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„Ha hajót akarsz építeni, 

talán nem is az a legfontosabb, 

hogy összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, 

hanem, hogy felébreszd a vágyat a végtelen után.”

/Antoine de Saint-Exupéry/



Elnöki 
köszöntő

Pongrácz János
elnök  
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Köszöntöm Önöket a 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 

Egyesület elnökeként. Ezen kiadványunk célja, hogy 

összefoglaljuk és bemutassuk az elmúlt 5 év munkáját, amelyet a 

vidék fejlesztésében töltöttünk el.

17 település alkotja a közösségünket - Bernecebarátitól Verőcéig. Térségünk a 

Börzsöny nyugati és déli részén, illetve az Ipoly és a Duna által határolt területén fekszik. 

A Börzsöny lábainál fekvő terület, változatos és vonzó természeti adottságai, fekvése miatt 

rendkívül látogatott turisztikai központ.

Az első Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkat 2008. július 1-jén ünnepélyes Közgyűlésen fogadtuk el, 

melynek célja, hogy reális képet adjon a térség gazdasági és társadalmi helyzetének megítéléséhez, 

behatárolja a térség célstruktúráját, így meghatározza a térség gazdaságfejlesztése számára 

legfontosabb feladatokat. Ezt a stratégiát 2011-ben és 2013-ban aktualizáltuk, figyelembe véve a már elért 

eredményeket, és a még meg nem valósult célokat.

Térségünkben a zöldség- és gyümölcstermelésnek nagy hagyományai vannak, így az a törekvésünk, hogy 

helyben kerüljenek feldolgozásra helyi termékeink. A kézműves hagyományok továbbvitele érdekében 

célként tűztük ki, hogy segítsük a kézműves portékák előállítását és értékesítését. A tradicionális 

termékek előállításának és forgalmazásának is fontos szerepe lehet a munkahelyek megőrzésében.

Az elmúlt öt évben arra törekedtünk, hogy az egyesület mind a 17 települése, és annak lakosai is ki 

tudják használni az Európai Unió által nyújtott támogatásokat. Így mára már gyorsan fejlődő 

településeket, sikeres vállalkozásokat, színes rendezvényeket tudhatunk a hátunk mögött. 

Elmondhatjuk, azt is, hogy büszkék vagyunk az elért eredményekre!

Reméljük az elkövetkező 2014-2020-as időszak is további sikereket eredményez majd, és 

tovább segíthetjük a térség fejlődését.

Kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem az elmúlt öt év munkáját az 

egyesület Elnökségének, az Ellenőrző Bizottságnak, az egyesület 

munkaszervezetének és nem utolsó sorban mindenkinek, aki 

segítette tevékenységünket.



Munkaszervezet
vezetői 

köszöntő

Neubauerné Szatmári
Zsuzsanna

munkaszervezet
vezető  
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„Az ember nem sokra megy egyedül 
az életben. (...) Egyedül minden nehezebb, ha 

egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga 
képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat 

ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.” 

/Clara Sánchez/

Mióta dolgozom, azóta közösségért dolgozom. Hol kisebbért – hol nagyobbért. Hol 
aprókért – hol nagyokért. Hol fiatalokért – hol idősebbekért. 

Sokan úgy gondolják, hogy vidéken szellemi színvonalat kell emelni, holott nem rosszabb az 
iskolázottság vidéken, mint a városokban. A különbség csak annyi, hogy a vidéki nehezebben tudja 
elvégezni az iskoláit - sokszor már a 14 évesek is kollégiumban laknak, hogy érettségit tehessenek.

Ez vezetett arra is, hogy most a járásunkért tevékenykedjem kollégáimmal. Kezdtem egyedül, és ahogy a 
feladat egyre nagyobb lett, egyre több lett, így bővült a munkaszervezet is. 

Mi is a vidékfejlesztés saját szavainkkal? Helyben, a helyi közösségek által fontosnak tartott célok 
megvalósítása közösen - együtt figyelembe véve hol lakunk, milyen hagyományokkal rendelkezünk. 

Az elvándorlás csökkentése, gyermekkorban már annak a fontosságának kiemelése, hogy jó a településünkön 
lakni. A helyben megtalált foglalkoztathatóság, munkahely szélesebb körű megtalálása. Arra figyelni, hogy ne 
egymás mellett-, hanem együtt éljünk saját településünkön. Minél kevesebb fiatal menjen a városba lakni csak 

azért, mert ott kényelmesebb a fűtés, könnyebben megközelíthető a munkahely. A fiatalok és az idősek 
kölcsönösen segíthetik egymást „emberségükben”. Világszerte sok kezdeményezés bizonyítja, hogy az 

idősek termékeny talajra találnak a fiatalokban bölcsességük és tapasztalataik átadására. A fiatalok pedig 
az idősek révén felfedezhetik saját gyökereik gazdagságát: általuk tanulják meg az életüket 

felelősségteljesen megtervezni, és általuk sajátítják el azt a képességet, hogy azt értékeljék, ami 
valóban értékes és el nem múlik. 

Ez lehetőség, jó lenne, ha jobban élnének, élhetnének ezzel a „kincstárral”. Ehhez közösségi 
helyeket kell biztosítani, programokat kell szervezni, valamint a kapcsolatépítésre alkalmas 

készségeket, a kölcsönös tiszteletet, megértést, empátiát fejleszteni.

Ezért, és ebben dolgoztam – dolgozom – és nagyon bízom benne, hogy 
dolgozni fogunk kollégáimmal, az egyesületet segítő 

szervezetekkel, egyesületi és nem egyesületi tagokkal.



Térségünk

4.

A Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület Pest 

megye északi részén található,Szobi 
járás 17 települését fogja össze. A térség 

területe kb. 440 km2, az itt élő népesség 24.808 
fő a népsűrűsége 55 fő/km2. 

A 17 település közigazgatási besorolás szerinti
összetételét 2 város (Szob, Nagymaros) és 15 község
adja. Népességszámot tekintve legnagyobb település

Nagymaros (4770 fő) legkisebb pedig Tésa (78 fő).

Természetföldrajzi elhelyezkedést tekintve az egyesület 
illetékességi területe a Börzsöny-hegység nyugati és 

déli részén, valamint az Alsó Ipoly-völgyében, 
valamint a Dunakanyar bal parti területein 

helyezkedik el.



 Bernecebaráti

„A Börzsöny lábánál, tölgyesekkel 
vadregényes tájon fekvő település, 

ahol a 
Boldog palócok unokái 

várják szeretettel a látogatókat.”

Településeink
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Bernecebaráti 

„A Börzsöny lábánál, tölgyesekkel 
vadregényes tájon fekvő település, 

ahol a 
Boldog palócok unokái várják 

szeretettel a látogatókat.”

Kemence 

„Büszkék vagyunk múltunkra 
és ennek felelősségében építjük 

jövőnket. Az itt élők 
vendégszeretete kellemes időtöltést 

biztosít mindenkinek. Kemence 
község szeretettel várja 

a Börzsöny hegység 
érintetlensége iránt 

érdeklődőket.”

Tésa 

„Érintetlen, természeti 
környezetben fekvő aprócska 

település, melynek legfőbb célja 
megőrizni a természeti és kulturális 

értékeit és ezzel idecsábítani az 
embereket.”



Településeink
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Perőcsény 

„A Börzsöny hegység kicsi 
gyöngyszeme, mely az üdülőfalu és a 

gyógyturizmus lehetőségét hordja 
magába.”

Vámosmikola 

„A múlt, a jelen és 
a jövő központja.”

Nagybörzsöny

„Nagybörzsöny a Duna-kanyarba 

látogatók kedvenc  

kirándulási célpontja, nem csak 

túrautak, műemlékek és a csodás 

vizimalom várja az idelátogatókat, 

hanem az erdei kisvasút is.”

Nagybörzsöny

„Nagybörzsöny a Dunakanyarba 
látogatók kedvenc  

kirándulási célpontja, nem csak 
túrautak, műemlékek és a csodás 
vizimalom várja az idelátogatókat, 

hanem az erdei kisvasút is.”



Településeink
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Ipolytölgyes 

„Ipolytölgyes, egy olyan 
dinamikusan fejlődő kistelepülés, 

ami festőien szép, és még ma is őrzi 
régi hagyományait.”

Letkés

„Azt szeretnénk, ha nálunk 
mindenki jól és otthon érezné 

magát. 
Az itt élő ember szorgalmával, a 

község iránt érzett felelősségével 
és vendégszeretetével ezt 

biztosítani tudja.”

Ipolydamásd 

„Összetartó közösség 
a Börzsöny lábánál”
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Szob 

„Élet és átkelőhely az Ipoly-
torkolatnál.”

Márianosztra 

„A belső Börzsöny kapuja, 
műemlékei és természeti 

szépségével mágnesként vonzza, 
lakossága pedig szeretettel várja a 

felüdülést, lelki vigasztalást, 
megújulást keresőket.”

Kóspallag

„Harmóniában a természettel – 
Kóspallagon.”
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Településeink

Zebegény 

„Zebegény hódít és elvarázsol.”

Nagymaros 

„Polgárváros, királyi panorámával”

Kismaros 

„Egyszerre sváb, és egyszerre 
magyar falu. Hazai és német 

hagyományok kettőségében élő, 
csendes település a főváros 

közelségében.”



Szokolya 

„Mi, szokolyaiak, büszkék 
vagyunk kis falunkra, az épített és 

művészeti hagyományainkra, a 
település szülötteire, a közösségi 

rendezvényeinkre, az idegenforgalmi 
látnivalóinkra. Községünk rendkívül 
szép természeti környezetben van 

és a szokolyaiak  híresen 
vendégszerető népek.”

Verőce 

„A Börzsöny egyik legősibb 
települése, a "Dunakanyar kapuja". A 

név, a hagyomány kötelez. Ezért is 
igyekszünk Verőce hírnevét öregbíteni a 
kulturális rendezvények szervezésével, 

az idegenforgalom fejlesztésével és 
a hagyományok ápolásával.”

10.



2008
Az Egyesület 
megalakulása

Pongrácz János
elnök  
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2007-ben helyi közösség lettünk. Elkezdtük az egyesületté 
válás folyamatát, amelyet 2008-ban a kért határidőig 

megvalósítottunk. 

2008-ban folyamatosan – heti rendszerességgel személyesen, e-mailben szinte 
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Tervezést Koordináló Csoport tagjaival, és a 

sok segíteni szándékozó önkéntessel, hogy egy minél széleskörűbb stratégiát 
készítsünk. Külső tagjaink is voltak: többek között az ÁNTSZ is, akik az itt élők betegségek 

előfordulásának gyakoriságára hívták fel a figyelmünket. De hátrányos helyzetű csoportokat 
segítő civil szervezet is részt vett a stratégia készítésében. Alapoztunk még az előző LEADER 

tapasztalataira, az ott megbeszélt, leírt meg nem oldott problémák orvoslását igyekeztünk 
továbbvinni, és megoldást találni rá.

Így ünnepélyes keretek között 2008. július 1-jén szakállamtitkári részvétellel a HVS-ünk 
elfogadásra került az egyesület területén, majd a minisztériumban is.

Igaz, még csak szinte most alakultunk, de már több önként vállalt feladatot teljesítettünk: 
többek között észt LEADER küldöttséget fogadtunk, részt vettünk és fellépőt is vittünk az 

I. Magyar Vidék Napjára. De beszélhetünk a „szabadidő nadrágos LEADER délutánról”, ahol a 
következő időszak szereplői ültek le beszélgetni, ismerkedni, összecsiszolódni, de téma volt 

a készülő stratégiánk is. 
Kiírásra került a III. tengely 1. köre (mikrovállalkozás, falumegújítás, turisztika, vidéki 

örökség megőrzése), amelyre többszörös igény mutatkozott településeinkről. 

Így egy megalapozott döntés volt, hogy ez az egyesület ilyen 
települési összetétellel, és elismert akciócsoport lett.



Rendezvényeink
2008-ban

Pongrácz János
elnök  
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Észt partnereink látogatása

Észt partnereink látogatása

Észt partnereink látogatása

Észt partnereink látogatása

I. Magyar Vidék Napja
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Szabadidő nadrágos LEADER délután

Szabadidő nadrágos LEADER délután

Szabadidő nadrágos LEADER délután

Szabadidő nadrágos LEADER délután

LEADER falu (város) tábla átadó

LEADER falu (város) tábla átadó
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Észtek partnereink
látogatása
2008-06-16

Pongrácz János
elnök  
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Még szinte meg sem alakultunk, 
de egy észt LEADER küldöttség érkezett 

hozzánk. 

Egy „igazi” falusi szálláshelyen szerettek volna megszállni, 
és ismerkedni településeinkkel. Így Kóspallagon, a Szépvölgy 

vendégházban szálltak meg, és hagyományos magyar ételeket 
kaptak. 

Első nap ismerkedtek Nagybörzsöny nevezetességeivel, a 
nagybörzsönyi lepénnyel, majd Kemencén a Kőrózsa panzióban 

tartottunk konferenciát a LEADER indulásáról. Ezt követően 
Bernecebaráti nevezetességeivel ismerkedtek. 

Másnap egyesületünk területének másik felével: először Szokolyával 
– ahol még az óvodások is kedveskedtek műsorukkal -, majd 

Nagymaroson az önkormányzati munkát tekintették meg. Este 
Kóspallagon a programban résztvevőkkel búcsúztunk egy 

közös tánccal. 
Harmadnap bekísértük őket a minisztériumba. Így 

ezen a napon már Budapest vendégei voltak 
Parlament látogatással, Budapesti 

sétával. 



Pongrácz János
elnök  
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I. Magyar Vidék
Napja
2008-09-26

Pongrácz János
elnök  

A városligeti Vajdahunyad-várához érve még a 
szokásosnál is nagyobb forgatagban találhatták magukat 

az erre járók. Sátrak, népviseletbe öltözött asszonyok, 
tánccsoportok, őshonos magyar állatfajták, színpadi produkciók 

fogadták a látogatót. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében rendezett I. 
Magyar Vidék Napja lehetőséget teremtett a kistelepüléseket 

képviselő közösségeknek arra, hogy ezúttal a fővárosban 
mutathassák meg az értékeiket, azt, amire büszkék. Így a különböző 

tájegységek sátraiban egymást érték a helyi specialitások, ezernyi 
finomság, népművészeti alkotások és a helyi kultúra számtalan 

remeke. 

Ezúttal mindenki bátran mindenbe belekóstolhatott, 
miközben jól szórakozhatott a színpadon zajló 

produkciókon.



