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Szervezet 

megalakulása 

Nógrád megye nyugati részén, az Ipoly folyó mentén és a Börzsöny 

lábánál található településeink mindannyian számos jelentős irodalmi, 

történelmi, természeti és néprajzi örökséggel rendelkeznek. 

 

A közös összefogás jegyében 2005-ben jött létre a 10 települést tömörítő 

egyesületünk, melynek taglétszáma jelenleg: 48, mely között van a 10 

önkormányzat, 5 civil szervezet, egyéb, turizmusban érintett 

vállalkozások (vendéglátók, falusi szállásadók, kézművesek, alkotók) és 

magánszemélyek, helyi lakosok egyaránt.  
Az önkormányzati, intézményi és a civil szféra alkotta hármas egység jól 

működik, alapos tervezéssel és súlypontozással, a vállalkozói szféra 

bevonásával az elkészült idegenforgalmi stratégia is megvalósítható lesz 

hosszú távon.  

 

Céljai Az egyesület célja az érintett települések értékeinek megóvása és 

bemutatása, a térség megismertetése, népszerűsítése és turisztikai 

fejlesztése, közös források szerzése.  
 

Célként tűztük ki a mikrotérség turisztikai fejlesztését, a falusi turizmus 

terén új, piacképes kínálatok kimunkálását, a különböző fejlesztési 

törekvések és szférák összefogását, rendezvények koordinálását, közös 

forrásszerzést, hogy településeink egyre ismertebbé váljanak, 

felgyorsítva ezzel a térség turisztikai, gazdasági fejlődését. 

 

mailto:info@sugarkankalin.hu
http://www.sugarkankalin.hu/


Távlati célunk, hogy az egyesület hatékony működésével a turisták minél 

több időt töltsenek el a térségünkben, fedezzék fel a kevésbé látogatott 

természeti, kulturális, történelmi és néprajzi értékeinket. Ismerjék meg 

mindazokat a lehetőségeket, amelyet a térség nyújt számukra: 

természetjárás, egészséges életmód, a szabadidő hasznos eltöltése, 

természeti, táji örökségünk védelme, megismerése, megőrzése. 

Tevékenysége 

 
Az egyesület megalakulása után került kapcsolatba  az Ökotárs 

Alapítvánnyal, mely különböző pályázati források bevonásával szakmai 

segítséget nyújtott tevékenységünkhöz. (zöldutas tanulmányutakon való 

részvétel, workshop, nemzetközi zöldutas szeminárium stb.) 

 

A helyi közösségek összefogásával  hoztuk létre az „Örökségeink 

Útján” Zöldutat, mely a  Duna-Ipoly zöldúthoz csatlakozó tematikus 

útvonal. 

Célunk az volt, hogy olyan zöldút jöjjön létre működési területünkön, 

amely erősíti a helyi közösségek összefogását, és segíti a helyi gazdaság 

ökoturisztikai szemléletmódjának kialakulását. 

Az Ökotárs Alapítvány által elnyert pályázati forrásból lehetővé vált, 

hogy a településeket összekötő zöldút hálózat  bemutatását, 

megismertetését és népszerűsítését elősegítő információs és irányjelző 

táblák kihelyezésére, zöldutas tematikus kiadvány elkészítésére és 

megjelentetésére. Elkészült a térséget bemutató honlap is. 

2006 szeptemberében megnyitottuk az ország első zöldútjait: a Duna-

Ipoly Zöldutat és az „Örökségeink Útján” Zöldutat. 2007 óta minden 

évben közös biciklitúrára hívjuk a Börzsöny környékén élőket. Az 

elmúlt évben közel 180-an vettek részt a kerékpártúrán. 

Térségünket több alkalommal mutattuk be kiállításokon, vásárokon 

(Utazás Kiállítás, Leader-expo, Kapolcs, Megyenap, fesztiválok, 

turisztikai rendezvények, „szomszédolás” stb.) 

Évek óta közös kulturális-turisztikai rendezvénynaptárt állítunk össze 

a települések részére. 

A kerékpártúrán kívül még két közös programunk van. 

Elkezdődött a helyi termékeket előállítók (kézművesek, méhészek, 

gyümölcstermelők, iparművészek  stb.) feltérképezése, adatbázisok 

készítése. 

4 év elmúltával szükségessé vált  a turisztikai „attrakciók”, 

programcsomagok összeállítása, kidolgozása is a növekvő forgalom 

színvonalas vendéglátására. 

 

 
 

A szervezet legfontosabb konkrét tevékenységei 

 programszervezés (turisztikai és kulturális programcsomagok 

összeállítása, szállás, étkezési szolgáltatások ajánlása, 

utazásszervezés) 

 kulturális és turisztikai rendezvények szervezése és segítése 

 túravezetés, madaras foglalkozások 

 kézműves foglalkozások (bőrözés, korongozás, nemezelés, 

üvegfestés, gyöngyözés, mézeskalács-díszítés, csuhézás stb.) 



kiajánlása 

 kerékpárkölcsönzés 

 gasztrotúrák, palóc népviseletbe öltöztetés 

 sétakocsikázás 

 osztálykirándulások szervezése 

 

 

Rendezvényei, 

programjai 

Közös nagy rendezvényeink: 

 

2011. április 29-30. – május 1. 

