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Emlékeztető 

 

Tárgy: ECOSYAL program – Francia delegáció projektlátogatásai 

Időpont: 2014. augusztus 27‐28. 

Helyszín: BDIVE területe 

 

2014.  áprilisától  a Börzsöny‐Duna‐Ipoly Vidékfejlesztési  Egyesület bekapcsolódott  egy már 

futó,  rövid  élelmiszerlánccal  foglalkozó  nemzetközi  projektbe.  A  Börzsöny‐Duna‐  Ipoly 

Vidékfejlesztési  Egyesület mellett  a  Zala  Termálvölgye  Egyesület  is  képviseltette magát  a 

kutatási projektben.  

Francia részről a munkát a Toulouse‐i CFPPA Felnőttképző Intézet vezette, valamint 5 HACS 

kapcsolódott be a munkába a Toulouse‐ régióból. 

Az első szakmai találkozó 2014 májusában zajlott Franciaországban, ahol az elméleti alapok 

lefektetése,  és  a  közös  indikátorrendszer  kialakítása  után  az  ottani  jó  gyakorlatok 

megtekintésével  telt  el.  Majd  a  hazaérkezés  után  folytatódott  a  munka,  egy  kérdőív 

kidolgozásával, mely alkalmas a gazdálkodók és a rövid élelmiszerláncban betöltött szerepük 

felmérésére. A  kérdőív megszületése  óta  a  gazdák  felmérése  folyamatosan  zajlik mindkét 

HACS területén. 

 

A  program  folytatásaként  2014.  augusztus  26‐28‐a  között  a  francia  partnerek 

Magyarországra  érkeztek,  a  hazai  viszonyok,  tapasztalatok  és  jó  gyakorlatok 

megtekintésére.  Az  első  napot  a  Zalai  Hacs  területén  töltötték,  majd  27‐én  érkeztek  a 

Börzsöny‐Duna‐Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területére.  
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Az  első  nap megvalósult,  vagy megvalósuló  félben 

lévő projektek meglátogatásával  telt el. A delegáció 

először  Pongrácz  Jánoshoz,  az  egyesület  elnökéhez 

látogatott  Kemencére.  Az  elnök  Úr  amellett  hogy 

vendéglőt üzemeltet, egy családi lekvárfőző üzemet is 

kialakított. A házi lekvárfőző üzem kialakítása LEADER 

1. körében került támogatásra 2.923.933 Ft értékben.  

 

Az  üzemben  a  családi  birtokon  megtermelt,  elsősorban 

bogyós gyümölcsök (málna, ribizli, szilva és bodza) kerülnek 

feldolgozásra, majd értékesítésre. A bemutatás során szóba 

került  az  értékesítés,  mivel  egyelőre  az  eladás  és 

felhasználás csak helyben történik, de a távlati célok között 

szerepel egy egyedi arculat megtervezése és a  termékekkel 

piacra jutás lehetősége is.  

 

 

A szakmai programot Bernecebarátiban folytattuk, 

ahol  a  település  polgármestere  Gyenes  Zoltán 

fogadta  és  vezette  körbe  a  csoportot. 

Bernecebaráti  elsősorban  a  közmunkaprogramban 

betöltött jelentős szerepe miatt került kiválasztásra, 

valamint  a  LEADER  3.  körében  megnyert 

támogatások  okán.  Bernecebaráti  2013 

novemberében  díjazásban  is  részesült  a  Belügyminisztérium  által,  mivel  élen  jár  a 

közfoglalkoztatási  programban.  Eddig  64  önkormányzat,  köztük  Bernecebaráti  is,  indított 

szociális szövetkezetet, amelyekben közmunkások végeznek gazdálkodást és mezőgazdasági 

munkákat, az itt előállított termékeket pedig szociális boltokban árusítják.  
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A  közmunkások  azon  kívül,  hogy  a  falu  rendben 

tartásában  vesznek  részt,  az  önkormányzati 

tulajdonú  földeket művelik.  Ehhez  kapcsolódóan 

az  önkormányzat  2013‐ban  LEADER  3.  körében 

pályázatot nyújtott be gyümölcsfeldolgozó üzem 

kialakítására  és  az  üzem  épületenergetikai 

fejlesztésére.  A  benyújtott  pályázatok  sikeres 

elbírálásban  részesültek  11.493.852  Ft  és 

5.036.660  Ft értékben. A pályázatok megvalósítása még  zajlik, a  készületeket  tekinthették 

meg a csoport tagjai.  