Pongrácz János
elnök  
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„Szabadidő 
nadrágos” 
LEADER délután
2008-05

Pongrácz János
elnök  

A SZOBI KISTÉRSÉG és a VÁCI KISTÉRSÉG 
4 települése alakította a közösséget,  közös célokért 

fogunk együtt dolgozni. 

A közösség - egyesület  megalakulást követően szerveztünk egy 
„Szabadidő nadrágos LEADER délutánt”, hogy jobban 

megismerhessük egymást, beszélhessünk vágyainkról, terveinkről.  
Ne ismeretlenként üljünk egymás mellett a Közgyűléseken, 

fórumokon, egyéb rendezvényeken. Ezért is tartottuk fontosnak ezt a 
kötetlen beszélgetés lehetőségét, amely sikeréhez több résztvevő is 

hozzájárult nemcsak részvételével, hanem a megfőzendő vad – és 
birka hússal, az üdítőkkel.  

A délután végére a résztvevők már a közeli viszontlátás 
örömével köszöntek el egymástól.

LEADER
LEADER

LEADER

együttműködés

együttműködés

partnerség

innováció

innováció

települések

települések

térség

civilek

vállalkozások

vállalkozások

térségben élők

térségben élők

alulról építkezés

alulról építkezés

hálózati működés

hálózati működés

kooperáció

kooperáció

közösség

közösség



Pongrácz János
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LEADER 
falu (város) 
tábla átadó
2008-12-16

Pongrácz János
elnök  

2008. szeptember végén ünnepélyes keretek között 
kihirdetésre került a 96 akciócsoport. 

Ezt követően megkezdtük a mi „kis” ünnepségünk szervezését, 
ahol átadásra kerülhetnek 17 településünk mindegyikének Az 

EURÓAPAI FALU (VÁROS) LEADER Közösség táblái.

December 16-án köszöntőt mondott Poldauf Gábor, Kismaros 
polgármestere és i�. Pongrácz János, az egyesület elnöke. 

Ezt követően sváb és szlovák hagyományok őrzőinek 2 csoportja
Nemzetiségi műsort adott (Kismarosi Marus Tánccsoport és a 

kóspallagi Szlovák Hagyományőrző Asszonykórus), ezt követően 
kerültek átadásra a LEADER táblák 17 település 

polgármesterének. 

Azóta minden település kihelyezte a táblákat.



2008. évi 
támogatások

Eredményei

17.

Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében 

megvalósuló III. tengelyes támogatási 
lehetőség először 2008. október 15. és 2008. 
december 30. közötti időszakban nyílt meg 

térségünkben élők számára. Ezzel megkezdődött az 
Egyesület által megfogalmazott első Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia (HVS) megvalósítása.

A III. tengely 1. körben mind a négy -azaz a Mikrovállalkozások 
létrehozása, fejlesztése, a Turisztikai tevékenységek ösztönzése, a 
Falumegújítás és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése- 

jogcímben támogatási forrást biztosított a térség fejlesztési 
igényeinek.

A rendelkezésre álló forrásunk ekkor összesen: 481.772.747 Ft volt.
A benyújtott támogatási kérelmek ebben az időszakban még nem 

a munkaszervezetnél kerültek ügyintézésre, hanem az MVH 
Főváros és Pest megyei kirendeltségén.

Támogatásban részesült ügyfeleink 2009. 
szeptemberében kaphatták kézhez támogatási 

határozataikat és kezdhették meg a 
megvalósítást. 

ÚMVP – III. tengely 1. körben a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület 17 településről összesen 48 kérelem 

került benyújtásra, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
(MVH) 2008. decemberében. Kérelmek minden jogcímben 

(Mikrovállalkozás, Turisztika, Falumegújítás és fejlesztés, valamint 
Vidéki örökség megőrzése) jelentős számban érkeztek. 

Az Egyesület összesen 20 db kérelmet ítélt támogatandónak, 1db 
kérelem pedig fellebbezés után vált támogathatóvá. A 4 jogcímre 
igényelt támogatási összeg összesen: 856.189.365 Ft volt, ebből a 

nyertes kérelmek számára jóváhagyott támogatási összeg 
összesen: 434.296.611 Ft.



Támogatásban
részesült 
ügyfeleink

18.

Bernecei Pék és Sütőipari Keresk. Bt.
Sütőüzem korszerűsítés és eszközbeszerzés

26.388.298 
Bernecebaráti

Hirko Ipari Kft.
Csarnok építés és eszközbeszerzés

15.263.420 
Nagymaros

Stedra Zsolt
Zöldség-Gyümölcs üzlet felújítása, eszközbeszerzés

3.096.776
Verőce

Batizi Zoltánné
Falusi szálláshely átalakítása

6.503.937
Nagybörzsöny

Dekanter-Plusz Borturitsztikai Kft.
Nagymarosi borospince építés és felújítás

26.670.000
Nagymaros

DREAM TEAM 2000 Kft.
Barna Lovas Istálló és lovarda kialakítása

13.627.642
Verőce

EAST-West Fruits Zrt.
Börzsöny bemutató terem

26.670.000
Nagybörzsöny

EDISZAND Kft.
"A" kategóriájú I�úsági és Turista Szállás kialakítása

18.614.351
Kemence

Lőrincz Zoltán
Magánszálláshely létrehozása 

Vámosmikolán
7.586.479

Vámosmikola

Nagy Béla
Falusi turizmus magánszállás felújítás, fejlesztés

4.888.196
Nagybörzsöny

Nagymaros Város Önkormányzata
Présház felújítása és présgép bemutatása

15. 627.107
Nagymaros

Ipoly Írisz Kft.
Falusi magánszálláshely kialakítása

50.754.000
Kóspallag

Ipolydamásd Község Önkormányzata
Játszótér fejlesztése

16.215.955
Ipolydamásd

Ipolytölgyes Község Önkormányzata
Játszótér szabványosítása

8.218.184
Ipolytölgyes

Kisbíró Köztájékoztatási és Kulturális Alapítvány
Tájház rekonstrukció, Pozsonyi közi park felújítása

33.080.968
Szokolya

Kismaros Község Önkormányzat
Játszótér, piac, parkoló, kerékpáros pihenő kialakítása

48.174.193
Kismaros

Kóspallag Község Önkormányzata
Játszótér felújítása

7.776.615 
Kóspallag

Tésa Barátainak Társasága Egyesület
Települési környezet fejlesztése Tésán

17.274.613
Tésa

Nagybörzsöny Község Önkormányzata
Műemlék épületek és környezetének felújítása

29.390.312
Nagybörzsöny

Római katolikus Plébánia
Márianosztra, Pálosok tere fejlesztése

36.842.525
Márianosztra

Alapítvány a Kemence Ált. Isk.
Palóc tájház rekontstrukció

17.902.645 
Kemence



19.

III. tengely 1. kör, 
Mikrovállalkozás jogcímben 

nyertes beruházás

HIRKO IPARI KFT.
Csarnok építés és eszközbeszerzés

15.263.420 Ft
Nagymaros



20.

III. tengely 1. kör, 
Mikrovállalkozás jogcímben 

nyertes beruházás

STEDRA ZSOLT
Zöldség-Gyümölcs üzlet felújítása, 

eszközbeszerzés
3.096.776 Ft

Verőce



21.

III. tengely 1. kör, 
Turisztika jogcímben 

nyertes beruházás

DEKANTER-PLUSZ 
BORTURISZTIKAI KFT.

Nagymarosi borospince építés és 
felújítás

26.670.000 Ft
Nagymaros



22.

III. tengely 1. kör, 
Turisztika jogcímben 

nyertes beruházás

LŐRINCZ ZOLTÁN
Magánszálláshely létrehozása 

Vámosmikolán
7.586.479 Ft

Vámosmikola



23.

III. tengely 1. kör, 
Turisztika jogcímben 

nyertes beruházás

NAGYMAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA
Présház felújítása és 
présgép bemutatása

15. 627.107 Ft
Nagymaros



24.

III. tengely 1. kör, 
Turisztika jogcímben 

nyertes beruházás

IPOLY ÍRISZ KFT.
Falusi magánszálláshely kialakítása

50.754.000 Ft
Kóspallag



25.

III. tengely 1. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA
Játszótér fejlesztése

16.215.955 Ft
Ipolydamásd



26.

III. tengely 1. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

Játszótér szabványosítása
8.218.184 Ft
Ipolytölgyes



27.

III. tengely 1. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

KÓSPALLAG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA
Játszótér felújítása

7.776.615 Ft
Kóspallag



28.

III. tengely 1. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

KISBÍRÓ KÖZTÁJÉKOZTATÁSI ÉS 
KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY

Tájház rekonstrukció, 
Pozsonyi közi park felújítása

33.080.968 Ft
Szokolya



29.

III. tengely 1. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

KISMAROS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

Játszótér, piac, parkoló, 
kerékpáros pihenő kialakítása

48.174.193 Ft
Kismaros



30.

III. tengely 1. kör, 
Vidéki örökség jogcímben 

nyertes beruházás

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Márianosztra, Pálosok tere fejlesztése

36.842.525 Ft
Márianosztra



2009

31.

2009
2009.
Akkreditálták
irodánkat

Több településről kerestek 
meg ÚMVP Falunap 2009 pályázat ügyében, 

végül az 5 településből 4 település nyert. 
Az Európai LEADER Expo-n való kinnlétünk nem volt hiába való. 
Folyamatosan kerestek médiától, több tévé felvétel is készült az 

egyesület területéről, amelyből már egy adást márciusban meg is lehetett 
tekinteni a DunaTV-n.

Május végén Észtországban jártunk az észt LEADER partnerünknél. 
 IKSZT támogatásra 6 település adott be pályázatot, mind a 6 település nyert. 

2 fórumot szerveztünk a gyümölcstermesztőknek, akik tájékoztatást kaptak az újraindult 
Bernecebaráti Hűtőházról. Ez a hűtőház felszámolás alatt volt, a helyiek összefogásával azonban 

megvették, és most újraindították. Beszélgethettek az új termesztési eljárásokról, újfajta 
feldolgozásokról. 

Júliusban a Budai Várban a Hungaroring Fest rendezvényen bemutattuk az egyesület területéről a 
látnivalókat és termékeket. A színpadon 3 csoportunk lépett fel. 

Részt vettünk  „Egy Csapatban Játszunk” című Ipolytölgyesen megrendezésre kerülő Falunapon. Fő 
mondanivalója a rendezvénynek: egymásra figyelve, elfogadva a másságot is kell tudnunk élni. Új értelmet 

kapott Demjén Ferenc: Kell még egy szó című száma, amit CD hallgatás mellett (a hallóknak), egy 
hallássérült adott elő jelnyelven. De ugyanilyen hatást ért el kerekes székesek és egészségesek közös 

keringője, modern tánca, vagy a magyar csárdása.

Részt vettünk a Sziget Fesztiválon, a Magyar Vidék Napján, ahol Közép-Magyarországi Régiót a 
Parasztolimpián egyesületünk területéről Szokolya község képviselte, és országos III. helyezést ért el. 

A Magyar Vidék Napjához kapcsolódóan vendégül láttunk egy Finn delegációt, akikkel a nap végén 
előzetes együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá.

Közép-Magyarországi régióban elsőként akkreditálták az irodánkat.
Meghirdettünk egy helyi pályázatot „Börzsöny szépségéért küzdők csapatába 
tartozom” címmel. Ünnepélyes keretek között adtuk át az elért helyezéseket – 

oklevelek, serlegek és helyi termékekből készített ajándékcsomag 
kíséretében.

Térségi összefogás erősítéseként részt veszünk a Szobi 
Kistérséggel és az ÁNTSZ-el közösen egy 

Egészségkoalíció létrehozásában.



Rendezvényeink
2009-ben

Pongrácz János
elnök  

32.

I. LEADER Expo
I. LEADER Expo

Idegenvezetők jártak térségünkben
Idegenvezetők jártak térségünkben

Észtországi konferencia
Észtországi konferencia

I. Gyerekrajz pályázatunk
I. Gyerekrajz pályázatunk

Hungaroring Feszt Hungaroring Feszt

Sziget Fesztivál
Sziget Fesztivál

II. Magyar Vidék Napja
II. Magyar Vidék Napja

Finn partnerünk látogatása
Finn partnerünk látogatása

Szerb küldöttség látogatása
Szerb küldöttség látogatása



I. LEADER Expo
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Pongrácz János
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33.

A Budapesti Vásárközpontban rendezték meg 
2009. február 26. és március 1. között az 

I. Európai LEADER Expót immár európai kitekintéssel. 

A sikerrel lezajlott többnapos eseményen több, mint 200 vidéki 
kiállító vett részt, köztük biotermelő gazda, méhész, hentes, borász, 

pálinkafőzdés, kézművesek, fafaragók, kosárfonók és más ügyeskezű 
mesterek. 

A LEADER-közösségek közül mintegy 30 sikeres tagszervezet 
képviseltette magát köztük a Börzsöny- Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 

Egyesület egy külön standon, ahol helyi termékekkel, 
kiadványokkal és egy térségünkben élő festőművész 

alkotásaiból összeállított kiállítással népszerűsítse 
térségünket. 



Idegenvezetők
jártak 
térségünkben
2009-03-29

Pongrácz János
elnök  

34.

Regionális Turisztikai Szakmai Egyeztetés 50 fő 
idegenvezető részvételével. Célja a térség bemutatása 

turisztikai szempontból: látnivalók - ezek megközelítése, 
szálláslehetőségek, étkezési lehetőségek. 

A konferencia keretén belül megnéztük Nagymaros 
nevezetességeit, Márianosztrán a rabtemetőt, a Mária kegyhellyel 

rendelkező római katolikus templomot, ami zarándokhely. 

Ezt követően Nagybörzsönyben ismerkedtek a résztvevők a Szent 
István templommal, ill. a Bányásztemplommal, majd megnézték a 

tájházat. 

Végül Bernecebarátiban a tájházban nemcsak ismerkedtek a 
település nevezetességeivel, hanem előadást is 
hallgathattak a Duna-Ipoly Nemzeti Park egyik 

túravezetőjétől, illetve megnézhették a 4 
napraforgós minősítésű szállásokat is.



Észtországi 
konferencia
2009-05-26-31

Pongrácz János
elnök  

35.

Egyesületünk is részt 
vett az Észtországban (finn, skót, 

svéd, lappföldi, bolgár, és észt LEADER 
csoportok részvételével) megrendezett nemzetközi 

LEADER konferencián, melynek címe: 
„Involving and developing the Comminity through Projects“, 

azaz „A HELYI KÖZÖSSÉG PROJEKTEKEN KERESZTÜLI 
FEJLESZTÉSE“. 