 III. „MŰVÉSZETRE HÍVÁS NAPJAI”  
A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület településeire látogatók ezen a 

napon művészetekhez kapcsolódó tevékenységeket végeznek: zene, tánc, 

irodalom, kézművesség, tárlatok, előadások, felolvasóestek, koncertek, 

táncház, színházi előadás stb.  

Helyszínek: minden településen más, pl.: kiállítóterem, tájház, 

művelődési ház, templom, közösségi ház, kalász-ház stb. 

 

  

2011. május 07.  IV. alkalommal kerül megrendezésre a Kalandozás az 

„Örökségeink Útján” Zöldúton  – 60 km-es kerékpártúra  10 

községen keresztül. (Drégelypalánk-Hont-Ipolyvece-Nagyoroszi-

Borsosberény-Pusztaberki-Horpács-Dejtár-Érsekvadkert-Patak) 

Egész napos, az aktív életformát népszerűsítő vezetett zöldutas 

kerékpártúra, 10 község érintésével, amelynek során megismerkedünk a 

települések történelmi, irodalmi, természeti néprajzi értékeivel, 

madármegfigyelések.   

Helyszín, program: szintén mindenhol más- és más: pl: Hont - Tsitári 

forrás és kegyhely, Dejtár – Tájház (népviseletbe öltöztetés) 

Érsekvadkert - Helytörténeti Gyűjtemény bemutatása Patak - 

Gyurgyalag-telep, Pusztaberki - víztározó stb.stb. 

Drégelypalánk – Szondi kiállítóterem + Madármegfigyelő túra a Csadó-

tanyán 

 

2011. október 1-2. II. IRODALMI-MŰVÉSZETI TÚRA  

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület településein található irodalmi, 

történelmi, néprajzi emlékhelyek felkeresése, valamit látogatás helyi 

alkotók, művészek, irodalmárok műhelyeiben. (Drégelypalánk-Hont-

Ipolyvece-Nagyoroszi-Borsosberény-Pusztaberki-Horpács-Dejtár-

Érsekvadkert-Patak) 

 

Ezen kívül természetesen közösen jelenünk meg a különböző vásárokon, 

kiállításokon, kulturális, turisztikai és civil rendezvényeken. 

 

 

 

 

 

 

 



Megvalósult 

pályázatok, 

projektekben 

való részvétel 

2006. október 19-26. 

 „Meetings between citizens – állampolgárok találkozója 

Az Aktív Európai Állampolgárság előmozdítása ügyében az Európa 

Tanács által létrehozott testvértelepülési (Town Twinning) támogatási 

alaphoz beadott pályázat együttműködésben az Eurocitizens Network 

nemzetközi szervezettel.  

Drégelypalánk község a főpályázó, Sugárkankalin T.E. partnerként 

vett részt. 

 

 

2006. december 4-7: Nemzetközi workshop 

Részvételen alapuló eljárások a kulturális örökség értékeléséhez és 

tervezéséhez Quebec-Labrador Foundation (QLF)/Atlantic Center for the 

Environment és Ökotárs Alapítvány közös pályázat – partnerként vettünk részt. 

 

 

 

„ÖRÖKSÉGEINK ÚTJÁN” - Felfedező zöldút az Ipoly mentén és a 

Börzsöny lábánál – Ökotárs Alapítványhoz benyújtott – főpályázóként 

vettünk részt  (Zöldutas tematikus útvonalat kialakítása, információs 

kiadvány, irányjelző és tájékoztató táblákat, honlapot készítettünk.)  
 

 

2007. Zöldútravaló (Zöldutak Magyarországon) – A Közép- és Kelet-

Európai Zöldutak (CEG)  az Ökotárs Alapítványnak és nemzetközi 

társszervezeteinek modellprogramja – közreműködőként vettünk 

részt. (konferenciák, tanulmányút, közös kiadvány) 

 

2008. június 20-22.   

I. Magyar – Szlovák Biodiverzitás Nap Drégelypalánk-Ipolyhídvég 

(50 zoológus, botanikus  végzett felmérést az Ipoly mindkét oldalán a 

környék állat- és növényvilágáról) 

A Magyar Madártani Egyesület által elnyert pályázatban a szlovákiai 

Ipoly Unióval partnerként vettünk részt.) 

 

 

2009. Zöldútmutató – Iránytű útkeresőknek (közös kiadvány, 

konferencia,) 

Toyota Motors Hungary - NCA pályázat Ökotárs Alapítvány a főpályázó, 

partnerként vettünk részt. 

 

2010. LEADER PÁLYÁZAT 

32 oldalas tematikus kiadvány elkészítése, (rajzolt térképpel) amely 

értékeinken túl programcsomagokat, szállásadókat, alkotókat stb. 

túralehetőségeket, tanösvényeket stb. mutatja be aktuális információkkal 

és elérhetőségekkel, valamint sok képpel. + 3 közös nagy rendezvény 

megrendezése (Pályázat elbírálás alatt) 

 

 

 


