
Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: “Gurulj velünk” és “Ribizli-ház” – a térség gazdasági és turisztikai fejlesztése  

 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Neubauerné Szatmári Zsuzsa Pozíció: munkaszervezet-vezető 
Szervezet: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 

Egyesület 
Cím: 2628, Szob Köztársaság utca 2. 

E-mail cím: borzsony.duna@gmail.com Ország: Magyarország 
Honlap: www.borzsonyleader.hu Telefon: +36 30/561 -0980 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail): Krebszné Gábor Tamara (borzsony.duna@gmail.com / 
+36 30/512-5858 
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területének nagy része a Börzsöny hegység és a Duna-

Ipoly Nemzeti Park területén fekszik. Kiemelt turisztikai célpont a túrázni, biciklizni és kirándulni vágyók 

körében. Számos természeti adottsága mellett, jelentős turisztikai vonzerővel bír a térségben található jó 

minőségű, kiépített kerékpárhálózat (Budapestről, a fővárosból vezet a Duna mentén egészen Szobig), és a 4 

keskeny nyomtávú erdei kisvasút is, illetve számos erdei túraútvonal is keresztezi a területet. Mindezen 

adottságok nem érnek véget a határral, hanem a határ túloldalán is folytatódnak. Szeretnénk a projekttel a határ 

két oldalán található településeket összekötni, a határ átjárhatóságát erősíteni. 

Mindezen lehetőségeket figyelembe véve egy olyan életképes projektet képzeltünk el, amely megvalósításával, 

az alábbi célok érhetőek el: 

• VERSENYKÉPES ÉS KREATÍV MAGYAR TURIZMUS = minőségi szolgáltatások és tudatos ország 

márka  

• FENNTARTHATÓ TURIZMUS = a gazdasági természeti és társadalmi fenntarthatóság biztosítása az 

erősödő vidék, a gondos, fenntartható, felelős és ellenőrzött gazdálkodás érdekében  

• EGYÜTTMŰKÖDŐ TURIZMUS = közös esély és felelősség  

• ÉRTÉKTUDATOS TURIZMUS = erősödő nemzeti, térségi, helyi öntudat  

Építve a térségben található biciklisturizmusra, illetve kisvasutakra szeretnénk az a projektben összekapcsolni 

és tovább fejleszteni. Célja a kerékpáros turizmus és a magyar illetve nemzetiségi gasztronómiai tradíciók 

megismertetésének ötvözése, valamint Magyarország és Szlovákia tájainak, első körben a Börzsönyi táj, 

valamint az Ipoly-mente kivételes adottságainak bemutatása. A térség „alsó” részén – Verőcétől Szobig, -  ahol 

már kiépített bicikli utakkal, pihenőkkel rendelkezünk, ott a szolgáltatások fejlesztése lenne a cél, míg az Ipoly-
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menti térségben a szolgáltatás kialakítása, infrastruktúra fejlesztése.  

A program „Gurulj velünk a helyi ízek szárnyán” név alatt futva egy együttműködési hálózatot jelentene. 

 

Együttműködők (határ mindkét oldalán): 

• helyi termelők, gazdák kerülnének bevonásra, akik falusi vendégasztal keretében kínálnák az oda 

érkező turistákat. (helyi ízek, akár nemzetiségi ételek kóstolója, gazdaság bemutatása – nyitott napok 

szervezése, amikor akár a munkába is be lehet kapcsolódni) 

• helyi szolgáltatók: szállásadók, vendéglátók, kerékpár szerelők, látnivalók bevonása. Kedvezmény a 

programban részt vevőknek (biciklivel, kisvonattal érkezőknek kedvezményes jegy, szállás, stb.) 

A program lehetőséget kínálna egy-egy településen kiemelt gasztronómiai fesztiválok szervezésére is, ahol 

mind a szlovák, mind a magyar termelők és szolgáltatók, akik a programban részt vesznek bemutatkozási 

lehetőséget is kapnának. 

A programhoz kiemelten marketing tevékenység is társulna, egységes arculat, logó, honlap, szóróanyag 

kialakításával, továbbá a logó felhasználásával egy márkát is szeretnénk létrehozni a programban részt vevő 

partnereknek, amelyet kitehet a szállására/termékére/üzletére. 

 

A projekt másik része a térségben nagy múltra visszatekintő bogyósgyümölcs-termesztésre építene. A határ 

mindkét oldalon még ma is jelentős a bogyósgyümölcs termesztés, elsősorban a ribizli, málna, bodza, és 

szeder. 