Egyesületünket kilenc fővel képviseltük. Nemzetközi konferencián, 
felszólalt és be is mutatkozott az előbb említett valamennyi LEADER 

csoport, illetve láthattunk és hallhattunk egy skót egyesület bemutatkozóját 
is, akik sajnos nem tudtak részt venni ezen a konferencián a gazdasági 

világválság miatt. 
A mi bemutatónkat Petrovics László, nagymarosi polgármester és a 

Települések Tanácsa elnöke adta elő, melyet Horváth Katalin az FVM 
VKSZI képviseletében fordított angol nyelvre. 

A konferencia után körbe jártuk a fogadó LEADER csoport térségét, az 
út során folytatódott a tapasztalatcsere. Ezután csak a magyar 

küldöttséget látta vendégül az észt fogadó csoport, ezen a 
napon kifejezetten az észt-magyar nemzetközi kapcsolatról 

esett szó, szövögetve későbbi terveinket, majd a nap 
végén aláírásra került a Nemzetközi 

Együttműködés is.



I. Gyerekrajz 
pályázatunk
2009-05-29

Pongrácz János
elnök  

36.

Májusban meghirdette 
egyesületünk a rajzpályázatot 

Verőcétől Bernecebarátiig.
A megjelenés után szinte folyamatosan érdeklődtek, 

hogyan vehetnek benne részt.
A pályázati határidő lezárulta után örömmel tapasztaltuk, hogy 

nemcsak a térségből, hanem Szegedről, Hajdúnánásról és 
Budapestről is érkezetek munkák. A bizottság úgy döntött, hogy a 

„külső” pályázókat is díjazzuk. Érkezett egy önálló rajz is, amelyen a 
vidéki lét szinte minden állata megtalálható volt. Egy rajznál sem jelent 

meg a „lila tehén”, és nem fedte „nejlon zacskó” a csirke testét. A bizottság 
végül úgy döntött, hogy 15 díjat ad át. 

Az óvodásoknál 1. díjat kapott Schőn Mihály – bernecei óvodás, 2. díjat a 
Bernecebaráti-, és a Kóspallagi óvoda kapta, 3. díjat az Ipolydamásdi óvoda 

és Palotay Ádám, a nagymarosi óvoda nagycsoportosa kapta.
Iskolások közül 1 helyezett a Nagymarosi Általános Iskola 1./b osztálya-, 2. 

helyezett Letkési Általános Iskola-, 3. helyezett megosztva Nagymaros 
3.a-, és Kóspallagi Általános Iskola lett.

Külön díjat kapott Buruzs Amarilla Napsugár – Szeged, 1. osztály.
Térségen kívüli pályázat nyertesei: 1. helyezett: Horváth Panna – 

Budapest, 2. helyezett: Hajdúnánás 2./A osztály, 3. helyezett 
megosztva: Hajdúnánás 1. osztály, Hajdúnánás 2./b 

osztály, Balogh Bíborka Szegedről.



Hungaroring Feszt
2009-07-24

Pongrácz János
elnök  

37.

A Budai Várban került megrendezésre a 
Hungaroring Feszt, a 

Formula 1 Magyar Nagydíj Társfesztiválja, 
ahol a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 

képviselte volt a Közép-Magyarországi Régiót. 

A rendezvényen lehetőség nyílt helyi termékek bemutatására (East-
West Fruits Zrt. Gyümölcsboraival, Szarvas Attila őstermelő 

Nagybörzsönyi Házi Lekvárjaival, Vágási Lili gyöngyékszereivel).  

Fellépőink voltak: a Danubius Néptáncegyüttes Szobról, a Szokolyai 
Dalárda férfikórus és a Peat-R Dance Team. A fellépők műsorát a 

közönség nagy tapssal viszonozta.



Sziget Fesztivál
2009-08-17

Pongrácz János
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38.

Egyesületünk is részt vett a 2009. évi Sziget Fesztiválon, 
ahol az Egyesületet Ferenczi Ernő képviselte. 

A térség helyi termékeit pedig két kiállító képviselte Vágási Lili kézzel 
készített gyöngyékszereivel, és az East-West Fruits Zrt. 

Gyümölcsboraival, melyeket a rendezvényre látogatók meg is 
kóstolhattak. 

A rendezvény teljes időtartama alatt az Egyesületünkről szóló 
kiadványok és szórólapok is rendelkezésre álltak az érdeklődők 

számára.



II. Magyar Vidék 
Napja
2009-09-18
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39.

Egyesületünk is kiállított a Közép-magyarországi Régió 
faházában a II. Magyar Vidék Napján. 

A Parasztolimpián Szokolya település képviselte a régiót, és 
fergeteges versenyzéssel az előkelő 3-ik helyet szerezte meg a 10 

csapatból álló mezőnyben. 

Egyesületünk Elnöke és a Munkaszervezet Vezetője részt vett a III-as 
tengelyes, LEADER és a HACS-ok működése kapcsán tartott egész 

napos konferencián. 

A rendezvényen ismét találkoztunk a finn LEADER delegációval, 
átbeszélésre került az itthoni és az ottani munkafolyamatok, 

lehetőségek, ötletek és célok.



Finn partnerünk
látogatás
2009-09-18
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40.

A II. Magyar Vidék Napjához 
kapcsolódóan került megrendezésre 

Kozárdon Nemzetközi LEADER Konferencia, 
melyre többek közt egy finn LEADER delegáció is 

ellátogatott. 

Látogatásuk célja a nemzetközi együttműködések kialakításával 
párhuzamosan az, hogy az út során megismerhessék a 

magyarországi LEADER program eljárásrendjét. 

Az Egyesületünk vállalta, hogy bemutatja a saját térségét, látnivalóit, a 
vidék helyzetét. Erre szeptember 17-én került sor, Kemencén és 

Bernecebarátin, ahol a gazdag programról a település polgármestere, 
Gyenes Zoltán és Egyesületünk Elnöke, i�. Pongrácz János 

gondoskodott. 

Az egész napos program során rengeteg tapasztalatot 
osztottunk meg finn kollégáinkkal, beszéltünk arról, 

hogy segíthetnénk a fiatalok munkába 
helyezkedésén nyelvtanulással, csere munkák 

során, a helyi termékek piacra 
segítéséről is szó esett. 



Szerb küldöttség
látogatása
2009-09-24

Pongrácz János
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A VKSZI felkérésére fogadta Egyesületünk 
a Magyarországon tartózkodó szerb 

küldöttséget. 

Elsőként a munkaszervezet irodájában tartottunk konzultációt 
a stratégia készítésről, LEADER pályázatokról, az egyesület 

területén élők elképzeléseiről, megélhetési forrásairól és nem 
utolsó sorban a helyi termékek termesztéséről, feldolgozásáról. 

Ezt követően Ipolydamásdon tekintettük meg az egykori Ipoly híd 
helyét, mint kapcsolódási lehetőséget Szlovákia felé. 

Délután Nagymaros polgármestere Petrovics László fogadta a 
vendégeket. Nagymaroson egy hagyományokat őrző boros 

gazdával, illetve a Pincemúzeum látnivalóival ismerkedhettek 
meg. 

Ebéd után Visegrádra kirándultunk, ahol városnéző 
busz segítségével tekintettük meg a Várat és a 

gyönyörű Dunakanyart.



2009. évi 
támogatások

Eredményei
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42.

A Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében megvalósuló IV. tengely (LEADER) program 

első pályázati köre, amelynek célja a vidéki gazdaság 
fejlődése érdekében tett intézkedések összekapcsolása, 2009. 

október 1. és november 16. között biztosított pályázati 
lehetőséget.

Az ÚMVP keretében megvalósuló támogatások közül ez volt az első, 
amely már az Egyesülethez került benyújtásra és a kérelemkezelés is 

teljes egészében helyben történt.  A benyújtási időszakot 
ügyféltájékoztatás (kiadvány, honlapon, térségi médiában való 

megjelenés és fórumok) előzték meg. 

Ebben körben összesen 10 pályázható célterület került 
meghirdetésre. A rendelkezésre álló forrás LEADER 1. 

körében összesen: 178 810 087 ft volt.

A beérkeze� 31 darab pályázat közül 28 db helyben, 3 db pedig 
összeférhetetlenség mia� az MVH-ban került ügyintézésre. A 

pályázatok értékelését követően az Egyesület elnöksége 25 pályázatot 
ítélt támogathatónak, 8 célterülethez kapcsolódóan.

A nyertes ügyfelek 2010. júliusában kapták kézhez támogatási 
határozataikat, valamint Papp Róber�ől, az MVH osztályvezetőjétől, 
Pongrácz János elnök Úrtól és Neubauerné Szatmári Zsuzsannától a 

munkaszervezet vezetőjétől ünnepélyes keretek közö� emléklapot is 
átvehe�ek a nyertesek.



Támogatásban
részesült 
ügyfeleink

Kismaros Fortuna Sportegyesület
Sportcsarnok földszinti öltöző-vizesblokk 
felújítása
6 760 500
Kismaros

Szokolya Sportkör
A szokolyai sporttelep felújítása
2 881 122
Szokolya

Verőcei Sportegyesület
Sportpálya fejlesztése Verőcén
4 827 122
Verőce

Testvér-Forrás Egyesület
Skike Suli a Dunakanyarban
2 691 360
Kismaros

Tésa Barátainak Társasága Egyesület
Szabadtéri tekepálya létrehozása Tésán
4 564 530
Tésa

Letkés Község Önkormányzata
Sportpálya felújítása, korszerűsítése
4 016 080
Letkés

Nagymaros Város Önkormányzata
Csónakház tetőfelújítás
2 911 040
Nagymaros

Nagymaros Futball Club
Nagymaros F.C. eszközfejlesztés
588 785
Nagymaros

Faluőrség Egyesület
Eszközbeszerzés a Faluőrség Egyesület részére
1 324 000
Szokolya

Zebegény Község Önkormányzata
Balesetmegelőző forgalomtechnikai eszköz 
kihelyezése
1 338 400
Zebegény

Kismaros Üdülőterületi Polgárőr Egyesület
Bűnmegelőző akciók és kommunikáció 
fejlesztése
748 750
Kismaros

Nagymaros Város Polgárőr Egyesület
A polgárőrség eszközfejlesztése
752 840
Nagymaros

Ipolyvölgye-Fruit Kft.
Naturlégyártás az Ipolyvölgyében
7 185 498
Vámosmikola

Vágási Lili
Kézműves műhely létrehozása Zebegényben
704 633
Zebegény

Jága Kft.
Kézműves műhely és üzlet létrehozása 
Zebegényben
3 955 047
Zebegény

43.



Baranyi Éva
Méhészeti munkák könnyítése, 
új termékek indítása
614 438
Kismaros

Baka János
Ipolyvölgyi mézcsomagoló üzem építése 
Vámosmikolán
9 464 700
Vámosmikola

Pongrácz János
Házi lekvárfőző üzem kialakítása 
Kemencén
2 923 933
Kemence

Családi-Hangulat Bt.
A térség bemutatása a helyi 
gasztronómiával
863 250
Márianosztra

Jága Kft.
Termelői feldolgozó hálózat létrehozása 
Zebegényben
1 672 800
Zebegény

Támogatásban
részesült 
ügyfeleink

44.

Támogatásban részesült ügyfeleinknek 
ezúton is gratulálunk !

Jága Kft.
Kézműves oktató műhely létrehozása 
Zebegényben
1 448 520
Zebegény

Nagymaros Város Önkormányzata
Idegenvezetőképzés a Dunakanyarban
1 660 000
Nagymaros

Nagymaros Város Önkormányzata
Gyerekrajzok a szakember szemével- 
Konferencia
444 000
Nagymaros

Nagymaros Város Önkormányzata
Kittenberger K. Természetvédelmi Nap 
szervezése
605 000
Nagymaros

Polski Fiat 125p Klub
Vámos települések találkozója
2 543 999
Vámosmikola



45.

IV. tengely (LEADER) 1. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

TÉSA BARÁTAINAK TÁRSASÁGA
EGYESÜLET

Szabadtéri tekepálya létrehozása 
Tésán

4.564.530 Ft
Tésa



46.

IV. tengely (LEADER) 1. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

NAGYMAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Idegenvezetőképzés a Dunakanyarban
1.660.000 Ft
Nagymaros



47.

IV. tengely (LEADER) 1. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

NAGYMAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Gyerekrajzok a szakember szemével
Konferencia
444.000 Ft
Nagymaros
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IV. tengely (LEADER) 1. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

NAGYMAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA
Kittenberger Kálmán 

Természetvédelmi Nap szervezése
605.000 Ft
Nagymaros
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IV. tengely (LEADER) 1. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

POLSKI FIAT 125p KLUB
Vámos települések találkozója

2.543.999 Ft
Vámosmikola



2010
Közösséget
fejlesztettünk

Pongrácz János
elnök  
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Nemzetközi konferenciát 
tartottunk Királyréten. A találkozó keretén 

belül került sor a több évre szóló együttműködési 
megállapodás aláírására, amelyben Egyesületünk gesztor 

szerepet vállal. Programunkkal a vidéki élet szépségét szeretnénk 
bemutatni, kiutat mutatni a fiataloknak a városba költözési hullám lassítása 

érdekében, és nem utolsó sorban a mikrovállalkozásokat erősítve. 

Július 20-án itt járt az észt csoportunk, akikkel már 2008 óta tartjuk a kapcsolatot. 

Véglegesítettük elképzeléseinket, megbeszéltük az aláírás mikéntjét. Egyesületünk alelnöke 

részt vett a Brüsszelben megrendezésre kerülő nemzetközi LEADER találkozón. 

Szokásunkhoz híven ebben az időszakban is minden országos rendezvényen ott voltunk (LEADER 

EXPO-n, kiállítottunk a Szigeten, Pécsen és kiállítási anyagokat biztosítottunk a Magyar Vidék Napjára is). 

Meghirdettünk újabb lehetőséget a gyermekek számára „Szeretem a falumat-városomat” címmel. Azzal a 

nem titkolt szándékkal, hogy egy kicsit nyitottabb szemmel járjanak, ismerjék fel lakóhelyük szépségét, 

fejlődését, a helyben lakás örömeit, előnyeit. A pályázatra 162 gyermek készített valamilyen alkotást, 

amelyet 2010. december 16-án ünnepélyes keretek között értékeltünk, adtuk át a díjakat. Nemcsak a részt 

vevő gyermekeket jutalmaztuk, hanem azokat az oktatási intézményeket, ahonnan a legtöbb pályázat 

érkezett. A csillogó gyermekszemeket sosem lehet elfelejteni.

Útjára indítottuk HÍRLEVELÜNKET, Egyesületünk megjelent a facebookon is. Egyesületünket 

bemutató kiadványunkhoz mellékletet készítettünk, amelyben településeinken található látnivalókat, 

szállás-, és étkezési lehetőségeket szerepeltetjük. Ezt az országban több utazási irodába  juttattuk 

el.

