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MVH hiánypótlások állása 
A támogatási kérelmek hiánypótlási stádiumban vannak. A beérkezett 33 kérelemből eddig 10 
hiánypótlási felszólítás került kiküldésre. A hiánypótlások beküldése után történik meg a 
kérelmek tartalmi értékelése, majd az érdemi szakmai értékelést megelőzően befogadó levelek 
kerülnek kiküldésre. Ezeknek nem jelentik a kéremek pozitív elbírálását. A befogadó 
nyilatkozat, dokumentum kézhezvételét követően megkezdhetők a projekt megvalósítása, a 
kérelmező saját felelősségre. 

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének értesítése 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2009. Június 29-én az Országgyűlés elfogadta „A 
közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról” szóló 
törvényjavaslatot, miszerint 2010. január 1.-től „megszűnnek a falusi vendéglátás 
mentességi szabályai, aminek következtében az e tevékenységből származó jövedelem az 
általános szabályok szerint (önálló tevékenységből származó jövedelemként) és teljes 
mértékben adókötelessé válik.” Ez tehát mind a falusi szállásadói, mind pedig az 
agroturisztikai szolgáltató tevékenységet érinti. Ez utóbbiról szóló 136/2007.(VI.13.) 
Kormányrendelet is hatályát veszti, mivel 2009. december 31. után megszűnik az előzetes 
engedélyeztetési eljárás, tehát a tevékenység bármiféle bejelentés nélkül megkezdhető lesz. 
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

Glatz Ferenc akadémikus látogatása Kozárdon 
A Vidék jövőjéről tartott munkaebéden és azt követő megbeszélésen vett részt Kozárdon a 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. és az Európai Vidékfejlesztési Hálózatok Kapcsolati 
Pont - Magyar Koordinációs Iroda vendégeként Glatz Ferenc akadémikus a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat elnöke, és a gödöllői Szent István Egyetem professzora Dr. Fehér István.  

Mária Út 
A 2006. május 7-én alakult Mária Út Közhasznú Egyesület küldetése Közép-Európa Szűz 
Mária kegyhelyeit összekötő zarándok és turista út létrehozása, a spiritualitás, a kereszténység 
értékeinek megőrzése és továbbadása, és Közép-Európa vallási, kulturális és természeti 
értékeinek megismertetése. Az Egyesület által életre hívott 1400 km-es Mária Út egy Közép-
Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai 
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, gyalogosan 60 nap alatt járható be. A kelet-
nyugati tengelyt keresztező tervezett észak-déli útvonal az Adriai-tengertől indul, és a Balti-
tengerig fog vezetni. A Via Mariae Cserháti út (Máriabesnyő – Mátraverebély – Szentkút) 
tervezett útvonala Gödöllőről a Cserhátalja HACS települései közül Erdőkürt, Vanyarc, Bér, 
Buják, Kozárd, Pásztó (Mátraszőlős) településeken is keresztülhalad. Az útvonalakat 
egységes tábla és útjelzések fogják jelölni, a néhány már véglegesített szakaszon 2009. 
áprilisában kezdődött meg az útjelzések felfestése. Több tájegységben folyamatos az út 
nyomvonalának véglegesítése, partnerek és támogatók szervezése, valamint a tervek között 
szerepel az út vonalán a szálláshelyek feltérképezése és térképes zarándokkalauz készítése. 
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Palóc Piros turistaútvonal 
"Palócország" a legnagyobb magyar katolikus népcsoport hazája. Bár tudományosan nehezen 
meghatározható pontos kiterjedése és a palócok eredete, ezzel a névvel illetik a Mátra északi 
lejtőitől körülbelül a Rima és a Sajó völgyéig, s a Bükk hegységtől nyugatra, az Ipoly 
lapályáig terjedő Palócföldet.  
A "jó palócokat és tót atyafiakat" a XIX. században Mikszáth Kálmán emelte be az irodalmi 
köztudatba. Ma a palócság egyedi, különleges értékei turisztikailag is komoly vonzerőt 
jelentenek. A térség kultúrája igen változatos: szinte minden településen sajátos egyedi 
viseletek, szokások, hagyományok élnek a mai napig.  
A Palóc Úton járva megelevenedik előttünk az élő hagyomány, az építészet, a kézművesség, a 
gasztronómia, a népzene és néptánc. A kis falvak ma is őrzik viseletüket, a nagyobb 
településeken rendezvények idézik fel a hagyományokat. A világörökségi helyszín - Hollókő - 
a részben élő népviselet, a természeti környezet, az egyedi építészeti együttes és az itt élők 
hagyományszeretete révén került fel a világ védett értékeinek listájára. 
Nógrád megye három LEADER helyi akciócsoportjának területét is érintő „Palóc Piros 
turistaútvonal” felfestése kezdődik meg néhány napon belül, Pásztó-Kozárd-Buják-Bér-
Alsótold-Mátraszőlős települések környékén. Az Országos Kéktúra útvonal mellett és ahhoz 
kapcsolódva kerül kijelölésre, és a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség, valamint a 
Cserhátalja LEADER HACS tagszervezeteinek (Kozárd Község Önkormányzata, Zöld 
Pihenő Alapítvány, Euragro Kft.) közreműködésével és támogatásával valósul meg. 
Ezzel egy időben zajlik a Cserhátalja LEADER HACS területén szintén átvezető „Mária Út” 
jelzéseinek felfestése is. 
Az új túraútvonalak elősegítik az térség öko és spirituális turisztikai lehetőségeinek és az 
ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek forrás hasznosítását egyaránt. 

