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BESZÁMOLÓ 

A Nógrád Geopark Egyesület Vidékfejlesztési Szakosztályának 

tevékenységéről 
(Szakosztály‐vezető: Dr. Hajas Pál, Ügyvezető, Cserhátalja LEADER Nonprofit 

Kft., Pásztó‐Kozárd) 

 
A  VSZ  tagsága,  tevékenysége:  A  Vidékfejlesztési  Szakosztály  tagságába 

elsősorban a Nógrád Geopark területén levő településeket, s az ott tevékenykedő 

helyi  termék  előállítókat,  turisztikai  szolgáltatókat,  s  ezirányú  tevékenységet 

végző  civil  szervezeteket  igyekeztünk  bevonni.  A  kapcsolatfelvétel  a 

vidékfejlesztési  koncepció  36  érintett  szervezet,  személy  részére  való 

megküldésével  kezdődött.  A  Vidékfejlesztési  koncepciót  tehát  valamennyi 

elnökségi  tag  és  a  Szakosztályba  hívott  önkormányzat,  szervezet  és  személy 

megkapta. 

 

A NGE megalakulását követően 60 napon belül elkészült a NGE Vidékfejlesztési 

koncepciója,  amelynek  a  lényege  az,  hogy  a  Geopark  területén  találkozó 

településekben meg  kell  erősíteni  a  helyi  vidéki  gazdaságot,  támogatni  kell  a 

környezetkímélő  agrár‐ és élelmiszer‐termelést,  az ökológiai és biogazdálkodást, 

ösztönözni kell a helyi élelmiszer‐rendszerek létrejöttét. 

 

A Vidékfejlesztési Szakosztálynak konkrét megbeszélése, értekezlete nem volt, a 

Szakosztály  vezetője  idő  hiányában  nem  tudott  ilyen megbeszélést  összehívni. 

Ezért  a VSZ  tevékenysége döntő  többségében  a Szakosztály Vezető  és  az  általa 

képviselt  Cserhátalja  LEADER  Nonprofit  Kft.  önkéntes  tevékenységében 

bontakozott  ki.  Megjegyzendő  továbbá,  hogy  a  Vidékfejlesztési  koncepcióra 

szóban  és  írásban  mindössze  a  NGE  elnöke  és  egy  vezetőségi  tag  reagált, 

mindkettő támogatását hangoztatva. 

 

A  Geopark  képviselete  a  nógrádi  vidék  más  szervezeteiben:  A  Cserhátalja 

LEADER HACS  és  két  település  (Kozárd  és  Buják)  kiemelkedően  aktívan  vett 

részt  a  NGE  és  a  Geopark  helyi,  igaz,  még  szerényen  feltárt  geo‐látnivalóin 

keresztül a Geopark népszerűsítésében. A LEADER‐ben önálló célterületen tették 

lehetővé  pályázatok  benyújtását  a  Geopark  turisztikai  népszerűsítésére. 
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Hasonlóan  foglalkoztak  a  geo‐látnivalók  felkarolásával  a  térségben  szerveződő 

turisztikai TDM szervezetben is.  

 

Geoparkkal kapcsolatos kiadványok:  elsőként  a Cserhátalja LEADER Nonprofit 

Kft.  készített  és  1000  pld‐ban  jelentetett meg  geoparkos  kiadványt  „Cserhátalji 

Geoséták”  címmel,  amelyben  a  béri  andezit  oszlopokat,  a  bujáki  Pappenheim 

homokkő  barlangot,  a  kozárdi  feltáródást  (formáció)  és  a  mátraszőlősi 

mészkőbányát  mutatták  be.  A  leporello  elkészítésében,  a  szakmai  leírások 

ellenőrzésében és jóváhagyásában Dr. Tardy János, a NGE Elnöke és Szarvas Imre 

, az NGE Elnökségi  tagja, a Bükki Nemzeti Park Ipolytarnóci vezetője segített. A 

geo‐leporelló  mellett  a  2010.  márciusi  Európai  LEADER  Expo‐ra  elkészült  a 

Geopark  elfogadott  logóját  is  szemléltető  két  nagy  kültéri  poszter,  amely 

ugyancsak  az  előzőekben  jelzett  geo‐látnivalókat  mutatja  be.  E  poszterek 

elkészítését a Cserhátalja LEADER Nkft. finanszírozta. 