Egyesületünk szokásává tette a kezdetektől, és ezt az időszak végéig fenntartja: 

emléklapokat ad át a nyerteseknek. Munkaszervezetünk elkezdett a nyertesek 

körében egy belső monitoringot, amelynek célja a nyertesek előrehaladásának 

áttekintése, a felmerülő problémák feltárása, segítségnyújtás. 

Beválasztottak egy értékelő munkacsoportba, amelynek feladata 

az ÚMVP felülvizsgálata, előrehaladásának értékelése, 

hiszen a félidejéhez érkezett.



Rendezvényeink
2010-ben

Pongrácz János
elnök  
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II. LEADER Expo
II. LEADER Expo

Észt partnerünk, Ivika látogatása 
Észt partnerünk, Ivika látogatása 

Közös fórum észt partnereinkkel
Közös fórum észt partnereinkkel

Sziget Fesztivál

Sziget Fesztivál

Sziget Fesztivál

Sziget Fesztivál

Teret a Vidéknek!
Teret a Vidéknek!

Nemzetközi konferencia Királyréten
Nemzetközi konferencia Királyréten

II. Gyerekrajz díjátadó
II. Gyerekrajz díjátadó



II. LEADER Expo
2009-03-04-07

52.

2010-ben 
második alkalommal 

került megrendezésre az Európai 
LEADER Expo, a budapesti Hungexpo C 

pavilonjában, ahol az Egyesület is képviseltette 
magát, a Közép-Magyarországi Régióból. 

Standunk több egységre tagolva biztosított helyet, a kiállítóinknak 
(East-West Fruits Zrt. gyümölcsborok, Vágási Lili gyöngyékszerek, 

Lénárd István a Kacár tanya képviseletében tradicionális 
termelőeszközök, Szaksz Ferenc kiadványok és molinók, Baka János 

mézek, Szarvas Attila lekvárok), illetve itt kapott helyet egy Retro kocsma 
kiállítás is. 

Az első nap szakmai nap volt, mely lehetőséget nyitott szakmai 
tapasztalatcserére. A második napon, az érdeklődés folyamatosan 

növekedett, tájékoztatást Neubauerné Szatmári Zsuzsanna munkaszervezet 
vezető és Pongrácz János elnök nyújtott, valamint megbeszélést folytatott 

az Alsó-Garam mente Helyi Akciócsoporttal és a Farkaslaka és Környéke 
Akciócsoporttal az együttműködés megkötésének lehetőségéről és 
módjáról. A Duna Televízió interjút készített I�. Pongrácz Jánossal, 

az Egyesület elnökével, és Ivika Maidrevel, az Egyesület észt 

partnerének képviselőjével. 
Fellépők is színesítették a nap programját, a Peat-R 

Deance Team, Danubius Táncegyüttes. 

Az Egyesület meghívására érkezett 
Magyarországra Ivika Maidree Észtországból a II. 

Nemzetközi LEADER Expon való részvétel céljából. 

Az első napon Budapest nevezetességeit tekintette meg, majd az 
ebédet követően a kemencei üdülőterületet és tájházat ismerte 
meg és találkozott Pongrácz Jánossal az egyesület elnökével is. 

Másnap a II. LEADER Expon tárgylások kezdődtek a szlovák, román, 
holland LEADER akciócsoportokkal való együttműködés 

lehetőségeiről és azok aláírásáról. Az egyeztetést követően interjút 
adott a Duna Televíziónak és megtekintette a térségünkből érkező 

kulturális csoportokat. 
Az utolsó napon a Toviki vadászházban ünnepélyes fogadáson 

vett részt, ahol a Szokolyai Dalárda férfi kórus lépett fel.



Észt partnerünk
Ivika látogatása
2009-03-04
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Az Egyesület meghívására érkezett 
Magyarországra Ivika Maidree Észtországból a II. 

Nemzetközi LEADER Expon való részvétel céljából. 

Az első napon Budapest nevezetességeit tekintette meg, majd az 
ebédet követően a kemencei üdülőterületet és tájházat ismerte 
meg és találkozott Pongrácz Jánossal az egyesület elnökével is. 

Másnap a LEADER Expon tárgyalások kezdődtek a szlovák, román, 
holland LEADER akciócsoportokkal való együttműködés 

lehetőségeiről és azok aláírásáról. Az egyeztetést követően interjút 
adott a Duna Televíziónak és megtekintette a térségünkből érkező 

kulturális csoportokat. 

Az utolsó napon a Toviki vadászházban ünnepélyes 
fogadáson vett részt, ahol a Szokolyai Dalárda férfi kórus 

lépett fel.



Közös fórum észt
partnereinkkel
2010-07-20

Pongrácz János
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A Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület és a VIKO, 
Estonia Észtország képviselői közös 

Vidékfejlesztési Fórumot tartottak Szobon. 

A témája: a nemzetközi együttműködés lehetőségei, valamint 
az együttműködési megállapodás aláírásának előkészülete. Az 

együttműködési megállapodás kiemelt fejezete az i�úság, illetve a 
fiatal korosztály közötti együttműködés kialakítása, közös táborok, 

programok megszervezésével, de minden lehetőséget meg kell 
ragadni, hogy megosszuk tapasztalatainkat az észt illetve a magyar 

vidékfejlesztés más kérdéseiben is. 

Pohárköszöntőt a két egyesület elnöke mondott, majd a közös ebéd 
elfogyasztása után az egyesület munkatársai Visegrádra vitték a 
csoportot. Megtekintették a Fellegvárat, a Salamon tornyot, és 

rövid séta után a Királyi Palotát. 

A visegrádi program befejezéseként hajóval utaztak 
vissza Budapestre, hogy másnap a Balaton 

környékével ismerkedhessenek 



Sziget Fesztivál
2010-08-08

Pongrácz János
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A Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület 1 hétre 

kiköltözött a Szigetre. 

Az első nap a berendezések elhelyezésével telt, majd nyitás 
után elözönlötték a standot a külföldiek.

Nem hiába írunk külföldieket, mert a magyar vendégek, látogatók 
száma elenyésző volt. A standot legtöbben francia, holland, svéd, 

spanyol, olasz és angol vendégek látogatták. A szórólapok az első 4 
nap alatt elfogytak. 

A beszélgetések, az érdeklődő kérdések egymást követték. Hol van ez 
a térség? Hogy lehet oda el jutni? Hol van ott szállás? Tapasztalatként 

kijelenthető, hogy a külföldi fiatalokat a szolgáltatások fajtája 
érdekli, sport és kultúra területén. A külföldi érdeklődők mellett a 

többi térség kiállítói is látogatták szép számban a standunkat. 

A harmadik nap sajtótájékoztatóra került sor a KM Régió 
standja előtt. Megtiszteltetés volt a minisztérium és 

sajtó jelenléte, hiszen így országos médiákban 
is látni lehetett egyesületünk kiállított 

tárgyait.



Teret a Vidéknek!
2010-09-10-12

Pongrácz János
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A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület két és fél napig kiállított Pécsen, a Kossuth 

téren. 

A konferenciával párhuzamosan elkezdtük beépíteni az Egyesület 
standját. (közösen a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesülettel), majd a délután 15 órai nyitás után elözönlötték a 
standot a pécsiek. A pécsi látogatók mellet jelentős volt a külföldi- 

főleg japán- látogatók száma. Ennek oka, hogy Pécs a kulturális 
főváros, szombat-vasárnap JAPÁN NAPOK-at tartott. 

A Kiállítás helyszínének helyt adó Kossuth téren, felállításra került 
egy ÚMVP nagyszínpad, ahol a térségek népszerű csoportjai 

tartottak bemutató előadásokat. Így számos népzenei 
produkció, bábelőadás és egyéb zenei program 

szórakoztatatta a nagyszámú vendéget. 

Valóban elmondható hogy Pécs –kulturális - 
főváros.



Nemzetközi 
Konferencia
Királyréten
2010-11-17
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A nemzetközi programunk címe: 
„Vidék a fiatalok szemével”

A nemzetközi konferenciánk fő célja az egyesületek 
eddig elért eredményeinek bemutatása, program 

részleteinek megbeszélése, az együttműködési megállapodás 
hivatalos aláírása. Kísérő rendezvényként bemutattuk helyi 
termékeinket kiállítás keretében, a már megvalósult, ill. a 

megvalósulás fázisában lévő projektjeinket. 

A konferencia előadói voltak: i�. Pongrácz János, az egyesület elnöke, Tóth 
Péter, a Vidékfejlesztési Minisztérium osztályvezetője, Hardi Murula az észt 
partner egyesület képviselője, Marjo Lehtimaki a finn partner képviselője,  

Margaréta Szabóová és Melczer Gábor a szlovák partner szervezet 
képviselői. 

Az ebéd elfogyasztása után kulturális műsorral mutattuk be 
sokszínűségünket. Fellépett: a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános 

Iskola,  a Kóspallagi Hagyományőrző Csoport, a Szokolyai Dalárda és a 
Zebegényi Sváb Táncosok. Minden akciócsoport képviselője interjút 

adott a Duna Televíziónak. Ezután került sor az ünnepélyes 
aláírásra.  

Másnap az egyesület területét mutattuk be 
vendégeinknek. Szokolya, Márianosztra, 

Vámosmikola és Kemence vendégei 
voltunk. 



II. Gyerekrajz 
díjátadó
2010-12-16
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„Szeretem a Falumat, szeretem a 
városomat" címmel 2010-ben harmadszor 

írtunk ki saját pályázatot, amellyel célunk az volt, 
hogy a gyerekek minél jobban megismerjék azt a 

települést ahol laknak, megszeressék, megbecsüljék azt. 

Pályázatot 3 kategóriában lehetett benyújtani: az 5 -8 éves, a 9-11 éves 
és a 12-14 éves korosztályban. A pályázatra összesen 162 gyermek 

készített valamilyen alkotást. 
Nagyon köszönjük ezt az aktivitást! 

Az értékelők úgy döntöttek, hogy minden korosztályban 5 helyezést adnak ki. 
A legaktívabb iskolát, illetve óvodát is díjaztuk, egyben átadtuk az óvoda 

vagy iskola képviselőjének azt a kis ajándékot és emléklapot, amelyet 
azoknak küldtünk, akik most nem értek el helyezést, de reméljük, hogy 

legközelebb sikerül nekik. 

A díjakat december 16-án 14 órakor adtuk át Szobon a Művelődési 
Házban ünnepélyes keretek között. A gyermekek a díjátadó 
előtt egy meglepetés zenés műsorban gyönyörködhettek, 

amelyet a váci Countaktus Country szolgáltatott. 

Ezután került sor a nyeremények 
átvételére.



2010. évi 
támogatások

Eredményei

Pongrácz János
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A Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
III. tengely 4 jogcímének forrásai 2010-ben ismét lehetőséget adtak 
újabb fejlesztések megvalósításához. Támogatási kérelmeket 2009. 

november 16. – december 21. között lehetett benyújtani 
munkaszervezetünkhöz. 

Ebben a körben a megpályázható jogcímre 
(Mikrovállalkozás, Turisztika, Vidéki örökség és Falumegújítás és 

fejlesztés) összesen: 42 301 020 Ft állt rendelkezésre.

A beérkezett 20 darab pályázat -az 1 db Vidéki örökség 
megőrzésére irányuló kérelem kivételével- azonos számban oszlott 

meg a további három jogcím között. A kérelmek ügyintézését és 
értékelését követően került sor a minimum pontok meghatározására, 

melyek alapján az elnökség hat kérelmet ítélt támogathatónak 
Mikrovállalkozás és Vidéki örökség jogcímekben. 

A nyertes ügyfelek 2011. márciusában kapták kézhez támogatási 
határozataikat, a kiosztott támogatás ebben a körben összesen: 

17 069 194 Ft volt.



Támogatásban
részesült
ügyfeleink

Z&H Határ és Kereskedelmi Kft.
ABC bolt gépi és számítástechnikai fejlesztése 
4 226 301
Szob

Orbán József
Zöldség-Gyümölcs kereskedelem gépi fejlesztése 
1 810 200
Szob

I�úsági Kávézó Kft.
Étterem létrehozása Zebegényben 
2 671 310
Zebegény

Családi-Hangulat Bt.
Étterem bővítés veranda beépítéssel 
4 966 997
Márianosztra

Szőke Istvánné
Gumiműhely technológiai fejlesztése Szobon 
2 016 000
Szob

Perőcsényért Alapítvány
Védelem alatt álló tájház felújítása
1 378 386
Perőcsény

60.

Támogatásban részesült ügyfeleinknek 
ezúton is gratulálunk !



61.

III. tengely 2. kör, 
Vidéki örökség megőrzése 

jogcímben 
nyeretes beruházás

PERŐCSÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY
Védelem alatt álló tájház felújítása

1.378.386 Ft
Perőcsény

III. tengely 2. kör, 
Vidéki örökség megőrzése 

jogcímben 
nyertes beruházás

PERŐCSÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY
Védelem alatt álló tájház felújítása

1.378.386 Ft
Perőcsény
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A 2011-es 
HVS-ünket ünnepélyes 

keretek között május 19-én Letkésen 
fogadta el a Közgyűlés.

Több önként vállalt feladatot láttunk el: külön kiemelnénk a REX 
Kutyaotthonnal közösen szervezetett „Állati okosságok” játékos tanórát, 

amely minden településünk általános iskolájában megrendezésre került. 2011-
ben részt vettünk Budapesten megrendezett kommunikációs tréningen, Daturway 

fórumon Kemencén, pályázatíró tréningen Kismaroson, feladategyeztető konzultáción 
Csorváson, Tanuljunk Civilül fórumon Kismaroson. Egyesületünk szervezésében 
konzulensi megbeszélést tartottunk a Gödöllői Egyetem dékán helyettesével. 

Vendégeink voltak a finn partnereink, akik Bernecebarátiban a „Sisa Pista tanösvény” építésén 
vettek részt. Szeptemberben rövid látogatásra észt partnereink jöttek el hozzánk. Nyitrán részt 

vettünk a Szlovák Mezőgazdasági Kiállításon,  ahol felelevenítettük szlovák partnereinkkel a 
kapcsolatot. Egyesületünk elnöke Erdélyben járt az ottani nemzetközi partnerünknél beszélgetni a 

távolabbi célokról.

OMÉK A Közép-magyarországi régió kiállítóhelyén mi is bemutattuk területünket, látnivalókat, 
helyi termékeinket. Fontosak ezek az országos rendezvények, hiszen lehetőség van arra, hogy 

megismerhessenek még jobban bennünket.