A Nógrádi Geopark Egyesület alakuló közgyűlése 
2009. május 27-én szerdán Ipolytarnócon a Nógrádi Geopark Egyesület székhelyén tartották 
meg az Egyesület alakuló közgyűlését. A közgyűlésen az alapító okirat ismertetése és az 
alapszabály elfogadása mellett megválasztották a szervezet vezető tisztségviselőit. Az 
Egyesület elnöke Dr. Tardy János Professzor, a Felügyelő Bizottság tagjává választották 
Molnár Katalint a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület elnökét, valamint a Vidékfejlesztési 
Szakosztály elnökévé Dr. Hajas Pált, a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.  
A leendő szlovák-magyar határon átnyúló Novohrad – Nógrád Geopark a Kárpát-
medencében, Európa közepén található. A terület egyedülálló geológiai öröksége az utolsó 30 
millió évről, a Pannon medence születéséről tanúskodik.  
A változatos geológiai felépítés erősen tagolt domborzatot eredményezett. Az eldugott 
völgyekben megbúvó kis települések lakói egymástól elszigetelődve alakították ki egyedi, 
míves viseletüket, s hagyományaikat évszázadok óta hűen ápolják. Minden kis településnek 
megvan a csak rá jellemző, egyedi jellegzetessége, levegőjének és konyhájának íze-zamata.  
A terület különleges természeti és kulturális javai, a természet és az itt élő emberek 
nagyszerűsége ideális táptalaja a fenntartható turizmusfejlesztésnek. A közösen kialakítandó, 
földtani bemutatóhelyeket összefűző elképzelés gondolatát már a múlt század végén 
megfogalmazták Szlovákia és Magyarország természetvédelmi szervezetei, mely egyre 
szélesebb körben nyert támogatást. A Nógrádi Geopark projekt 63 magyarországi települést, 



 

4 
 

így a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület, az Ipoly-menti Palócok Közhasznú Egyesülete, a 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft., a DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi 
Közössége Közhasznú Egyesület településeinek egy részét, valamint 28 szlovákiai települést 
érint. Széles körű egyeztetések után a Geopark létrehozását célzó szisztematikus munka 2005-
ben kezdődött el. 2008-ra helyi központok alakultak és a Geopark irodák a határ minkét 
oldalán megkezdték működésüket. A Geoparki nevezést támogatásával segítette a Szlovák és 
a Magyar UNESCO Bizottság, a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium, a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Magyar Állami Földtani Intézet, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Magyarhoni Földtani Társulat, valamint a Falusi és Agroturizmus 
Országos Szövetsége. A Geopark szervezeti hátterének gerincét a füleki székhelyű Z.p.o. 
Geopark Novohrad - Nógrád és a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás és az abban meghatározott nyolctagú irányító testület adja. Az 
Európai Geopark Hálózat 2009. január végén fogadta be a Novohrad-Nógrád Geopark 
nevezési dokumentumát, a Geopark cím elnyerésének ügyében legkorábban 2009. 
szeptemberében dönt az Európai Geopark Hálózat.  

