
Új Európa Uniós projekt az Ipoly-
Tájnál 
 

Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás egy újabb, Európai Uniós támogatású projektben lesz projekt 
partner.  

A Drégelypalánk és Ipolyhídvég között épülő új hidat is magába foglaló Foglalkoztatási célú térségi 
akcióterv (Territorial Action plans for Employment [TAPE]), koordinációjának és kommunikációjának 
fő megvalósítója már 2019 novembere óta az Ipoly-Táj TT.  

A különálló, de szerves egységet alkotó projekteket ez az akcióterv fogja össze, melynek célja, hogy a 
középső Ipoly mentén hatást gyakoroljon a gazdasági fejlesztésekre, újra indítsa a korábbi organikus 
kapcsolatokat a szlovákiai és a magyarországi területek között. Ezt az új Drégelypalánk és Ipolyhídvég 
közt épülő Ipoly híd megépítésével, valamint a foglalkoztatási helyzet javításával és a munkaerő-
mobilitás megkönnyítésével kívánja támogatni. 

A három éve futó program keretében 2022-ben Nagyorosziban átadásra került a Fespizz Kft. új 
üzemcsarnoka, ahol tovább bővült a foglalkoztatói létszám. Az Ipolysági szakiskolában két tanműhely 
került felújításra és modern gépparkkal lett felszerelve. A hegesztőműhelybe a legmodernebb 
hegesztőgépek, hegesztő szimulátor, valamint a munkaanyagok vágásához és feldolgozásához 
szükséges plazmahegesztő és egy korszerű elszívó berendezés került beszerzésre.  

A fémmegmunkáló műhely is fel lett újítva. Így az itt tanuló diákok tavaly ősztől kezdve új CNC 
eszterga- és marógéppel, 3D-s nyomtatóval is fejleszthetik szakmai képességeiket. A beruházással 
jelentősen nőtt a térség szakképzési potenciálja.  

Az elmúlt két évben Balassagyarmat Város Önkormányzata egy infrastruktúra fejlesztő projektet 
valósított meg a TAPE keretében. A Bercsényi utcában álló, régi, Állami Tanító- és Tanítónőképző 
iskola épületét egy új munkásszállónak alakították át, újították fel. A térség fejlődése érdekében 
szükség volt egy olyan, európai színvonalú szolgáltatásra, mely a határ mindkét oldalán érezhető 
munkaerőhiány enyhítésében tud szerepet vállalni. A két szintes, három szárnyú épületben többféle 
szálláslehetőség igénybevételére van lehetőség. Összesen 91 főt képes fogadni az intézmény, melyre 
már az indulás első napjára is voltak jelentkezők. Ennek a projektnek a másik összetevője, az Ipoly 
Unió által, 2021. augusztusban, Sahy-Tesmag Jégmadár központban megrendezett határmenti 
vállalkozások workshopja volt, ahol szlovák és magyar vállalkozók ismerkedhettek, cserélhettek 
tapasztalatot. 

Az akcióterv legfontosabb projektje a Drégelypalánk és Ipolyhídvég között épülő híd, mely már 
szerkezetkészen áll, 2023 ősszel kerül átadásra. A hídra vezető utak is a projekt keretében készülnek 
el. 

A TAPE programban megvalósuló utolsó, jelen projekt 2022. november 1-én indult el, ahol egy 
ipolyhídvégi vállalkozás partnerszervezete lesz az Ipoly-Táj TT. A projekt fő célja, az ipolyhídvégi 
Adorex vállalat infrastrukturális fejlesztése, mely során legalább négy új munkahelyet hoznak létre. 
Az Adorex ipolyhídvégi üzeme jelenleg többféle szemes, mezőgazdasági termény emberi fogyasztásra 
való feldolgozásával foglalkozik, és ez az üzem egy új csarnokkal bővül majd az év végére.   

Az Ipoly-Táj Területfejlesztési társulás feladata a projektben, egy testreszabott humán fejlesztési 
megoldás (a svájci módszertanon alapuló GO modell) bevezetése az akciótervben résztvevő szlovák 



és magyar vállalatoknál, illetve egy, a régióban működő másik vállalatnál (összesen 45 fő kerül 
bevonásra). A GO modell a munkavállalók azon készségeinek fejlesztésére összpontosít, amelyek 
munkájuk minőségének és hatékonyságának javításához szükségesek, de nem a konkrét szakmai 
készségeket célozza. A résztvevő vállalatok számára igényeik és sajátos munkakörnyezetük alapján 
testreszabott képzési tartalmakat dolgoz ki egy hamarosan beszerzési eljárásban kiválasztásra kerülő 
szervezet, annak érdekében, hogy a képzés a lehető legnagyobb hatást érje el. A képzések elsősorban 
a szociális készségek („soft skillek”) fejlesztését helyezik előtérbe, melyek egyes kutatások alapján 
akár 85%-ban is meghatározhatják egy munkavállaló sikerességét az adott munkahelyen, 
tevékenységben vagy pozícióban. Ezek a vállalkozások továbbá egy online „onboarding” felületet is 
kapnak, mely segítségével a jövőben, minden új munkavállalót könnyebben tudnak integrálni az 
adott szervezetbe és a munkafolyamatokba. 

A projekt neve: ORG EMP – Gyártási kapacitás fejlesztése Ipolyhídvégen 
A projekt rövid cím kódja és rövid címe: SKHU/1802/3.1/032 MANU_IP 

Fő kedvezményezett: Adrian Nagy (Adorex Kft), Slovakia 
Konzorciumi partner: Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 

A projekt teljes költségvetése: 921 628,36 Eur. 
Az igényelt ERFA támogatás összege: 529 851,82 Eur. 
Az Ipolytáj TT költségvetése: 76 520,76 Eur. 
Az Ipolytáj TT ERFA támogatás összege: 65 042,64 Eur 

További információk a www.skhu.eu oldalon találhatóak. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 

http://www.skhu.eu/
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