Negyedszer írtunk ki helyi pályázatot „Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
legtakarosabb portája” címmel. Szeptember 10-én került sor a LEADER NAP 
megrendezésére Kismaroson. A rendezvény fővédnöke: Búsi Lajos helyettes 
államtitkár Úr volt. Először Helyi termék kiállítást és Vásárt szerveztünk. Este 

került sor a díjátadóra, a kötetlen beszélgetésekre, a vacsorára és a Bálra. 
 

Egyesületünk Közgyűlése módosította alapszabályát is, betéve 
céljaink közé a Turisztikai célok fontosságát, hiszen ha  

tartjuk a turisztikai fejlesztéseket, akkor ez 
jelenjen meg az alapszabályban is.



Rendezvényeink
2011-ben
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Sisa Pista tanösvény építése
Sisa Pista tanösvény építése

Finn fiatalok a Sisa Pista tanösvény építésén
Finn fiatalok a Sisa Pista tanösvény építésén

Agrokomplex Nyitrán
Agrokomplex Nyitrán

Helyi termék vásár
Helyi termék vásár

„Legtakarosabb porta” díjátadó
„Legtakarosabb porta” díjátadó

Egyesületi LEADER bál
Egyesületi LEADER bál

OMÉK
OMÉK



Sisa Pista 
tanösvény építése
2011-07-02-08
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Bernecebaráti polgármestere, 
Gyenes Zoltán szervezte meg a 

bernecebaráti tanösvényépítő tábort, mely július 
2-8-ig tartott. A tervezők a Budapesti Műszaki Egyetem 
építészmérnök hallgatói voltak, akik a falubeliek és két 
finn fiatal segítségével a tábor keretében kivitelezték 

elképzeléseiket. 

A tábor első napján, már megkezdődött a munka első fázisa, a 
tereprendezés. Földtulajdonlási viták, valamint a rossz idő miatt 

délután már szüneteltetni kellett a munkálatokat, de hétfőtől már 
folyamatosan, és zökkenőmentesen haladt a tanösvény kialakítása, az 

építmények felállítása. 
A tábor utolsó napján, néhány utolsó simítást követően, délután 
került sor a tanösvény átadására, majd az átadást követően az 

érdeklődők együtt sétálhattak végig az egyes állomásokon, 
ahol a gyerekek egyből ki is próbálhatták az építményeket. 

Nagy érdeklődés fogadta a tanösvényt, a fiatalok 
munkáját ezernyi dicséret övezte. 



Finn fiatalok 
a Sisa Pista 
tanösvény 
építésén
2011-07-02-08
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A bernecebaráti tanösvény tervezői a 
Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnök 

hallgatói voltak, akik a falubeliek és két finn fiatal 
(Elina Kilpeläinen és Kaisa Kauppila) segítségével a tábor 

keretében kivitelezték elképzeléseiket. 

A 2 finn lány utazása, itt tartózkodásuk alatt pedig segítésük az 
Egyesület feladata volt, hiszen egyesületünk a nemzetközi 

együttműködés kapcsán Finnországgal is rendelkezik együttműködési 
megállapodással, melynek célja, a fiatalok segítése. 

A hét folyamán Elina és Kaisa is sokat segítettek a megvalósítás során: hol 
ástak, köveket hordtak, vagy táblát festettek. A munka mellett persze 
megismerkedtek a faluval, a helybeliekkel és a BME-s hallgatókkal is. 

A kirándulások sem maradtak ki a heti programból: Nagybörzsönnyel, 
Budapest látnivalóival ismerkedtek a finn lányok. 

A tábor utolsó napján, került sor a tanösvény átadására, ahol a gyerekek 
egyből ki is próbálhatták az építményeket. Az este a magyar és a finn 

fiatalok részéről is már csak az ünneplésről és a lazításról szólt. 
A hét, és a tábor igen tanulságos volt, mind a finn, mind a 
magyar fiatalok számára, ide értve az új élményeket, az új 

ismeretségek és barátságok kialakulását, valamint az 
idegen nyelv (angol, német, finn, magyar –kinek 

melyeik) gyakorlását is. 



Agrokomplex
Nyitrán
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Az Agrokomplex Kiállítás és a 
Haszonállatok Országos Kiállítása több 

mint 430 kiállítónak adott helyet. A Börzsöny-
Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 18-án és 19-én 

személyes jelenléttel, 20-án és 21-én kiadványaival és helyi 
termékekkel képviseltette magát. 

Sokrétű program, kiállítások, vásárok várták az érdeklődőket, 
összesen 12 pavilon és 6 szabadtéri terület adott helyet a 

rendezvényeknek. Külön pavilont kaptak a vidékfejlesztéssel 
foglalkozó intézmények, szervezetek az Egyesület is itt mutathatta be 
néhány helyi termékét és kiadványait a Magyarországnak elkülönített 

standon. 

A szlovák LEADER HACS-ok mindegyike egy-egy pulttal, 
megyénként felsorakozva várta az érdeklődőket, így a Börzsöny-

Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesületnek jó alkalma nyílt arra, 
hogy szlovák partnerével, az Alsógaram-menti Fejlesztési 

Partnerséggel tárgyaljon a jövőbeni közös 
feladatokról, a már megkötött nemzetközi 

együttműködés keretein belül. 



Helyi termék vásár
2011-09-10
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2011. szeptember 10-én, 15:00-kor vette 
kezdetét a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület által szervezett Helyi termék vásár, a 

kismarosi Művelődési Ház belső udvarán.

A vásárt Kismaros polgármestere, Poldauf Gábor nyitotta meg, 
Papp Róberttel, az MVH FŐPEKI osztályvezetőjével. A vásár célja 

volt, hogy megmutassuk azokat a termelőket, mestereket, akik helyi 
termékeik előállításával és értékesítésével az élhető vidéki területet és 

a fenntartható vidéki társadalmat és életet reprezentálják. 

Megjelent helyi termékeseink: 
Dán Ildikó (Nagymaros): bio gyümölcslevek, lekvárok, ivólevek, 

Vágási Lili (Zebegény): egyedi gyöngyékszerek, Fésű József 
(Szob): térségi kiadványok, Ciszterci Monostor (Kismaros): méz, 

lekvárok, Kristóf Andrea (Verőce): bőrdíszmű, 
könyvkötészet, Stencli Ferenc (Szob): méz, Jakusné Dura 

Zsuzsanna (Kóspallag): szörp, lekvárok, kéz-és 
ujjbábuk, gyöngyök.



„Legtakarosabb 
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A Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület 

„Legtakarosabb Portája” 2011 díjátadójára a 
LEADER Bál keretében került sor este 8 órától. 

A kiírt pályázattal fel szerettük volna eleveníteni a Tiszta 
udvar, rendes ház dicsőségét. A pályázat díjainak kiosztása 

előtt egy rövid zenés, a pályázatra beküldött porták, kertek, 
házak fotóiból összeállított videót vetítettünk le majd az Elnök Úr 

egyenként szólította a díjazottakat a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület Legtakarosabb Portája 2011 – tábla, illetve 

az ajándékcsomagok átvételéhez. 
Az ajándékcsomagot helyi termékekből állítottuk össze: Monostori 

Ízek méz és lekvár, a kismarosi Ciszterci Monostorból, illetve egy-egy 
5 l-es gyümölcslé Vámosmikoláról, Sági Béla gazdaságából. Ezeken 
kívül a díjazottak az egyesület vendégei voltak az átadást követő 

vacsorára is. 
A Kertes házak kategóriában 11 díjazott, a Vállalkozók, 

kereskedelmi egységekhez tartozó közterület 
kategóriában 3 díjazott, az Intézmények 

kategóriában pedig 6 díjazott vehette át az 
emléktáblát és az ajándékcsomagot.
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Szeptember 10-ét 
LEADER NAPPÁ NYILVÁNÍTOTTUK, 

melynek fővédnöki tisztét Búsi Lajos, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Helyettes Államtitkára 

vállalta magára. 

Az érkezést követő regisztráció, valamint az üdvözlőital 
elfogyasztása után helyükre kísértük a vendégeket, akik már 

izgatottan várták a megnyitót, melyre 20:00 órakor került sor. A 
megnyitó beszédet az Egyesület elnöke, i�. Pongrácz János mondta, 

valamint Kismaros polgármestere, Poldauf Gábor is üdvözölte a 
megjelenteket. A köszöntőben elhangzott, hogy egyesületünk mindig 

fontosnak tartotta és tartja a közösséggé válást, hogy ne egymás mellett, 
hanem egymásra figyelve éljünk. Osztozzunk a másik örömében, segítsük 

bánatában, problémáiban. 

A vacsora után és végig a bál folyamán a BDIVE munkaszervezetének 
dolgozói által készített házi süteményeket fogyaszthatták a vendégek. 

23 óra után került sor a tombolajegyek kihúzására, a nyereményeket 
az Egyesület, illetve az egyesületi tagok ajánlották fel, melyek 

között voltak viccesebb és komolyabb nyeremények is. A 
fődíj a Vidékfejlesztés eszköze III. címet viselte, a 
doboz pedig egy piros MTZ traktortortát rejtett. 

A zene, a tánc, és a bálozás még 
egészen hajnalig tartott. 



Részt vettünk
az OMÉK-on
2011-09-28
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Hat év után, nyitotta meg 
újra kapuit az Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás. 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
kiállítóként vett részt a rendezvényen, a Helyi 

Akciócsoportoknak felállított standon, ahol a kiállítás minden 
napján jelen voltunk. Rengeteg kiállító volt a rendezvényen: 

Vidékfejlesztési Minisztérium, Helyi Akciócsoportok, kézművesek, helyi 
termékesek, agrárcégek. Fedett, illetve szabadtéren egyaránt sok 

mezőgazdasági gép került kiállításra, valamint számos élő állatot is 
megtekinthettek a látogatók. 

A szakmai programok, előadások mellett pedig a szórakoztató műsorok sem 
maradtak el, egész nap játékokkal, koncertekkel várták az érdeklődőket a 

nagyszínpadnál. 
Standunkon megtalálhatóak voltak az egyesület kiadványai bemutatóként 

kiállításra kerültek helyi feldolgozással készült 100%-os almalevek 
Vámosmikoláról, Sági Béla gazdaságából, Monostori Ízek a kismarosi 

Cisztreci Monostorból; illetve Koczuba József: Gombák a 
Börzsönyben című könyve. 

Ezek a pozitív visszacsatolások voltak, hogy a helyi 
termelők támogatásával igenis elérhető azok 

megbecsülése. 



2011. évi 
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Eredményei
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2011-ben ismét nagy 
érdeklődés melle� nyílt meg a IV. 

tengely (LEADER) program második pályáza� 
köre. 

A benyújtási időszakot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 
felülvizsgálata előzte meg, amelyet a munkaszervezet készíte� el. A 

HVS felülvizsgálatának célja, hogy az előző HVS óta a környeze�, 
társadalmi változásokról, meghatározzuk azokat a pontokat, melyek 

korrekcióra szorulnak, új intézkedések bevezetését indokolják, valamint a 
megvalósult fejlesztések hatására keletkeze� újabb igények beépülhessenek a 

stratégiába. Elsőként ezeket a fejlesztési igényeket mértük fel a térség lakossága 
körében egy ún. projektötlet gyűjtéssel. A stratégia végleges változata az Irányító 
Hatósággal és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal történt folyamatos 

egyeztetés eredményeként alakult ki és került elfogadásra. 

Az új HVS alapján LEADER pályázatokat 2011. szeptember 30- és december 
5. közö� lehete� benyújtani szintén ebben a körben megjelenő újításként 

immár elektronikus úton. Ebben körben összesen 10 pályázható 
intézkedés került meghirdetésre. A rendelkezésre álló forrás 

LEADER 2. körében összesen: 202 742 104 Ft volt.
2011-ben a III. tengely Mikrovállakozás és Turisz�ka 

jogcímeire is lehete� pályázatot benyújtani 
közpon� forrás terhére.

A pályáza� lehetőség iránt igen nagy volt az érdeklődés, mivel 
összesen 90 darab pályázat érkeze�. Az értékelés ebben a körben is 

pontozás alapján történt és alakultak ki a támogatási rangsorok, melyek 
alapján összesen 41 pályázat került támogatásra. 

A nyertes ügyfelek 2011. április, május hónapokban kapták kézhez 
támogatási határozataikat.



Támogatásban
részesült
ügyfeleink

Ipolyvölgye-Fruit Kft.
Gyümölcslé fejlesztése
8 484 980 
Vámosmikola

Danubia Televízió Nonprofit Kft.
Audiovizuális eszközök beszerzése Letkésen
4 257 294
Letkés

Lehoczky Ottó
Melegkonyhás büfé kialakítása Zebegényben
4 681 251   
Zebegény

Füzesi Károly István
Erdei turizmushoz kapcsolódó helyi 
szolgáltatás kialakítása
4 758 986   
Nagymaros

Pongrácz és Pongrácz Kft.
Helyi vendéglő felújítása Kemencén
4 418 578   
Kemence

Ujlaky Zoltán
Elavult szakmai eszközökkel dolgozó 
méhészet eszközfejlesztése Ipolytölgyesen
1 549 000   
Ipolytölgyes

IPOLY  2000 FRUCT Kft.
Ipolydamásdi almaültetvény eszközfejlesztése
4 676 898   
Ipolydamásd

Tóth László
Helyi termékek előállításához szükséges 
eszközök beszerzése 100%-os gyümölcslé 
előállítása
5 523 920   
Perőcsény

KO & FA Bt.
Élelmiszerbolt felújítása Letkésen
4 285 201   
Letkés

Netovább Eszpresszó Bt.
Helyi élelmiszerüzlet technológiai fejlesztése
3 560 528   
Szob

Molnár Mária Magdolna
A Szépvölgy vendégház szolgáltatásainak 
bővítése a versenyképesség megtartására
1 125 660   
Kóspallag

Ferryboat Kft.
Melegkonyha kialakítása a szobi révállomáson
4 872 684   
Szob

Sántha Péter Botond
Internetes webáruház kialakítása
1 072 896   
Zebegény

Dunakanyar Kulturális Alapítvány
Lovarda szociális helyiségeinek kilakítása 
Szobon
3 036 653   
Szob

Kismaros Község Önkormányzata
Kiamarosi Sportcsarnok szociális épület 
emeleti helyiségeinek korszerűsítése
2 580 965   
Kismaros
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Támogatásban 
részesült
ügyfeleink

Tettekkel Zebegényért Közhasznú Egyesület
Szabadidőpark kialakítása Zebegényben
2 324 100   
Zebegény

Nagymarosi Sport Egyesület
Nagymarosi Sportegyesület csónakházának 
szerkezeti javítása és nyílászárók cseréje
6 000 000   
Nagymaros

Szob Város Önkormányzata
Szobi sporttelep fejlesztése
2 198 930   
Szob

Szobi Sport Club Egyesület
Szobi sportpálya felújítása
2 275 840   
Szob

Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság 
Szokolyai Vadászház tetőszerkezetének 
felújítása
2 357 429   
Szokolya

Márianosztra Község Önkormányzata
A sporttelep környezetének fejlesztése
2 698 969   
Márianosztra

Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület
Nagybörzsöny Szabadidő Központ 
korszerűsítése, fejlesztése
5 134 315   
Nagybörzsöny

Bernecebaráti Község Önkormányzata
A bernecebaráti "Pajtaszínpad" hangosítása
287 984   
Bernecebaráti

Ipolydamásd Község Önkormányzata
Találkozók szervezéséhez szükséges hangtechnikai 
eszközök beszerzése
391 440   
Ipolydamásd

Zebegény Község Önkormányzata
Civil rendezvénysorozat létrehozása 2012-ben, 
Zebegényben
1 000 000   
Zebegény

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Társulása
Kistérségi Civil Fórum
2 200 000   
Szob

Dunyakanyar Kulturális Alapítvány
"Háztűz" néző sorozat a BDIVE területén, 
szektorok közötti együttműködésben
2 489 200   
Szob

Zebegény Község Önkormányzata
Sárga villogós biztonságtechnikai eszközök 
kihelyezése Zebegényben
1 220 000   
Zebegény

Szob Város Önkormányzata
Biztonságtecnikai kamerarendszer kiépítése 
Szob város közterületein
1 990 000   
Szob

Tettekkel Zebegényért Közhasznú Egyesület
Térfigyelő rendszer kiépítése és egyéb 
biztonságtechnikai eszközök beszerzése 
Zebegényben
2 031 898   
Zebegény

73.



