
 
 

BESZÁMOLÓ  

a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 
 

Pályázó neve: Alsótold Község Önkormányzata 

Pályázó címe: 3069 Alsótold, Szabadság út 6. 

Ügyfél-azonosító: 1003278040 

Támogatási határozat iratazonosító: 1625199515 

 

Projekt címe: Falusi szálláshely fejlesztése Alsótoldon 

Projekt megvalósításának helye: 3069 Alsótold, Nefelejcs út 1. 

Jóváhagyott támogatás összege: 11.730.069 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése: 3. Turizmus 

feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése 

 

Alsótold Község Önkormányzata 2013-ban nyújtott be pályázatot a 35/2013. (V.22.) VM 

rendelet alapján, a Nefelejcs úti épületben működő szálláshely bővítésére, átalakítására. A 

fejlesztés célja egy, a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet feltételeinek is megfelelő, 

vendégközpontú, belföldi és külföldi vendégkörrel is egyaránt rendelkező 6 férőhelyes, 2 

vendégszobás, egyéb szálláshely kialakítása volt. A pályázat keretében a külső felújítás 

során a vakolat cseréjére, szigetelésre, közlekedőjárda építésre, valamint bejárati előtető 

kialakítására került sor. A belső felújítás során a már meglévő vendégszobából és a 

korábban könyvtárként funkcionáló helyiségből két kisebb szoba és az azokból nyíló 

fürdőszoba, valamint egy konyha került kialakításra. A nyílászárók áthelyezését és 

cseréjét követően, az elektromos rendszer teljes felújítására, a burkolatok és szerelvények 

cseréjére, a helyiségek festésére valamint korszerű, gázüzemű fűtőberendezés beépítésére 

került sor. Az Önkormányzat a pályázati forrásból a szálláshely szobáit új bútorokkal, 

valamint konyhai és használati eszközökkel is felszerelte.  

 

Alsótold Község Önkormányzata a fejlesztéshez kapcsolódóan az Alsótold Polgárőrség 

Egyesülettel, az Alsótoldi Művelődési Egyesülettel, Kozárd Község Önkormányzatával, a 

Franka 2000 Kft-vel, a PÉ-TA FÓRA Bt-vel, valamint Sándor Szandra Éva családi 

gazdálkodóval kötött együttműködési megállapodást. A település és a szálláshely 

népszerűsítése, az együttműködő partnerek és programlehetőségek bemutatása érdekében 

marketing kiadvány – A5 méretű szórólap is készült a LEADER pályázat keretében. Az 

együttműködő civil partnerek az ingatlan felügyeletében, kulturális programok 

biztosításában, a projekt népszerűsítésében vállaltak szerepet. Kozárd Község 

Önkormányzata az együttműködés keretében weboldalán mutatja be a fejlesztést, továbbá 

népszerűsíti az alsótoldi rendezvényeket. A Franka 2000 Kft. étkezési lehetőséget és palóc 

gasztronómiai ízelítőt kínál a szálláshely vendégeinek, Sándor Szanda családi gazdálkodó 

a falusi életkörülményekről, a helyi vidéki szokásokról és a térségi mezőgazdasági 

hagyományokról tart az érdeklődők számára tájékoztatót és bemutatót. A PÉ-TA FÓRA 

Bt. fazekasainak alsótoldi műhelyében a vidéki kézművességgel is megismerkedhetnek a 

településre látogatók.  

 

A beszámolót Klátyik András polgármester készítette.  

Alsótold, 2014. augusztus 28. 



 
 

FÉNYKÉPEK  

3069 Alsótold, Nefelejcs út 1. 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



                            

ALSÓTOLD 
„MAGYARORSZÁG LEGERŐSEBB 

FALUJA” 
 

Alsótold az Északi – Cserhát minden égtáj felől 
hegyekkel határolt völgyében települt meg, a Zsúnyi-
patak festői völgyében fekszik. A település a 21-es 
számú főközlekedési útról a világörökség Hollókő felé 
utazva érhető el. A község első írásos említésének az 
1265. esztendő tekinthető, az oklevelek tanúsága szerint 
a 15. század végétől a Toldi család volt a falu földesura. 
A helyi hagyományok szerint innen származik a nagy 
erejű Toldi Miklós.  

A fésűs faluszerkezetű településen számos 
lakóház őrzi a falu régi arculatát, a jelenleg 
üresen álló klasszicista stílusú Veres kúria 1830-
ban épült. A háború okozta pusztítás miatt a falu 
elvesztette templomát, 2005-ben egy 
önkormányzati épületből került kialakításra a 
Touri Szent Márton névre felszentelt kápolna. A 
község harangjának egy 1957-ben, homokkőből 
készült gúlafedelű harangláb ad otthont. A két 
világháború helybeli áldozatainak emlékére 
1993-ban kettős keresztet, emlékművet állítottak. 