Szeretnénk egy közösségi feldolgozó üzemet (“Ribizli-ház”), kis hűtőházzal, feldolgozó, csomagoló és 

címkéző gépsorral létrehozni, ahol a gazdák, mindkét oldalról behozhatják a gyümölcsöket, majd a kívánt 

terméketet a végén megkapják és tovább értékesíthetik. 

A feldolgozó látványüzemként is működne, míg hozzá kapcsolódan a hagyományos 

bogyósgyümölcstermestéről interaktív múzeum kerülne berendezésre, illetve egy helyi termékes bolt is 

kialakításra kerülne. A bolt egy részében a két területről származó helyi termékeket lehetne kapni, míg a másik 

felében kizárólag a bogyósgyümölcsből készült termékeket.  

A projekthez kapcsolódóan szeretnénk Bogyósgyümölcs fesztivált is szervezni, ahol minden a gyümülcsök 

körül forognának. Illetve pályázat is meghirdetésre kerülne, hogy miket lehet még a lekvár-pálinka-szörp 

háromasán kívül a bogyósokból elkészíteni. A bővülő termékkínálat lehetőséget jelentene a gazdáknak a 

fejlődésre. 

A projekt mindazok mellett, hogy a helyi gazdaságot is támogatja, kiemelten fontos turisztikai attrakció lenne, 

kapcsolódva a Gasztrokerék programhoz.  

 
 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 



 
Együttműködő partnerek: 
- szlovák – magyar termelők, gazdák 
- szlovák – magyar szolgáltatók 
- turisztikai szervezetek 
- helyi önkormányzatok mindkét oldalról 
- Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség 
- Ister Granum EGTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: PA1 – Kerékpárutak mentén pihenőhelyek kialakitása 
 

 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Kosznovszká Henrieta Pozíció: Polgármester 
Szervezet: Helemba Község Önkormányzata Cím: Chľaba, č. 197, 943 65 Chľaba 
E-mail cím: chlaba@atlas.sk Ország: Szlovákia 
Honlap: www.chlaba.sk Telefon: 00421/367573158 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail): Mácsai János mérnök 
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
 Az utóbbi évek tapasztalatai alapján konstatálni lehet, hogy a biciklis sport az egyik legközkedveltebb 
rekreációs sportok közé sorolta magát. Az Alsó  Ipoly mentét is  rengeteg természeti, történelmi és kulturális 
szépség jellemzi, melyekre tavasztól – őszig nagyon sok biciklis túrázó szeretettel bringázik ki. Sajnálattal 
konstatálják, hogy kevés az olyan hely a kerékpárutak mentén, ahol leülhetnének egy rövid pihenésre, 
elfogyaszthatnák frissítőiket vagy információkat olvashatnának e szép régió adottságairól és lehetőségeiről.  
A múltban már 3 pihenő állomást /faasztal, padok/ önköltségből kiépitett a község, de szükséges még további 
ilyen jellegű létesétmények kialakitása az Ipoly mindkét oldalán /hozzácsatolva Párkányt és Esztergomot is/  
nem nagy befektetéssel, de biztositva a legfontossabb szükségletek kielégítését (pl. padok, asztalok, 
szemétkosarak, toalettek, mosdók) és információkat az ide túrázóknak. Mi Helembán és kataszterünkben 
szeretnénk még további 4-5 pihenő állomást kialakitani e projekt keretén belül. 

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Magyarország 
Pest Megye 
Ipolydamásd Község Önkormányzata 
Települések az Ipoly mindkét oldalán 
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: PA1-Nemzetközi bicikliúton EuroVelo6 - szálláshely kialakitása Helembán 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Kosznovszká Henrieta Pozíció: Polgármester 
Szervezet: Helemba Község Önkormányzata Cím: Chľaba, č. 197, 943 65 Chľaba 
E-mail cím: chlaba@atlas.sk Ország: Szlovákia 
Honlap: www.chlaba.sk Telefon: 00421/367573158 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail): Mácsai János mérnök 
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő részben felújított  iskola épület belső rekonstrukciója és a padlástér 
szálláshellyé való átalakitása az Ipolydamásd – Helemba Ipolyhid megépitése után mint pihenő szálláshely 
szolgálhatna a EuroVelo6 kerékpárúton túrázók számára. Az átalakitás lehetőséget nyújtana többnapos 
nemzetközi biciklis találkozókra, valamint az alsó Ipoly mentén lévő történelmi, kultúrális és a természet 
szépségei után érdeklődők pihenésére. Mivel az épület külső rekonstrukciója cca. 5 éve volt realizálva a 
komplex befejezésével mint egy multifunkcionális épület szolgálna, és nem csak munkalehetőséget (épület 
takaritása, karbantartása, ...stb.), de rendezvények, előadások, diáktáborok, honismereti találkozók és művészeti  
alkotó táborok  helyszinéül szolgálhatna a jövőben.  
 