 

A Geoséták és a Geoposzterek szerepeltek a II.Európai LEADER Expo‐n, a kozárdi 

Almavirág Fesztiválon,  a mátranováki Palóc Vágta kiállításán,  a kalondai Palóc‐

Székely  Találkozón,  illetve  a  3.  Nemzeti  Vágta  Korzón,  Budapesten  a  kozárdi 

standon,  a  szlovákiai  Hnyusta  városnapon,  a  varsányi  „Tájak,  Ízek, 

Hagyományok”  fesztiválon,  továbbá  LEADER  találkozókon  Észak‐

Magyarországon  (Abasár),  Észtországban  (Vöru),  Bulgáriában  (Nikopol)  és 

Romániában (Brazi).  

 

A  Geoséták  leporelló  1000  példánya  gyakorlatilag  elfogyott,  újranyomása 

indokolt. Célszerű  lenne viszont hasonló  leporellók megjelenítése a  szomszédos 

LEADER  HACS‐ok  (Ipoly‐menti  Palócok,  Szűgy  és  36  Jó  Palóc,  Kazár)  geo‐

látnivalóiról  is.  A  Cserhátalja  LEADER  kezdeményezi  a  közös  kiadvány 

elkészítését. 

 

Helyi  termékek  a  Geopark  területén:  A  Cserhátalja  LEADER  HACS  „önként 

vállalt turizmus‐fejlesztés és marketing” keretében megkezdte a NGE településein 

található  helyi  termék  előállítók  feltérképezését,  regisztrálását.  Eddig  26  helyi 

terméket készítő gazda került a nyilvántartásba. A helyi termék listát megküldtük 

a  Nógrád megyei  TDM  Nonprofit  Kft.‐nek  és  a Magyar  Turizmus  Zrt.  Észak‐

Magyarországi  Marketing  Igazgatóságának.  Terveink  szerint  2010.  második 

félévében megyei kiadványban foglaljuk össze a Geopark területét is érintő helyi 

termékek  és  kézműves  termékek  kínálatát.  A  helyi  termékek  közül  elsőként  a 

kozárdi  „Palóc  Ízek”  lekvár  manufaktúra  vállalta,  hogy  a  Geopark 

megismertetése,  a  logó  népszerűsítése  céljából  elhelyezi  a  Geopark  logót  a 

termékek címkéjén. 

 

Fesztiváli geoparkos megjelenések: a kozárdi Almavirág Fesztivál meghívására a 

NGE  önálló  sátorral  és  kőzet‐bemutatóval  vett  részt. A  2010.  szeptember  18‐án 
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megrendezésre kerülő Magyar Ízek‐Magyar Színek fesztiválon is terveznek NGE‐

Geopark önálló bemutatót. 

 

Nemzetközi kapcsolatépítés, LEADER projekt‐előkészítés: 2010. első hónapjaiban 

a Cserhátalja LEADER HACS több kapcsolatfelvételt kezdeményezett olyan angol 

és  francia  LEADER  csoportokkal,  amelyeknek  geoturizmussal  kalpcsolatos 

látnivalóik  és közös  fejlesztési  terveik vannak. Ezeknek  a  realizálására  azonban 

csak  2010.  szeptemberétől  kerülhet  sor,  amikor  a  LEADER  (UMVP  IV.  tengely) 

legközelebbi pályázati fordulója várható. 

 

A Vidékfejlesztési Szakosztály 2010. második félévi munkaprogramja: 

 Újabb  kísérlet  a  VSZ‐ban  résztvevő  települések,  szervezetek 

„aktivizálására”,  

 A  helyi  terméket  előállító  gazdák  és  kézművesek  határon  átnyúló 

címjegyzékét tartalmazó katalógus elkészítése. 

 A  Cserhátalja  LEADER,  illetve  a  szomszédos  LEADER  csoportokkal 

egységes, adott esetben közös kiadvány megjelentetése magyar, szlovák és 

angol nyelven a geo‐látnivalókról. 

 A  Geoparki  poszterek  kikölcsönzése  falunapokra  és  térségi 

rendezvényekre. 

 Térségi  előkészület  és  felhívás  közzététele  a  2010.  szeptemberi  beadású 

térségi és transznacionális LEADER projektekre 

 Előkészület LEADER pályázati célterület megfogalmazására, amely alapján 

térségi  kedvezményezettek  pályázatot  nyújthatnak  be  a  geo‐látnivalók 

feltárására, szakszerű szövegű és az elfogadott arculati elemeket tartalmazó 

tájékoztató táblák elhelyezésére. 

 

Kozárd, 2010. június 1. 

 

 

 
Dr. Hajas Pál 

 

Melléklet:  

Cserhátaljai Geoséták leporello 

Cserhátalji Geosite poszter 

Palóc Ízek Geopark logó promóció 

 

 

 
 

 3