Kozárdi Kincskereső Program 
Kozárdot keleten a Cserhát magasabb vonulatait lezáró Pogányvár nevű dombhát, északon 
Nagymező megművelt fennsíkja határolja. A falut körbeölelő bensőséges csend, a környezet 
természeti szépsége, az erdők- mezők változatos állat- és növényvilága kiváló lehetőséget 
nyújt a pihenőknek, túrázóknak. Mindez a felfedezésre érdemes természeti környezet adta az 
ötletet Kozárd Község Önkormányzatának egy kincskereső program pályázati forrásból 
történő megvalósításához, mely a falu és a környező településen lakó gyermekek, és a túrázni 
vágyó lakosok és látogatók számára is kiváló időtöltés jelent.  

Nemzetközi projektek előkészítése Sevillában 
2009. június 8. és 10. között rendezték az európai partnerkeresés és a fenntartható 
vidékfejlesztés jegyében Sevillában a FICODER-ként jegyzett 1. Vidékfejlesztési Nemzetközi 
Együttműködési Konferenciát. A konferencián 36 ország vidékfejlesztő közösségei, LEADER 
csoportjai, a nemzeti vidéki hálózatok és az Európai Vidéki Hálózat vett részt önálló 
kiállítással, valamint Spanyolország meghívta a latin–amerikai és észak-afrikai 
partnerországait is.  
A FICODER-en az MNVH delegációja és a Cserhátalja Helyi Közösség mellett részt vettek 
más magyar LEADER csoportok is, többek között a nemrégiben alakult Naturama Szövetség, 
amely 8 HACS képviselőit, helyi élelmiszer és kézműves termékeit hozta el Sevillába. A 
Cserhátalja HACS a svéd vidéki hálózat standján, valamint a Cádiz környéki kistérség „Los 
Cornocales” LEADER akciócsoportjával állított ki közösen. 
A Cserhátalja HACS több transznacionális projektjavaslatot mutatott be, amelyek közül a 
legnagyobb érdeklődést „A madarak útján” című, Európát átfogó turisztikai és kulturális 
projektterv keltette fel, mely a vidéki közösségeket a költöző madarak vonulási útján köti 
össze, és magába foglalja az ökoturisztikai, vidéki kulturális, kézműves és fesztiválturisztikai 
elemeket, a vidéki gasztronómia és az ahhoz kapcsolódva az őshonos állatok és növények 
megóvását és élelmiszerek közös fejlesztését, értékesítését. A projektbe finn, svéd, észt, 
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lengyel, holland, olasz és spanyol LEADER HACS-ok kívánnak bekapcsolódni, de várható, 
hogy lesz a projektnek romániai, bulgáriai és görög „lába” is.  
Olasz, spanyol, holland, finn és svéd kezdeményezésre indultak projekt javaslatok a megújuló 
energia és a vidéki örökség, valamint a vidéki ifjúsággal való foglalkozás témáiban, a 
spanyolok az I. Európai LEADER Expon megkezdett együttműködés folytatásaként 
madármegfigyelő turizmus, helyi termék marketing témájában kerestek partnereket 
transznacionális projektben való részvételhez. Szintén spanyol projektjavaslat irányul a 
geológiai örökségre épülő Geopark tematikus kapcsolatok fejlesztésére, valamint olasz és 
spanyol projektjavaslat volt a vallásos zarándokút transznacionális projekt, amely a 
Magyarországon most szervezendő Mária út által érintett HACS-oknak kínál módszert és 
együttműködési lehetőséget.  