Támogatásban 
részesült 
ügyfeleink

Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
NÖTE technikai fejlesztése, új eszközök
beszerzése
4 000 000   
Nagymaros

Kismaros Község Önkormányzata
Kettő darab defibrillátor életmentő készülék 
és tartozékainak beszerzése
1 100 800   
Kismaros

Zebegényi Nyugdijas Klub Egyesület
Orvosi ügyelet riasztáshoz távfelügyeleti 
eszköz beszerzése
2 887 472   
Zebegény

Római Katolikus Plébánia
950-es számú Szent Gellért püspök 
Cserkészcsapat tagjainak elsősegénynyújtó 
tanfolyama
665 480   
Nagymaros

Bótz Péter
Vízi sporteszköz kölcsönző létrehozása 
Nagymaroson
3 576 977   
Nagymaros

74.

Zebegény Község Önkormányzata
Zebegényi sportpálya fejlesztése
2 998 315   
Zebegény

Ipolydamásd Község Önkormányzata
Sportpálya felújítása és szabadtéri színpad 
létrehozása Ipolydamásdon
2 976 732   
Ipolydamásd

Kóspallag Község Önkormányzata
Iskolai sportcentrum kialakítása
3 143 100   
Kóspallag

Szob Város Polgárőr Egyesület
Szob Város Polgárőr egyesület technikai 
fejlesztése új eszközök beszerzésével
1 724 882   
Szob

Kismaros Üdülőterületi Polgárőr Egyesület
Kamerarendszer kiépítése illegális 
hulladéklerakás megakadályozása céljából
1 053 890   
Kismaros

Z & H Határ Kft.
Helyi élelmiszerbolt fejlesztése, új eszközök 
fejlesztésével
4 961 998   
Szob

Támogatásban részesült ügyfeleinknek
ezúton is gratulálunk !



75.

IV. tengely (LEADER) 2. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Szobi sporttelep fejlesztése

2.198.930 Ft
Szob



76.

IV. tengely (LEADER) 2. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

IPOLYVÖLGYE FRUIT KFT.
Gyümölcslé fejlesztése

8.484.980 Ft
Vámosmikola



2012
Együttműködések,
partnerségek

Pongrácz János
elnök  

77.

Lengyel vendégek tettek látogatást Egyesületünknél és 
meglátogattak egy gazdaságot. 

 Nemzetközi kapcsolataink erősítésére szlovák partnerünkkel közös 
pályázatot nyújtottunk be a Visegrádi Alaphoz, a fiatalok együttműködését 

segítő program megvalósítására. A pályázat sikeres volt, a tervezett program 
augusztus hónapban valósult meg. A Visegrádi Alap pályázati sikerén felbuzdulva, most 

a szlovák HACS partnerünk nyújtotta be az elképzelésünkre a 2. pályázatot.

A HACS munkaszervezet vezetője felkérést kapott a minisztériumtól a KMR delegált teendőinek 
ellátására. 

Áprilisban az elnökség úgy döntött, hogy országos megbeszélést hív össze elnököknek, 
munkaszervezet-vezetőknek „Múlt. Jelen. Jövő?” címmel.

 EU Bizottság 3 tagját és a Vidékfejlesztési Minisztérium 4 tagját fogadtuk beszélgetésre, 
projektlátogatásra, Szokolyára.

Önként vállalt feladatként a térségünkben projektötlet adatlapokat gyűjtöttünk, hogy tisztább képet 
kapjunk arról, mit szeretnének az itt élők még ebben a tervezési időben megvalósítani. Összefoglalót 

készítettünk Pest megye Önkormányzatának területfejlesztési koncepciója kidolgozásához.
 Egyesületünk pályázatot nyert a VM által kiírt Zöld forrás pályázatán. Az Ipoly Erdő Zrt. is részt vesz a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal együtt a pályázat megvalósításában. Szintén pályázatot nyertünk az ún. 

Civil Alap szakmai pályázatán, amelyben a munkáltatók és a munkanélküliek egymásra találását 
szeretnénk segíteni.

Tárgyalásokat folytattunk a Bükk-Térségi LEADER Egyesülettel a térségek közötti 
együttműködésre megjelenő pályázat beadásáról egy közös környezetvédelemmel 

kapcsolatos projekttel.

2 napos látogatáson járt nálunk az MVH Központ LEADER osztálya a 
vidékfejlesztésről szóló együttműködés céljából.



Rendezvényeink
2012-ben

Pongrácz János
elnök  

78.

Lengyel delegáció látogatása
Lengyel delegáció látogatása

„Múlt, Jelen, Jövő?” konferencia
„Múlt, Jelen, Jövő?” konferencia

IKSZT átadó Ipolytölgyesen
IKSZT átadó Ipolytölgyesen

EU Bizottság delegáltjainak látogatása
EU Bizottság delegáltjainak látogatása

Visegrádi Alap szlovák-magyar tábora
Visegrádi Alap szlovák-magyar tábora

IKSZT átadó Szokolyán
IKSZT átadó Szokolyán

IKSZT átadó Kismaroson
IKSZT átadó Kismaroson



Lengyel delegáció
látogatása
2012-02-03

Pongrácz János
elnök  

79.

A VM VKSZI felkérésére 
lengyel küldöttség érkezett hozzánk.  

A delegáció 13 tagja négy fontos lengyel 
szervezetet képviseltek: Krakkói Agrártudományi 

Egyetem, Lengyel Tudományos Akadémia Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Intézete, A mezőgazdasági Kisvállalkozások 

Kutatásának Európai Centruma Intézet és az Országos 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szaktanácsadási Intézet.  A 

delegációt tolmácsként Rakaczky István kísérte. 

Először az egyesület munkaszervezetének irodájában tartottunk 
megbeszélést, ahol a munkaszervezet vezetője tájékoztatta a jelenlévőket az 
egyesület területéről, településeinek összetételéről. Érdeklődve hallgatták a 

résztvevők az eddig elért eredményeket, a HVS-ben megfogalmazott fő 
céljainkat és a 4 országgal kötött nemzetközi együttműködési 

megállapodásunkról, valamint a megnyert Visegrádi Alap pályázatunkról 
adott tájékoztatót. 

Ezt követően vendégeink Kemencére látogattak, ahol 
megismerkedtek a Bernecei Hűtőházzal, ezt követően Pongrácz 

Jánosnál megtekinthették a ribizli ültetvényeket, majd a 
LEADER forrásból elkészült lekvárfőző üzemet. 
A látogatás végén a lengyel küldöttség azzal a 

határozott szándékkal búcsúzott, hogy szeretné 
szorosabbra fűzni magyar kapcsolatait.



„Múlt, Jelen, Jövő?”

konferencia
2012-04-16

80.

Az Egyesület országos egyeztető 
megbeszélést szervezett „Múlt, Jelen, Jövő ?” 

címmel, melynek célja volt, hogy az ország egész 
területéről érkező LEADER Akciócsoportok a megjelent 

szakemberektől friss, naprakész információkat kaphassanak és 
feltehessék kérdéseiket.

Országos megbeszélésnek a kismarosi Művelődési Ház adott helyet, 
ahol elsőként Poldauf Gábor, a település polgármestere, köszöntötte a 
résztvevőket és beszélt a település és a térség gazdasági helyzetéről, 

lehetőségeiről. 
Őt követte I�. Pongrácz János, az Egyesület elnöke, aki a LEADER program 

fontosságáról és a hasonló rendezvények szükségességéről beszélt, az 
aktuális problémák megbeszélése és megoldása érdekében. Maácz Miklós, a 

VM vidékfejlesztési főosztályának vezetője, a vidékfejlesztés fő céljait és 
feladatait ismertette. Jelezte, hogy a kis költségvetésű HACS-oknak újabb 

feladatokat adhatnak ki, így újabb működési forrásokhoz juthatnak, 
valamint lehetségessé válhat a LEADER alapelvek kiterjesztése más 
strukturális alap pályázataira is. Ezt követően Tar Gyula, a VM VKSZI 

osztályvezetője a hazai és nemzetközi partnerségi kapcsolatok 
kialakításának lehetőségeiről és fontosságáról beszélt. 

Végül Matuska Sándor, a MVH osztályvezetője az 
aktuális pályázatik ügyintézéséről beszélt. 



IKSZT átadó
Ipolytölgyesen
2012-05-10

Pongrácz János
elnök  

81.

Egyesületünk területén elsőként 
köszönthettük Ipolytölgyes elkészült 

épületét, amely az Európai Unió 53 millió forintos 
támogatásával az Ipolymenti Vállalkozók Klubja valósított 

meg. 

Az átadó ünnepségen a vendégek között köszönthettük V. Németh 
Zsolt államtitkár Urat, Eperjesi Tamást, a NAKVI főigazgató helyettesét, 
Halmi Tibor György Urat, az MVH FŐPEKI kirendeltség-vezetőjét, Papp 
Róbert Urat. Szőke István, a beruházó Ipolymenti Vállalkozók Klubjának 

elnöke, rövid beszéde során köszönetet mondott mindazoknak, akik 
hozzájárultak a projekt megvalósulásához.

V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár Úr, ünnepi beszédében 
az épületek közösségek felé ható szolgálatáról, és azon közösségekről 
beszélt, melyeknek van terve, vágya, illetve ezek megvalósításához van 

elég hitük és kitartásuk. 
A beszédek megtartása után került sor az épület felszentelésére, majd 

a szalagátvágásra. 

Az ünnepélyes átadót követően a résztvevő vendégek 
közelebbről is, belülről is megszemlélhették az új 

épületet, és Micsei László szobi festőművész 
képeinek állandó kiállítását. 



EU Bizottság
delegáltjainak
látogatása
2012-06-21

Pongrácz János
elnök  

82.

Az előzetes megbeszélés 
alapján az EU Bizottság és a 

Minisztérium által kiválasztott helyszínen – 
Szokolyán – fogadtuk a vendégeket. 

Gyurcsik Mihály, a település polgármestere -az egyesület 
Ellenőrző Bizottságának elnöke- köszöntötte a jelenlévőket, majd 

röviden beszélt a településről. A megbeszélést kötetlen, háromoldalú 
egyeztetés jellemezte, a minisztérium, az EU Bizottság jelenlévő 

tagjainak kérdéseire válaszoltunk, felvázolva a LEADER - az egyesület és a 
több egyesületnél fennálló pozitív és negatív tapasztalatait. 

A beszélgetést követően közösen megnéztük a működési költségünkből 
meghirdetett nyertes „Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 

legtakarosabb portája” – Sisa pékséget. Ezt követően az épülő szokolyai 
Szalajka IKSZT-t néztük meg (amely azóta 2012. szeptemberében átadásra 

is került). 

Végül közkívánatra a Kacár tanya lehetőségeiben gyönyörködtünk. 
Megnéztük a vályogot taposó gyermekeket, a földes nyári 

konyhában a saját maguk által termelt kalászosból saját 
őrléssel és saját őrléssel sütött kenyeret, a szélmalmot, 

a vályogból készült ólakat, a vesszőből font 
fészereket.



Visegrádi Alap
szlovák-magyar
tábora
2012-08

Pongrácz János
elnök  

83.

Az Egyesület által elnyert 
Visegrádi Alap pályázatának 

keretében került megrendezésre a fiatalok 
számára a magyar és szlovák tábor. 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület és az 
Alsó-Garam mente Akciócsoport részéről 15-15 fiatal 4 napig 

közös programokon vett részt. 
A táborok fő célja az volt, hogy a fiatalok által fontosnak tartott 

látnivalókat, turisztikai attrakciókat összegyűjtsék. Mindemellett 
ismeretségek – barátságok szövődjenek a fiatalok között, és ezáltal 

megvalósuljanak a HVS-ünkben, valamint a nemzetközi 
együttműködésünkben megfogalmazott fő célkitűzések: minél több fiatal 

maradjon vidéken. 
Júliusban és augusztusban a 4-4 nap alatt mind a 17 magyar és 21 szlovák 

település látnivalóit, turisztikai vonzerejét, helyi sajátosságait, nemzetiségi 
hagyományait, nemzetiségi kultúráit ismerték meg. Ismerkedtek helyi 
vállalkozásokkal, termékek gyártását felvállaló termelőkkel, a térségre 

jellemző bogyós gyümölcsök termesztési módjaival. Minden 
településen a polgármester, vagy oktatási intézmény vezetője 

kalauzolta végig a fiatalokat. A tábor alatt elérhetőségek 
cserélődtek, barátságok alakultak ki. 

Ha csak annyit elérünk, hogy a fiatalok meglátják a 
falvakban élés jó oldalát is, úgy érzem, egy kis 

lépést tettünk afelé, hogy ne 
néptelenedjenek el falvaink.



IKSZT átadó
Kismaroson
2012-07-08

Pongrácz János
elnök  

84.

A nyári meleg sem riasztotta el a település 
lakosságát, az érdeklődőket attól, hogy részt 

vegyenek az új IKSZT átadóján, és a megnyitó után 
birtokba vehessék a megújult közösségi központot. 

