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 Az I. Szlovák Közkincs Kerekasztal  rendezvény megvalósítására az „Európai Civil 
kerekasztal” elnevezésű pályázat keretén belül 2011.július 14. - 17. között került sor. A projekt 
partnereket háromnapos programmal vártuk. A rendezvényen Lengyelországból Stowaryszenie 
Greeworks Nasze Karpaty szerbezet 4 tagú küldöttsége, Magyarországról az Ipoly-táj 
Területfejlesztési Társulás, a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület, a Tonay Klári Kulturális és 
Művészeti Egyesületen projekt partnereken kívül más non-profit szervezetek is népesebb 
küldöttséggel képviseltették magukat. Szlovákiából olyan szervezetek, illetve intézmények vezetői 
kaptak meghívást, amelyek többéves munkájukkal, sikereikkel már bizonyították, hogy értékes 
tagjai a civil társadalomnak nemcsak a kultúra a hagyományőrzés, hanem  - tekintve a 
lengyelországi partnerszervezet tevékenységi körét – a természetvédelem és a környezettudatos 
viselkedés kialakítása terén is. 
 
 A rendezvény első napját a délutáni órákban (a távolabbról érkező részt vevők kérésére) a 
vendégek fogadásával a Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség tanácskozó 
termében Nagykürtösön  nyitottuk. Az első műhelybeszélgetés szűkebb körben zajlott, mintegy 
felkészülésként a tényleges szakmai konferenciára. Ezt követően a koraesti órákban a ismerkedés 
részeként a Bathor 1478 Polgári Társulás szövőműhelyébe látoggattunk el, ahol az érdeklődők 
maguk is kipróbálhatták ügysségüket a szövőszékek mögött. A közös vacsorát követően a térségre 
jellemző borokat kóstolhatták meg a részt vevők.  
 
 Az I. Szlovák Közkincs Kerekasztal szakmai konferenciára másnap Bussán került sor, ahol a 
szlovákiai civil szféra széles skálája mutatkozott be:  

 a Sőtér Kálmán Polgári Társulás az éves rendszerességgel megrendezett Inámi Mézfesztivál 
sikereiről, tapasztalatairól, a mézfogyasztás fontosságáról tartott előadást, 

 a CSEMADOK Nagykürtösi Területi Választmány gazdag kulturális életről adott számot, 
ezen belül a Palócföld nagyjai - Mikszáth Kámán, Madách Imre és Balassi Balánt 
munkásságát méltató programokat emelte ki, 

 az Ipoly-Hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás az első két az Ipolyon, mint határfolyón 
átívelő híd építési munkálatait mutatta be, valamint foglalkozott a több mint száz éves  
Ipoly-völgyi vasút felújításának kérdésevel, ezek gazdasági, szociális és társadalmi 
hatásaival is, 

 a Nógrád – Novohrad Geopark az első bejegyzett határon átnyúló geoparkként az Ipoly-
mentét, mint egységes földtani területet prezentálta bemutatva gazdag és változatos 
természeti kincseinket 

 a Zsélyi Aladár Társaság a névadó aviatikus életét és munkásságát méltatta kiemelve a 
szervezet a térségi közlekedés javítása terén végzett nem kis munkáját, bemutatva a 
magyarországi társszervezetekkel (Közlekedési és Közművelődési Alapítvány, Magyar 
Közlekedési Klub) való gyümölcsöző együttműködést is, 

 a Región Neogradiensis az euroregionális társulás szlovákiai szervezeteként mutatta be 
sikeres projekjeit, rendezvényeit, tapasztalatit, valamint az eurorégiós tevékenységek 
finanszírozási lehetőségeire és ennek hiányosságaira hívta fel a figyelmet, 

 végezetül a házigazda Középső Ipoly-mente regionális Fejlesztési Ügynökség prezentálta 
tevékenységét, projekt-tapasztalatait  és felvázolta a pályázati lehetőségeket a jövőbeni 
együttműködést illetően.  

 
 



Az ebédet követően került sor az egyes civil kezdeményezések eredményeinek helyszíni 
bemutatása: 

 ellátogattunk a befejezés előtt álló Rároš – Ráróspusztai Ipoly-hídhoz, ahol tájékoztatást 
kaptunk a hídépítés előzményeiről, és várható eredményeiről 

 megtekintettük a „Kéri-mocsár” természetvédelmi területet, megismerkedtünk annak 
flórájával, faunájával 

 meglátogattuk az EU forrásokból felújított Füleki várat, benne a színvonalas történelmi 
kiállítással 

 felkapaszkodtunk a Szlovákia és Magyarország határán álló Somoskői várromhoz és 
megcsodáltuk a méltán híres természeti képződményt a „bazaltorgonát” és a „kőtengert” 

 a tanulmányi kirándulást az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területének 
megtekintésével zártuk. 

 
 A vacsorát követően folytatódott a kerekasztal beszélgetés és a látottak, hallottak alapján 
elindult a  közös projektekben való gondolkodás. Lengyelországi vendégeinket elsősorban az 
ipolytarnóci 4D mozivetítés és a tanösvény, valamint az Ipoly-hidak újjépítésének kérdése érintette 
meg, mivel egyesületük fő tevékenységi köre a természetvédelemre és a természettudatosság 
növelésére irányul. A Nagykürtösi Természetvédelmi Hivatal elöljárójával és a magyarországi Ipoly 
Erdő képviselőivel közös háromnyelvű (szlovák, magyar, lengyel) a természetvédelmi kiadvány 
elkészítését javasolták az ökoturizmus fejlesztése céljából. Az Ipoly-hidak Újjépítéséért Polgári 
Társulás szívesen osztotta meg tapasztalatait és megoldási módszereit a határon átnyúló hidak 
megépítésének terén, mivel a Labowai partnerek már több mint 12 éve dolgoznak egy hasonló 
kezdeményezésen – eddig kevés sikerrel. A Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség 
javaslata alapján a jelenlevők támogatták további közös pályázat elkészítését a partnerség 
kiszélesítése mellett. A tervzett projekt kimondottan az EU források által támogatott fejlesztések 
kölcsönös bemutatását, tapasztalatcserét és közös fejlesztéseket célozna meg szlovákiai, 
magyarországi, lengyelországi, csehországi és romániai és szlovéniai partnerek bevonásával.   
 
 A rendezvény harmadik – zárónapján alkalmunk nyílt meglátogatni az Ipoly Erdő Zrt. 
megnyitás előtt álló Füvészkertjét, ahol nagyon érdekes, a nagyközönség számára is érthető és 
vonzó módon mutatják be különböző földrészek növényvilágát. A közös ebédet követően 
összegeztük a rendezvény tapasztalatait, eredményeit és az ebből következő feladatokat, majd 
búcsút vettünk vedégeinktől. 
 
 A rendezvény lehetőséget adott az egyes civil szervezetek céljainak és működésének jobb 
megismerésére, tapasztalatcserére és közös tevékenységek tervezésére is. Az I. Szlovák Közkincs 
Kerekasztal és az ezt követő tanulmányút hozzájárult egymás kultúrájának, természeti és történelmi 
kincseinek és az itt élő emberek mindennapjainak  jobb  megismeréséhez. A részt vevőkben 
erősödött az együttműködésre való igény, hogy a szerzett tapasztalatokat közösen hasznosítsuk  és 
az ezekből származó előnyöket közösen élvezzük erősítve az európai identitás- és összetartozás 
érzését.  
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