Konferencia Szécsényben  
"Vidékünk lehetőségei a gazdasági válság idején" címmel szervezett konferenciát a 
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 
Egyesületével és a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesülettel közösen június 18-án a szécsényi 
Krúdy Gyula Művelődési Központ és Könyvtár épületében.  
Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet a város polgármestere köszöntötte konferencia résztvevőit, 
aki rövid előadásában bemutatta a város történetét, valamint a közelmúlt jelentősebb 
eredményeit és fejlesztéseit. Beszélt a fejleszteni kívánt projektekről. Ezt követően Gőgös 
Zoltán, a FVM államtitkára a gazdasági válság vidékfejlesztést érintő hatásairól beszélt az 
érdeklődőknek. A konferencián részt vett Pásztohy András miniszteri biztos, a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára, aki előadásában röviden bemutatta a hálózat működését. 
Hálózat foglalkozik informálással képzéssel tanácsadással, technikai segítségnyújtással. 
Nemzetközi kapcsolatfejlesztés, nemzetközi együttműködés segítéssel. Sirkó János, a MVH 
Nógrád Megyei Kirendeltségének vezetője az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-
as tengelyének jogcímeire benyújtott kérelmekkel kapcsolatos aktualitásokról, az ellenőrzések 
eddigi eredményeiről számolt be. Zaráné Kecskés Erzsébet az Észak-magyarországi 
Regionális Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltségének igazgatója, a megye jelenlegi 
munkaerő-piaci helyzetét vázolta fel. Kiderült, hogy az elmúlt időszakban tovább nőtt a 
regisztrált álláskeresők száma, elhelyezkedési lehetőséget pedig elsősorban a települési 
önkormányzatok kínálnak közcélú foglalkoztatás keretében. Az igazgató asszony előadásában 
bemutatta a foglalkoztatást ösztönző pályázati lehetőségeket is. Mihályné Balázs Melinda a 
KRF Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója, a befektetéssel, a 
beruházások forrásszervezésével, pénzügyi tanácsadással és pályázati tanácsadással 
foglalkozó az uniós projektek készítése során szerzett tapasztalatokról beszélt, Pintér-Kovács 
Enikő befektetési igazgató, pedig a cég kínálta finanszírozási lehetőségeket ismertette. Molnár 
Katalin a konferencia zárásaként, a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület elnöke reményeinek 
adott hangot, hogy a vidékfejlesztés szereplői hasznosítják majd az elhangzottakat, és a 
jövőben is partnerség elvén nyugvó együttműködés jellemzi munkájukat.  
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Falunapi pályázatok a Cserhátalján 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2009. évben pályázatot hirdetett az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az 
önkormányzat intézményei, non-profit szervezetei, illetve magánszemélyek számára 2009. 
május 15. és december 31. között tervezett helyi rendezvények, közösségformáló 
kezdeményezések, rendezvények támogatására. A Cserhátalja HACS területéről 2009. 
március 10-ig benyújtott 13-ból 5 pályázó önkormányzat és 2 civil szervezet nyert támogatást 
településük kulturális értékeinek, hagyományainak, a falusi turizmus és a helyi termékek 
népszerűsítésének céljából immáron hagyományosan megrendezésre kerülő falunapok, 
fesztiválok megrendezéséhez. A nyertes pályázók közül térségünkben elsőként 2009. május 
23-án Bokor Község Önkormányzata a Bucsina-völgyben rendezte meg a VI. Traktormajálist, 
amely nem közönséges traktortalálkozó, hanem egy igazi veterán szemle. A színvonalas 
szórakoztató programokon túl érdekes látnivalót ígért az 1925-től a hatvanas évekig gyakran 
máig is dolgozó traktorok, és stabil motorok felvonulása, a traktorok szántó versenye valamint 
a traktorgyorsulási verseny. Az ÚMVP sátorban a Pásztói Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
irodavezetője és a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. munkatársai várták az ÚMVP I-IV. 
tengelyes intézkedései, a civil szervezetek számára igénybe vehető pályázati lehetőségek iránt 
érdeklődőket.  
 

A nyertes pályázók:  
- Bokor Község Önkormányzata: 2009. május 23. VI. Traktormajális 
- Együtt Könnyebb A15 Egyesület: 2009. július 18. Együtt Könnyebb Falunap Kállón 
- Palotás Községi Önkormányzata: 2009. július 18. III. Palotási Falunap  
- Kisbágyon Községi Önkormányzat: 2009. augusztus 1. Bágyoniak Nyara 2009  
- Héhalom Község Önkormányzata: 2009. augusztus 20. Falunapi Vigadalom 
- Alsótold Község Önkormányzata: 2009. augusztus 29. XIII. Toldi Nap   
- Kozárdért Alapítvány, 2009. szeptember 19. Magyar Ízek – Magyar Színek Gasztronómiai 

és Gyümölcsfesztivál, Vidékfejlesztési Nap és Regionális LEADER Találkozó 

Falunap Palotáson 2009.július 18. 
7.00 Zenés ébresztő rézfúvósokkal 
8.00 Szentmise a Római Katolikus Templomban 
10.00 Játékos sportversenyek az edzőpályán 
 