Az ünnepélyt a Marus táncegyüttes nyitotta meg sváb táncokkal, 
majd a Wallhauseni testvértelepülés látogatása emelte az ünnep 

fényét, színvonalas fúvószenekari előadásával.

Az átadó ünnepséget Poldauf Gábor, Kismaros polgármestere nyitotta 
meg, ezt követően Halmi Tibor György Úr, az MVH FŐPEKI 

kirendeltség vezetője mondott köszöntőt. 

A köszöntőket követően a Nachtigal Kórus régi sváb énekekkel 
gazdagította a napot. Ezután a nagyszámú résztvevők 

megtekintették a minden igényt kielégítő, és itt - ott már 
birtokba vett IKSZT-t.



IKSZT átadó
Szokolyán
2012-09-22

Pongrácz János
elnök  

85.

Hogy miért Szalajka a neve? 
Gyurcsik Mihály polgármester Úr 

beszédében elmondta, a régi neve az utcának, 
Szalajka köz volt, egykor a TSZ műhelyei, jelenleg az 

iskola, tornaterem és ebédlő állnak itt. A régi idők emlékét 
is szeretnék visszahozni már a név választásával is. 

Az IKSZT megvalósításával céljuk volt, hogy kicsik és nagyok, civilek 
és vállalkozók, intézmények és ide látogatók otthon érezhessék 

magukat. A kialakítás is a falu összefogásával valósult meg. 

Ezt követően Harrach Péter, országgyűlési képviselőnk köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy az ünnep nem csak Szokolyának, hanem a 

régiónak és a nemzetnek is fontos. 
A szalag átvágása után először az óvodások –iskolások műsorában 

gyönyörködhettünk, majd a híres Szokolyai Dalárda előadását 
hallgathattuk, ezt követően a nyugdíjasok éneke idézte fel a 

régi szokolyai dalokat, végül komolyzene csendült fel. 

Az IKSZT-ben a falu szülöttjének, Viski 
Jánosnak a kiállítása is megnyitásra 

került.



2012. évi 
támogatások

Eredményei

Pongrácz János
elnök  

86.

Az ÚMVP III. tengely jogcímei 2012-ben ismét támogatási 
lehetőséget biztosítottak a térségnek. 

Míg a 2011-ben kiírásra került Mikrovállalkozás és Turisztika 
jogcímek központi forrásból valósultak meg, addig a 4. körös, 2012. 
június 1. és július 2. között megnyitott Mikrovállalkozás és Turisztika 

3. körös két jogcímet, 2012. október 1. és november 30. között 
megnyitott Falumegújítás, valamint Vidéki örökség jogcímek ismét az 

egyesület fejlesztési forrásaiból kerültek kiírásra. 

A rendelkezésre álló források előbbieknél összesen: 53 835 963 
Ft, utóbbiaknál összesen: 69 307 838 Ft volt.

Mikrovállalkozás, Turisztika jogcímek keretében 
összesen 15 kérelem került benyújtásra. Az Egyesület a 

kérelemek értékelését követően 7 kérelmet ítélt 
támogathatónak, melyek mind a Mikrovállalkozás jogcímhez 

kapcsolódóak voltak (a Turisztika jogcímben beérkezett kérelmek 
mindegyike elutasításra került). A 2 jogcímre igényelt támogatási összeg 
összesen 52.443.565 Ft, ebből a nyertes kérelmek számára jóváhagyott 

támogatási összeg összesen: 26.275.289 Ft volt.

Falumegújítás és Vidéki örökség jogcímek esetében 2012-ben nagyobb volt az 
érdeklődés az előző két jogcímhet képest. Itt összesen 20 kérelem érkezett, 

melyekből 16 került értékelést követően támogatásra, 67 223 662 Ft 
értékben.

A támogatásban részesült ügyfeleink 2013. júniusában kapták kézhez 
támogatási határozataikat és emléklapot is átvehettek, melyet V. 

Németh Zsolt helyettes államtitkár Úr és Pongrácz János elnök 
Úr adott át ünnepélyes keretek között az ipolydamásdi 

IKSZT átadó keretében.



Támogatásban
részesült 
ügyfeleink

Ferencziné Glózer Irén
Vállalkozásfejlesztés kürtöskalács árusító 
büfékocsi beszerzésével
4 740 197
Ipolytölgyes

E-Duna-Ipoly Kft.
E-Duna-Ipoly Kft. technológiai fejlesztése 
multifunkcionális munkagép beszerzésével
4 945 417
Ipolytölgyes

Ferenczi Ernő Ervin
Hajóvezetői oktatások bevezetése a 
Dunán és az Ipolyon
5 000 000
Ipolytölgyes

Bernecei-Pék Bt.
Bernecei-Pék Bt. Technológiai fejlesztése
4 815 246
Bernecebaráti

87.

Támogatásban részesült ügyfeleinknek
ezúton is gratulálunk !

Egy Falat Hús Kft.
Vendéglátóegység korszerűsítés Letkésen
4 176 267
Letkés

Acsay Ferenc
Zebegény, Petőfi S. tér 773 hrsz. alatti üzlethelyiség 
kialakítása
1 321 422
Zebegény

Oszi-Bolt Kft.
Bolti berendezések beszerzése az 
Oszi-Bolt Kft-nél
1 276 740
Nagybörzsöny



88.

III. tengely 3. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT

Játszótér kialakítása Márianosztrán
4.729.000 Ft

Márianosztra



89.

III. tengely 3. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

LETKÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Játszótér építés Letkésen

4.986.635 Ft
Letkés



90.

III. tengely 3. kör, 
Falumegújítás jogcímben 

nyertes beruházás

NAGYBÖRZSÖNY FEJLŐDÉSÉÉRT 
ALAPÍTVÁNY

Közcélú feladatokat ellátó játszótér
4.987.224 Ft

Nagybörzsöny



91.

III. tengely 3. kör, 
Vidéki örökség megőrzése

 jogcímben 
nyertes beruházás

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Kismarosi R. K. templom 

homlokzatfestése
4.000.000 Ft

Kismaros



2013
Pályázunk és
pályázatokat
segítünk

Pongrácz János
elnök  

92.

Megkezdődött a Zöld Forrás pályázatunkhoz 
és a működési költségünk terhére kapcsolódó 

környezetvédelmi előadások megtartása az általános iskolások  
részére. Egészséges étel – ital készítő receptversenyt hirdettünk. 

Részt vettünk az Ipolytölgyesi IKSZT-ben tartott, Összefogás a civilekért 
Fórumon, melynek fő témája az együttműködés és partnerség kialakítása volt. 

Március hónapban részt vettünk a Vidék Mustra rendezvényen. 

 Pest megyei Közgyűlés területfejlesztési koncepciója – véleményezésére kérték fel
egyesületünket a KMR-ben egyedül Április 10-én a Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta 

a 2013-as HVS-t az Intézkedési Tervvel.

Két külföldi delegáció járt nálunk. Először 3 fős macedón küldöttség a Vidékfejlesztési Minisztérium 
kíséretével, majd Bulgáriából érkezett 16 fős küldöttség. Mindkét csoportnál még nem működik igazán a 
LEADER, ezért tapasztalatcserére érkeztek. Kíváncsiak voltak az egyesületünk eddigi munkájára, hogyan 
működik nálunk az ügyintézés, milyen fő prioritásaink vannak, milyen megvalósult projektjeinkre vagyunk 
büszkék. A nagy érdeklődéssel kísért LEADER pályázatok mellett idén is részt vettünk az OMÉK-on. Több 

napos külföldi tanulmányúton vettünk részt Erdélyben.

Beadásra került egy nemzetközi együttműködést szolgáló kérelem, amelyben Letkésen egy szlovák – 
magyar helyi piac kerül kialakításra, egy oktatóközpont, ahol a helyi termékek előállításával, 

gondozásával, feldolgozásával és piacra juttatásával kapcsolatos információkat sajátíthatnak majd el az 
érdeklődők. De nem felejtkezünk el a hagyományok ápolásáról sem. 

Járási információs pontot alakítunk ki, ahol a településeinken turisztikai infó pontokat biztosítunk 
az ide látogatók számára. De segíteni szeretnénk az itt élőknek az ügyintézések útvesztőiben is. 

Nemzetközi együttműködés támogatási kérelmet segítünk beadni 
Verőcének, ahol a nemzetközi Huszár találkozó kerülne megrendezésre.

 Szinte minden évben fogadunk gyakornokot – gyakornokokat.

Összeállítottuk ezt az 5 éves kiadványunkat, és 
minél szélesebb körben szeretnénk eljuttatni az itt élőknek. 

És az évnek még nincs vége…….
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Macedón küldöttség látogatása
Macedón küldöttség látogatása

IKSZT átadó Ipolydamásdon

IKSZT átadó Ipolydamásdon

IKSZT átadó Ipolydamásdon

IKSZT átadó Ipolydamásdon

Bolgár LEADER csoport látogatása
Bolgár LEADER csoport látogatása

Tanulmányút Székelyföldön

Tanulmányút Székelyföldön

Tanulmányút Székelyföldön

Tanulmányút Székelyföldön

OMÉK
OMÉK
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A Vidékfejlesztési Minisztérium 
felkérése alapján macedón küldöttséget 

fogadtunk a TAIEX program keretében. A 
vendégeket az egyesületünk munkaszervezeti irodájában 

fogadtuk. 

Ezt követően először Kemencén néztünk meg egy LEADER forrásból 
megvalósított házi lekvárfőzőt, amely saját földön termesztett 

gyümölcsök feldolgozására készült oly módon, hogy egy panzió 
épületében található, így a turizmus fejlesztését is szolgálja. 

Következő állomásunk Vámosmikolán több helyszínt is érintett. Vendégeink 
megnézhették a ribizli szedő gépet, egy 100%-os gyümölcslékészítő gépet, 
valamint egy védelem alatt álló épületből kialakított gyümölcslé palackozó 

üzemet. 

A nap végén, Kismaroson a 2012-ben átadott IKSZT-be látogattunk, 
ahol a település polgármestere bemutatta a települést és sor került 

a helyi újság, a „Kismarosi Kikiáltó” szerkesztőjének interjújára 
is. 

Nagyon sok érdekességet tudtunk meg 
Macedóniáról, az ottani LEADER 

tervezési folyamatokról.



IKSZT átadó
Ipolydamásdon
2013-05-31
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Ismét IKSZT avatásra 
került sor térségünkben.

Az új Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
átadásán, a vendégeket Rományik Ferenc polgármester 

köszöntötte, majd Harrach Péter, térségi országgyűlési 
képviselő ünnepi beszéde hangzott el. 

Az IKSZT épületét V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár adta 
át ünnepi beszédét követően, ahol V. Németh Zsolt, Harrach Péter és 

Rományik Ferenc közösen vágták át az épület bejárata előtt 
elhelyezett nemzeti színű szalagot. 

Az átadást követően a jelenlévők birtokba vehették az épületet, 
amelyben megtalálható könyvtár, tárgyaló, recepció, fogadó tér, és 
előadóterem. Az épület külső és belső kialakítása egyaránt segíti a 

mozgáskorlátozott látogatók épületbe való bejutását és 
helyiségeinek használatát. 

Az épület az átadó idején már időszaki (Tóth László 
helyi alkotó munkáiból összeállított) 

kiállításnak is helyet adott. 
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Júniusban 16 fő bolgár 
küldöttséget fogadtunk, akik 

szerettek volna megismerkedni a LEADER 
programmal, vidékfejlesztési munkával, 

ügyintézéssel és a megvalósult projektekkel, valamint 
szlovák HACS partnerünkkel is. A vendégek egy turisztika 

jogcímben nyertes vendégházban kaptak szállást. 
Az első napon a munkaszervezeti irodában fogadtuk a 

vendégeket, ahol megosztottuk LEADER programmal és 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatainkat. A tájékoztatót a 

munkaszervezet vezetője, Neubauerné Szatmári Zsuzsanna tartotta. 

A megbeszélést követően a küldöttség az Egyesület elnökével elindult 
Zselízre, szlovák partnerünkhöz az Alsó-garam mente Fejlesztési 
Partnerség Egyesületehez. Útközben több megvalósult projektet 
néztek meg pl.: Ipolydamásdon a játszóteret és IKSZT épületet, 

Ipolytölgyesen szintén az IKSZT épületet. Zselízen a két 
egyesület elnöke a nemzetközi együttműködésben 
megvalósítandó közös szlovák-magyar  piacunkról 
folytatott megbeszélést. A látogatást a bolgárok 

sikeresnek tartották, mivel rengeteg hasznos 
információval gazdagodtak 

munkájukhoz. 
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Nemzeti Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatóságának 

jóváhagyásával megvalósuló „Gazdálkodj 
okosan! – társasjáték felnőtteknek” című projekt 

kapcsán szervezett székelyföldi tanulmányúton, szakmai 
programon vettünk részt. Az út fő célkitűzése a nemzetközi 

együttműködés bemutatása, kialakítása volt. 

Az első nap jó része az utazással, valamint Túristvándi önellátó falu 
modell megtekintésével telt. Második nap helyi termékesekkel, 

ismerkedhettünk meg, akik a térségi Gyümölcsfesztivált rendezői valamint 
oktatási és szemléltető kiadványokat készítenek. Majd a valóságban is 

megtekintettük Farkaslakán a Székelygyümölcs gyümölcsfeldolgozó üzemet. 
A nap tovább részében helyi termékesekkel (Korondon) és helyi 

nevezetességekkel ismerkedtünk meg. Harmadik nap folytatódott a 
szakmai kirándulás, ez alkalommal Csíkcsicsóra utaztunk, 

megismerkedhessünk a leendő Zöld Székelyföld Egyesülettel. 
Későbbiekben tájékoztatást kaptunk a Góbé termékekről, és a 

Közösségi Kártya projektről. A nap tovább részében ismét 
turisztikai jellegű kiránduláson vettünk részt, ellátogattunk a 

Csobotfalvi Skanzenbe, Csíksomlyóra is. 
Szakmai tapasztalatcserét folytattunk Székelyföldi 

kollégáinkkal és kölcsönös barátsággal, és 
további együttműködés reményében 

váltunk el egymástól.
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Az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár idén 76. 

alkalommal került megrendezésre Budapesten, a 
Hungexpo területén, amely az ország egyik legnagyobb és 

leglátogatottabb élelmiszeripari és mezőgazdasági kiállítása.