  
 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Magyarország 
Pest Megye 
Ipolydamásd Község Önkormányzata 
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Az Ipolyon megrendezésre kerülő Ipolytölgyes-Szob közötti kajak rendezvények 
infrastruktúrájának kialakítása 

 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Ferencz Gyöngyi Pozíció: polgármester 
Szervezet: Szob Város Önkormányzata Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
E-mail cím: szob@szob.hu Ország:  
Honlap:  Telefon: 70/944-9321 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail):  
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
Ipoly  melletti falukban lapátos kikötők és  csónakházak építése jelentős mértékben megnövelné az e spotot 
kedvelő gyermekek és felnőttek számát. Tekintettel arra, hogy a Duna és az Ipoly folyó adta lehetőségek 
jelenleg nincsenek teljes mértékben kihasználva, az Ipoly melletti településeken fejlesztésekkel e sportág 
vonzerejét kellene növelni. Színvonalas sportrendezvényeket csak úgy lehet megtartani, ha a megfelelő 
infrastrukturális háttér megvan (megfelelő öltöző, wc, zuhanyzók, téli sportolás lehetősége).  
 

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
 
Alsó Ipoly-menti települések  
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Kerékpárút építés  Szob-Ipolydamásd- Letkés között 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Ferencz Gyöngyi Pozíció: polgármester 
Szervezet: Szob Város Önkormányzata Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
E-mail cím: szob@szob.hu Ország:  
Honlap:  Telefon: 70/944-9321 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail):  
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
Szobon a Duna parton halad és ér véget az Eurovelo 6  kerékpárút. A kerékpárút megépítésének folytatása  
lehetne az Ipolydamásdon reményeink szerint megépítésre kerülő hídon egy átmenettel Helembára, és Letkésen 
a felújított Ipoly hídon. Jelenleg a kerékpáros forgalom a főúton  történik, amely az egyre növekvő 
személygépkocsi forgalom miatt rendkívül balesetveszélyes. 

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Szlovákia – Szob, Ipolydamásd, Letkés  
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Kisvasúttal a Börzsönybe 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Ferencz Gyöngyi Pozíció: polgármester 
Szervezet: Szob Város Önkormányzata Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
E-mail cím: szob@szob.hu Ország:  
Honlap:  Telefon: 70/944-9321 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail):  
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
 
Az idei évben elkészült a Márianosztrát Nagybörzsönnyel összekötő kisvasút vonala is. Számos más országból 
is ide látogató turista várta, hogy e hiányzó szakasz is elkészüljön. A Börzsöny hegységben látható sok erdei 
„természeti csoda” megtekintésére általában nem elég egy nap, ezért úgy gondoljuk, hogy szálláslehetőségek 
kialakításával  növelhetnénk – akár a bakancsos turizmus – az ide látogató turisták számát.  
Szobon a kisvasúti „ remiz” mellett található üresen álló épület megvásárlásával, majd annak felújításával 
szálláslehetőséget tudunk biztosítani. A szállás mellett kialakításra kerül egy zárt kerékpár tároló és egy kisebb  
kerékpár javító műhely is. 
Márianosztra Önkormányzata camping kialakításával kacsolódik a projekthez, az állomás mellett tervezik 
annak megépítését. 