Egész napos programok a Sportcentrum területén 10 órai kezdettel: 
Kovácsolás, korongozás 
Légvár 
Interaktív íjászbemutató 
Lovagoltatás 
Sétakocsizás 
Főzőverseny 
Civil szervezetek sátrai 
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Szabadtéri színpad 
13.30 Kulturális műsor 
Aszódi Városi Nyugdíjas Klub Hagyományőrző csoportja 
Berceli Hagyományőrző Népdalkör 
Kenderike Néptánccsoport, Palotás 
Kontyvirág Néptáncegyüttes, Tar 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub Nótaköre, Palotás 
Rózsafa Néptáncegyüttes, Héhalom 
Varga Gréta-ének, Palotás 
 
15.45 Sportversenyek eredményhirdetése, emléklapok átadása 
16.00 Mimikri Bábszínház előadásában: Prücsök Miska 
16.45 Főzőverseny eredményhirdetése 
17.00 Sülyi Károly nótaműsora 
17.30 Oszvald Marika operett műsora 
18.00 Balassagyarmati Vitalitas SE táncbemutatója 
18.45 Ampelos együttes koncertje 
19.30 Dumaszínház szervezésében: Dombóvári István ‘Stand up comedy’ műsora 
20.10 Rockjam együttes koncertje 
20.50 T-Dance Művészeti Iskola latin táncbemutatója 
21.00 Fiesta együttes műsora 
21.45 Magma Tűzszínház produkciója 
22.10 Kudumba Dobcsoport afrikai törzsi dob-showja 
22.45 Tűzijáték 
23.00 Szabadtéri bál - zenél: Hege és Karcsi 
 
Sportpálya 
16.00 Öregfiúk labdarúgó mérkőzés 
18.00 Felnőtt labdarúgó mérkőzés 

Együtt Könnyebb Falunap Kálló 
2009. július 18. 9 óra a füves focipályán Erdőtarcsa felé a Jókai úton 
09.00 református, evangélikus, katólikus egyházak részvételével, ökumenikus istentisztelet, 
szeretetvendégség 
Vallási pantomim 15 perc vanyarci gyerek csoport 
ÚMVP sátor 11.00-19.00 –ig (információk vállalkozásoknak, civileknek az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programról) 
10.00 Kispályás labdarúgó csapatok barátságos mérkőzése  
10.00 Főzőverseny 
10.00 Tűzoltósági bemutató  
Egészségsátor látás, hallás vizsgálat, vérnyomás és cukorszint mérés stb. 
Kirakodóvásár egésznap, 
Kézműves (fazekas) bemutató egésznap 
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Ügyességi versenyek (csigafuttatás, szemétszoborépítés, sörivó verseny, palacsintaevő 
verseny) 
Lovagoltatás egésznap 
Falujárás lovaskocsival egésznap 
11.00 Galambröptetés  
11.00 Rádiótávirányítású modellautók bemutatója 
Hennafestés délután 
14.00 Vadrózsák autentikus gyerek népitánccsoport 
15.00 Versegi Szépkorúak hagyományőrző műsor (népitánc) 
15.30 Kartali nyugdíjasok népitánc műsor (egyeztetés alatt) 
 
17.00-tól operett műsor 
18.00 Kvaka Andrea énekesnő műsora 
19.00 Homonyik Sándor koncertje 
20.30 Face Malters rockbanda koncertje 
22.00 Tűzzsonglőrök 
22.30-tól Utcabál 
Időpontok csúszhatnak 

Aktuális pályázati kiírások 
Színházi, bábszínházi, táncszínházi vendégjátékok fogadásának támogatása / Vendégjáték-
2009 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok / TÁMOP-6.1.2/A/09/1 

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása / GOP-2009-2.2.1, 
KMOP-2009-1.2.5 

Pályázat - Jókai-díj 2010 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (KMR) / TÁMOP-
6.1.2/AKMR/09/1 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben / TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 

CivilTech - szoftveradományok közhasznú szervezeteknek 

II. Gomb Oli Rajzpályázat 

Szárnypróbálgatók 2010 

Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása / GOP-2009-3.4.1 

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása / GOP-2009-2.2.3 

Képzelj el egy új világot 
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