A település az elmúlt években a túrázók számára is igen 
közkedveltté vált, hiszen határainál húzódik a Kelet-Cserhát 
Tájvédelmi körzet, valamint az Országos Kéktúra Útvonal 
Hollókő - Nagymező-pusztai szakasza is a falun át vezet. 
1996-ban hagyományteremtő szándékkal került először 
megrendezésre az erőpróbával egybekötött Toldi Nap, mely 
azóta is jeles rendezvénye Alsótoldnak.  

A település vezetése az elmúlt években jelentős turisztikai, 
szabadidős, valamint a településkép javítására irányuló 
fejlesztéseket valósított meg a helyi és a kistérségi 
turisztikai kínálat bővítése céljából. A Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím 
keretében az önkormányzat Nefelejcs utcai ingatlanában 
működő szálláshely bővítése valósult meg. A beruházás 

keretében egy 6 férőhelyes, 2 vendégszobával és összesen 6 ággyal rendelkező szálláshely 
várja a településre érkező vendégeket.  
Kapcsolat: Alsótold Község Önkormányzata (3069 Alsótold, Szabadság út 6.) Tel: +36-
32/554-000; e-mail: alsotold@toldinet.hu; www.alsotold.hu 

Alsótold Község Önkormányzata a megvalósult fejlesztés népszerűsítése, a helyi értékek bemutatása, a 
település és a helyi termelők, civil szervezetek, szolgáltatók népszerűsítése érdekében 6 együttműködő 
partnerrel kötött megállapodást a LEADER pályázat keretében. 
Az Alsótoldi Művelődési Egyesület 2003-ban került bejegyzésre, 
célja a település öntevékeny életének összefogása. A 40 fős 
tagsággal rendelkező civil szervezet programjai Alsótold 
településhez kapcsolódó néphagyományok megismerését, a 
vidékhez való kötődés erősítését szolgálják. Kapcsolat: Fekete Lídia 
elnök (3069 Alsótold, Szabadság út 6.) Tel: +36-30/552-8636;       
E-mail: alsotoldimegy@gmail.com 
Az Alsótold Polgárőrség Egyesület 2002 óta működik. A 39 taggal működő szervezet célja a 
balesetek, szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, azok felderítésében való közreműködés, a 
táj és természetvédelmi körzet kiemelt helyi védelme Alsótold településen. Kapcsolat: Bercsényi Béla 
elnök (3069 Alsótold, Szabadság út 6.) Tel: +36-32/380-001; E-mail: alsotold@toldinet.hu; 

A Franka 2000 Kft. üzemelteti az 1920-as években épült 
Bableves csárdát, ahol a Mátra irányába tartó 
kereskedőknek ízletes bablevest kínáltak ebédre. Alsótold 
határában, a Bableves Pusztán található étteremben ma már 
több féle ételkülönlegesség közül választhatnak a vendégek. 
Az étterem az Önkormányzattal kötött együttműködés 
alapján, igény szerint, a szállóvendégek részére helyi 
gasztronómiai termékbemutatót és étel kiszállítását is 
vállalja. Kapcsolat: Franka 2000 Kft. (3069 Alsótold, 
Bablevespuszta 7/8. hrsz.); E-mail: 

bablevescsarda@bablevescsarda.hu; Web: www.bablevescsarda.hu; Tel: +36-30/229-4528 
Kozárd Község Önkormányzata és Alsótold között az elmúlt években 
szoros együttműködés bontakozott ki a térség turisztikai fejlődése, a két 
település népszerűsítése érdekében. Kozárd település napjainkra a 
Cserhát egyik ökoturisztikai célpontja, fesztiváljaira több ezer turista 
látogat el évente. Kapcsolat: Dr. Hajasné Banos Márta (3053 Kozárd, 
Fő út 12.) E-mail: polgarmester@kozard.hu; www.kozard.hu 

Sándor Szandra az EMVA Fiatal Gazdálkodók 
Induló Támogatása intézkedés támogatásával 
családi gazdaságot vezet 2013 januárjától, Alsótoldon. Jelenleg gyümölcs és 
szántóföldi növények termesztésével, valamint lótartással foglalkozik. Hosszú 
távú céljai között lovas turisztikai szolgáltatás keretében lovagoltatás, terep- és 
túralovaglás szerepel. Az együttműködés alapján, a falusi életkörülményekről, 
helyi vidéki szokásokról, a térségi mezőgazdasági hagyományokról tart 
beszámolót és bemutatót a településre érkező turistáknak.             
Kapcsolat: Sándor Szandra E-mail: bessza@freemail.hu  
A PÉ-TA FÓRA Bt. fazekasai termékeiket 

kézi korongozással formázzák alsótoldi műhelyükben. A 
népművészeti hagyományok alapján, a mai kor igényei szerint 
alakítják terrakotta és mázzal festett, égetett agyagedényeiket. 
Műhelyükben lehetőséget biztosítanak a korongozás megtekintésére.  
Kapcsolat: PÉ-TA FÓRA Bt. Fazekasműhely (3069 Alsótold, 
Nagymező út 75.) E-mail: info@bercsenyifazekas.hu; Tel: +36-
70/456-7116; www.bercsenyifazekas.hu 
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