 

Bernecebaráti  Turisztikai  és  Kulturális  Egyesület  is 

pályázott  és  támogatásban  részesült  LEADER  3. 

körben Kalandpark építésére. A  támogatás összege 

5.641.883  Ft.  A  település  megismerése  során  a 

kalandparkot  is megtekintették  és  kipróbálhatták  a 

francia partnerek.  

 

A  szakmai  program  Nagybörzsönyben  folytatódott,  ahol  a 

település  polgármestere  fogadta  a  vendégeket.  A  szakmai 

programot rövid időre egy kis kulturális programmal szakítottuk 

meg,  bemutatásra  került  a  településen  található  Árpád‐kori 

templom. Második napon először a Kismarosi Ciszterci Nővérek 

Monostorába  látogattunk el. A Nővérek  több éve  foglalkoznak 

gyümölcsfeldolgozással  és mézkészítéssel,  valamint  többször  is 

sikerrel  pályáztak  az  egyesületnél.  (www.monostoriizek.hu) 

LEADER  pályázatok  során  sikeresen  pályáztak  parkoló  kiépítésére,  parkosítására,  valamint 

napelemes rendszer kiépítésére.  
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IV.  tengely  1.  körös  pályázati  időszakában  Baranyi  Éva,  a  Nővérek  egyik  tagja  pályázott 

méhészeti  munkák  megkönnyítéséhez  szükséges  eszközökre,  amely  614.438  Ft  értékben 

támogatásra is került, de sajnos az egyéni vállalkozóvá válás olyan terhetek rótt rá, amelyet 

nem  tudtak  a  Nővérek  vállalni.  Erről,  valamint  a  termékek  értékesítéséről  is  folyt  a 

megbeszélés.  

 

A  nővérek  meglátogatása  után  a  delegáció 

Szokolyára  utazott,  ahol  a  Kacár‐tanyát 

tekinthették  meg.  A  csoportot  a  tanya 

megálmodója,  felépítője,  tulajdonosa,  Lénárt 

István,  vezette  körbe.    Az  egész  tanyát  ‐ 

nevezhetnénk  inkább  gazdaságnak  is  ‐  saját 

kétkezi  munkával  hozták  létre  sok  év  alatt. 

Minden  építmény  természetes  alapanyagokból 

készült  (és  készül):  sárból,  fából,  szalmából,  nádból,  szénából,  stb.,  hiszen  a  legfontosabb 

vezérlőelv  számukra  a  magyarság  népi  kultúrájának  megőrzése,  annak  újratanítása  és 

továbbadása gyerekeinknek, a következő generációnak (tudásátörökítés).  

 

A  projektlátogatások  keretében  ismét 

egy  játszóteret  tekinthettek  meg  az 

érdeklődők.  A  pályázatot  a  Mi 

Falunkért  Közalapítvány  nyújtotta  be, 

mely az ügyintézést követően 4.995.980 

Ft  értékben  került  támogatásra.  A 

megvalósítás közösségi erővel történt, az ünnepélyes átadóra 2014. 04. 04‐én került sor.  
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A tanya és a megvalósult projektek megtekintése után a csoportot Szokolya polgármestere, 

Gyurcsik Mihály fogadta a helyi IKSZT házban, ahol egy közös ebédet követően sor került az 

egész  délutános workshopra  és megbeszélésre, melyet  egy  helyi  termékes  bemutató  is 

tarkított. 

   

 