 Egyesületünk kiállítatóként vett részt a rendezvényen, kiadványokkal 
(tájékoztatók az egyesületről, kiadványok az egyesülethez tartozó 

településekről, valamint helyi termékek és szolgáltatások bemutatkozó 
anyagai) és néhány helyi termékkel (mivel standunkon árusítani nem 

lehetett). Az idei évben is rengeteg kiállító vett részt (helyi termékesek és 
agrárcégek mellett a Vidékfejlesztési Minisztérium, Helyi Akciócsoportok és 

kézművesek). A szakmai programok, előadások mellett szórakoztató 
műsorok sem maradtak el, egész nap játékokkal, koncertekkel, 

állatsimogatóval várták az érdeklődőket. 

Az öt nap alatt rengeteg ember érkezett a kiállításra nagy 
népszerűségnek örvendtek az akciócsoportok kiállítóhelyei is. Ezek 

a pozitív visszajelzések megerősítettek minket, hogy nem hiába 
dolgozunk a vidéki közösségek fejlesztéséért. 

Nagy örömmel vettünk részt idén is az OMÉK 
kiállításon.
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A Darányi Ignác Terv (ÚMVP) 
megvalósításának végső szakaszában 

legfontosabb feladatunk az elért eredményeink 
megerősítése, a még rendelkezésre álló források hatékony 

lekötése és felhasználása, valamint felkészülés megkezdése a 
2014 – 2020-as programozási időszakra.

Mindezek és a 2013. évi LEADER pályázati lehetőség hatékony 
megvalósítása érdekében a 2007-2013 időszakban immár harmadszor 

került sor a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatára. Az új 
HVS összeállítását ismét projektjavaslat gyűjtés előzte meg, majd az Irányító 

Hatósággal folytatott egyeztetés, ennek eredményeként 2013. áprilisában 
elfogadásra került az új stratégia, illetve annak külön álló fejezetét képező 

LEADER Intézkedési Terv, amely 10 pályázható intézkedést fogalmazott 
meg.

Pályázatok benyújtását ebben a körben is a projektjavaslatok 
benyújtása előzte meg, melyekről a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) 

döntött. Pozitív elbírálás esetén kerülhetett a pályázat 
elektronikusan feltöltésre, 2013. június 17. és augusztus 29. 

között. 

A rendelkezésre álló forrás összesen: 
281 728 984 Ft.

Egyesületünkhöz 119 darab HBB által jóváhagyott támogatási 
kérelem érkezett, ebből 85 db pályázat került ügyintézésre, mely 

jelenleg is folyamatban van.
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Ipoly Írisz Kft.
4,5 KW teljesítményű napelemrendszer 
kiépítése
2 217 889 Ft
Kóspallag

Vámosmikolaik Kulturális Egyesülete
Tevékenységet segítő berendezések beszerése
864 563 Ft
Vámosmikola

Kismaros Község Önkormányzata
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
1 849 497 Ft
Kismaros

Pongrácz Jánosné
Matild vendégház fejlesztése
4 768 307 Ft
Kemence

Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület
Kalandpark építése
5 641 883 Ft
Bernecebaráti

Vernyik Ida
Helyi élelmiszerbolt felújítása, bővítése
6 584 720 Ft
Vámosmikola

Bősz István
Hagyományos falusi szálláshely kialakítása
13 607 977 Ft
Zebegény

Kanizsay Zoltán
Bor kiskereskedelmi tevékenység fejlesztése
8 321 119 Ft
Ipolytölgyes

Római Katolikus Plébánia
Plébánia szabadidős terének fejlesztése
5 845 750 Ft
Szob

Letkés Községért Közalapítvány 
Szabadidős kalandpark építése
5 793 629 Ft
Letkés

Márianosztra Község Önkormányzata
Szabadidős tárgyi eszközök beszerzése
506 000 Ft
Márianosztra

Ipolydamásd Község Önkormányzat
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
2 493 320 Ft
Ipolydamásd

Ipolytölgyes Község Önkormányzata
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
2 986 278 Ft
Ipolytölgyes

Ipolydamásd Község Önkormányzat
Szabadtéri színpad építése
4 924 249 Ft
Ipolydamásd

Szokolya-Wierden Határon Átnyúló Baráti 
Egyesület
Szabadidős tárgyi eszközök beszerzése
493 676 Ft
Szokolya

Csikós Balázs
Esküvői és rendezvényezenei szolgáltatás 
kialakítása
4 775 874 Ft
Szob

Naturicum Gyümölcsmester Kft.
Modern élelmiszerüzem épületfejlesztése, 
a helyi termék előállításához, termékház kialakítása
15 000 000 Ft
Vámosmikola
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Verőce Tours Kft.
3

Csattogó Völgyi Üdülőházak (140m ) medencéje 
vizének 175kW/ó teljesítményű szolár fűtésének 
kiépítése
6 089 445 Ft
Verőce

Kismaros Község Önkormányzata
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok szervezése
2 000 036 Ft
Kismaros

Vámosmikolaik Kulturális Egyesülete
Térségi Jubileumi Emlékünnepség szervezése
764 623 Ft
Vámosmikola

Szirom-Dekor Kft.
Gyümölcsfeldolgozó üzem és termékház 
kialakítása
15 000 000 Ft
Szob

Palyov Attila  
Helyi szolgáltatásokra épülő komplex online 
rendezvényszervezés a Dunakanyarban
5 573 448 Ft 
Verőce

For Car Technik Kft.
Autószerelő műhely felújítása
4 942 080 Ft
Szob

Bernecebaráti Község Önkormányzat
Gyümölcsfeldolgozó üzem épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva
5 036 660 Ft
Bernecebaráti

Letkés Község Önkormányzata
Polgármesteri hivatal utólagos hőszigetelése
7 701 850 Ft
Letkés

Atlantis-Visegrád Club Kft.
Nagymarosi dunaparti révházban lévő büfé bővítése 
és turisztikai információs pont kialakítása
9 242 867 Ft
Nagymaros

Gyenes Zotlánné
Bogyós gyümölcs feldolgozás és zöldség savanyítás 
eszközrendszerének fejlesztése
1 600 712 Ft
Bernecebaráti

E-ECO SYSTEM Kft.
Helyi terméket árusító mintabolt kialakítása 
Ipolytölgyesen 
14 804 033 Ft
Ipolytölgyes

Letkés Községért Közalapítvány 
Hagyományőrzést szolgáló falunapok szervezése
1 500 204 Ft
Letkés

Márianosztra Község Önkormányzata
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok szervezése
2 000 000 Ft
Márianosztra

Ipolydamásd Község Önkormányzat
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok szervezése
1 994 000 Ft
Ipolydamásd

Ipolytölgyes Község Önkormányzata
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok szervezése
1 994 000 Ft
Ipolytölgyes

Zöld Fadongó Kft.
Helyi asztalos termékek előállításához szükséges 
eszközpark fejlesztése
3 056 382 Ft
Ipolydamásd
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Szokolya-Wierden Határon Átnyúló 
Baráti Egyesület
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok 
szervezése
1 037 215 Ft
Szokolya

Szokolya-Wierden Határon Átnyúló 
Baráti Egyesület
Szokolya-Kóspallag települések hagyományőrző 
együttműködése
2 217 885 Ft
Szokolya

Molnár Tibor és Társa Bt.
Komplex vállalkozási tevékenységek fejlesztése 
Bernecebarátiban
9 964 586 Ft
Bernecebaráti

Ipolymenti Vállalkozók Klubja
6 KW teljesítményű naperőmű telepítése 
7 891 199 Ft
Ipolytölgyes

Szokolya Község Önkormányzat
Polgármesteri hivatal utólagos hőszigetelése
1 546 075 Ft
Szokolya

Szobért-Szobiakért Közalapítvány
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok szervezése
1 602 400 Ft
Szob

Grósz Ágnes
Házi aszaló műhely kialakítása Nagybörzsönyben
3 070 913 Ft
Nagybörzsöny

BERÉP Consult Kft.
Zebegényi kreatív varró stúdió eszközfejlesztése
1 257 921 Ft
Zebegény

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület
Nyitott palóc "főzőház" kialakítása Tésán
5 781 325 Ft
Tésa

Oláh Szabolcs
Szokolyai Tornácos vendégház kialakítása
14 707 469 Ft
Szokolya

Bernecebaráti Község Önkormányzat
Gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése 
Bernecebarátiban
11 493 852 Ft
Bernecebaráti

Szőke Istvánné
Gumijavító műhely fejlesztése Szobon
8 029 920 Ft
Szob

Ferenczi-Glózer Irén
Falusi szálláshely fejlesztése Zebegényben
11 267 370 Ft
Zebegény

Dányi Zoltán
Megújuló energiát hasznosító berendezések 
elektronikai egységeit gyártó csarnok építése és 
bemutatóterem kialakítása
14 971 885 Ft
Letkés
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Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Napelem elhelyezése a templomon
7 464 438 Ft
Kismaros

Turritella Bt.
Zebegényi "Lendület" Túraközpont  
eszközbeszerzése
2 080 655 Ft
Zebegény

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület
Az egyedülálló idősek krízishelyzetének megoldását 
segítő rendszer kiépítése Tésán
2 970 022 Ft
Tésa

Nagymarosi Kulturális Egyesület 
Tánccsoport új, egységes ruházat
896 709 Ft
Nagymaros

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
Járási Információs Pont kialakítása
8 925 106 Ft
Szob

Biber Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú 
Egyesület
Szabadidős tárgyi eszközök beszerzése
5 626 369 Ft
Kóspallag

Biber Kulturális és Környezetvédelmi Közhasznú 
Egyesület
Hagyományőrzést  szolgáló falunapok szervezése
2 172 970 Ft
Kóspallag

Ipolymenti Vállalkozók Klubja
Helyi termékesek együttműködése
4 926 806 Ft
Ipolytölgyes

KVISZ-METÁL Kft.
Megújuló energiahasznosítás a kemencei Sport 
Fogadóban
7 900 572 Ft
Kemence

Polski Fiat 125p Klub
Tevékenységet segítő eszközbeszerzés
835 403 Ft
Vámosmikola

Börzsöny Múzeum Baráti Köre
Ipolyon innen és túl Népzenei és 
Néptánc Találkozó
751 780 Ft
Szob

Sylygarden Kft.
Sylygarden Kft. technológia fejlesztése 
új munkagép beszerzésével
2 369 400 Ft
Szob

Szobért-Szobiakért Közalapítvány
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
4 940 046 Ft
Szob

Szobért-Szobiakért Közalapítvány
Szobi sportcélú kiszolgáló épület felújítása
5 862 237 Ft
Szob

Kórusz Józsefné
Zebegény és környéke - információs, turisztika 
térképe, termék lapok és honlap létesítése
2 130 066 Ft
Zebegény

Fidel Kft.
Innovatív gyümölcs- és zöldségaszaló 
technológiai kiépítése
13 428 054 Ft
Perőcsény



Támogatásban
részesült 
ügyfeleink

104.

Nagymarosi Futball Club
Nagymaros FC öltözőjének felújítása
5 684 006 Ft
Nagymaros

Szokolya Dalárda Hagyományőrző Egyesület
A Szokolyai Dalárda tradicionális, hagyományőrző 
ruházat beszerzése 
841 375 Ft
Szokolya

Dunakanyar Kulturális Egyesület
Lovas Íjász Kulturális és sport rendezvények 
megtartásához szükséges eszközbeszerzés
5 402 399 Ft
Szob

Szőke Zoltán
Vállalkozásfejlesztés irodatechnikai eszközök 
beszerzésével
1 760 340 Ft
Szob

Erdőpartner Termelő és Kereskedelmi Kft.
Fafeldolgozó üzemben 20 kWp hálózatra 
visszatápláló fotovoltaikus rendszer kiépítése
7 260 000 Ft
Verőce 

Támogatásban részesült ügyfeleinknek
ezúton is gratulálunk !
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IV. tengely (LEADER) 3. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

SZOKOLYA-WIERDEN HATÁRON
ÁTNYÚLÓ BARÁTI EGYESÜLET

Sólyomfalvi Falunap
1.037.215 Ft
Szokolya
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IV. tengely (LEADER) 3. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

SZOKOLYA-WIERDEN HATÁRON
ÁTNYÚLÓ BARÁTI EGYESÜLET

Szabadidő hasznos eltöltése, 
helyi közösségek erősítése Szokolyán

493.676 Ft
Szokolya
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IV. tengely (LEADER) 3. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

BÖRZSÖNY MÚZEUM BARÁTI KÖRE
„Ipolyon innen és túl” 

népzenei és néptánc találkozó
751 .780 Ft

Szob
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IV. tengely (LEADER) 3. kör, 
jogcímben 

nyertes beruházás

KISMAROS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT

Marus Napok 2013.
2.000.000 Ft

Kismaros



Partnereink
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Az Európai Unió ösztönzésére új vidékpolitikát kellett 
szervezni „alulról” szervezett formában. 

Azonban, hogy ez sikeres legyen, nemcsak a települések 
közösségi összetartó erejére volt és van szükség, hanem a 

LEADER akciócsoportokat segítő – koordináló szervezetekre, 
állami apparátusra. 

Ezért a kiadványban helyet kell, hogy kapjanak azok, akikkel 
együtt dolgozunk a vidékünk, az egyesület településeinek 

fejlesztéséért.

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

Developement Association SEPRA (Finnország) MTÜ Viromaa Koostöökogu (Észtország)

Alsógaram-menti Fejlesztési Partnerség (Szlovákia) Sóvidék Kistérségi Egyesület (Románia)



és még nincs 
vége...

110.

Elérhetőségeink:

borzsony.duna@gmail.com
www.borzsonyleader.hu

2628 Szob, Köztársaság utca 2.
2628 Szob Pf.: 33

27/370-890
www.facebook.com

/borzsonyleader

Hiszen a LEADER 3. körösök most kapták meg a támogató 
határozatot, ők még a megvalósítás előtt vannak. De olyanok is vannak, 

akik a beruházás kellős közepén tartanak.
Aztán lehetőség van a turisztikai fejlesztésekre kérelmet benyújtani. Ott még 

nem tudjuk kik lesznek a támogatottak.

Nem beszélve a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület, mint partner szervezet,  a 
térségek közötti kérelmek megvalósítása még nem kezdődött meg.

A nemzetközi együttműködésben már beadott pályázatunk jóváhagyását követő nemzetközi 
piac és helyi termékes oktatóközpont létrehozásáról, vagy szintén nemzetközi együttműködés 
keretében megvalósítandó Verőcén a nemzetközi huszár találkozóról sem felejtkezhetünk el.

De ahogy eddig is, most is segítettük az ügyfeleinket az alapszolgáltatás jogcímhez beadandó 
kérelmek kérdéseinek megválaszolásában….

És nagyon várjuk a 2014 – 2020-as időszakot, várjuk, hogy ismét együtt és közösen 
tevékenykedhetünk a már egy járásként funkcionáló Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 

Egyesület településeinek gyarapodásáért.
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