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
 
Alsó Ipoly menti települések.  
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Lapátos kikötő a Dunán _Szob _- Párkány 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Ferencz Gyöngyi Pozíció: polgármester 
Szervezet: Szob Város Önkormányzata Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
E-mail cím: szob@szob.hu Ország:  
Honlap:  Telefon: 70/944-9321 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail):  
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
Településünkön (Szob) az elmúlt időszakban új lendültet kapott a helyi kajak sport fejlődése. Ebben nagy 
segítségünkre vannak olyan neves személyiségek, mint Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakozó, és a helyi 
ifjúság előtt példaképnek számító Molnár Péter - településünk lakója - újdonsült világbajnok kajakozó. E neves 
személyiségek garanciát jelenthetnek arra, hogy a helyi kajak sport bekapcsolódhat az országos, illetve 
nemzetközi vérkeringésbe. A kajaksportélet fejlődése szempontjából további kedvező körülmény lehet a 
Szobra tervezett tanuszoda építése, illetve a kajakos ház tervezett felújítása. Kajakos táborok, hazai és 
nemzetközi versenyek színtere lehet településünk, amelynek elengedhetetlen feltétele egy lapátos kikötő 
létesítése településünkön. A Szobról kiinduló kajakos túrák az Ipolyon, illetve a Duna-folyamon lehetővé 
teszik, hogy vízi úton, kajakkal valósuljon meg a határok átjárhatósága. Ez ugyanígy  hasznos lenne 
Párkányban és az  Ipoly folyó melletti Szlovákiához tartozó településeken is.  

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Szobi Kajakos Sportegyesület 
Váci Sportegyesület 
Párkányi Sport egyesület  
Szalkai  és Helembai Sport Egyesület  
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Nyári táboroztatás gyermekeknek ,tanösvények kialakítása 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Ferencz Gyöngyi Pozíció: polgármester 
Szervezet: Szob Város Önkormányzata Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
E-mail cím: szob@szob.hu Ország:  
Honlap:  Telefon: 70/944-9321 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail):  
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
 
A Duna-kanyar, a Börzsöny és az Ipoly folyó melletti területek  természeti adottságai rendkívül alkalmasak 
arra, hogy a  kis és nagyvárosban élő gyermekeknek megismerjék a körülöttünk lévő erdőket,és az abban élő  
növény és  állatvilágot. Projektötletünkkel tanösvények kialakítását és tábori faházak építését valósítanánk 
meg. A táborokat Szlovákiai településeken is megépítenénk és csertáboroztatással ápolnánk szomszéd a  
településekkel  a jó kapcsolatot.   

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
 
Alsó Ipoly menti települések  
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Bakancsos turizmus a Börzsönyben –Ipolydamásd a Börzsöny kapuja! 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Rományik Ferenc Pozíció: Polgármester 
Szervezet: Ipolydamásd Község Önkormányzata Cím: 2631 Ipolydamásd Fő u. 85. 
E-mail cím: polgarmester@ipolydamasd.hu Ország: Magyarország 
Honlap: www.ipolydamasd.hu Telefon: 0627/950957 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail): Rományik Ferenc 
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
A projekt célja, hogy minél több ember, magyar és külföldi egyaránt, eljuthasson a Börzsöny hegység csak 
gyalog megközelíthető, vadregényes helyeire. 
E célból szeretnénk szeretnénk a települést környező hegyeken és erdőkben a turista útvonalakat kitakarítani, 
járhatóvá tenni. 
Terveink közt szerepel egy turista- és kerékpáros pihenő- és kiindulási központ kialakítása is a Közösségi 
Házban, vagy annak udvarán. Innen indulhatnának szervezett keretek között túrák a Börzsönybe, idegenvezető 
segítségével. 
Az idelátogató kirándulóknak szeretnénk turisztikai szálláshelyet is létesíteni a Közösségi Ház tetőterének 
beépítésével, hogy itt tudják kipihenni a túrázás fáradalmait. 
Szeretnénk továbbá az évente megrendezésre kerülő Galla-túrát is szélesebb körben népszerűsíteni és 
elérhetővé tenni, hogy minél több ember megismerhesse a Galla-hegy, és az oda vezető út szépségeit. 
Gondolván a téli időszakra, terveink közt szerepel egy szánkó- és sípálya létrehozása is a település mögötti 
hegyoldalon. Ehhez infrastruktúra kiépítésre és eszközbeszerzésre van szükség. 
A projekt megvalósulása esetén egy új, színvonalas kikapcsolódási formát tudnánk biztosítani az itt élő 
lakosoknak és az idelátogató magyar és külföldi turistáknak egyaránt.  Ezáltal a település vonzó célpont lehetne 
a kikapcsolódást és aktív pihenést keresők, valamint a természetbarátok körében. A megnövekedett 
idegenforgalom anyagi fellendülést is biztosíthatna a település számára. 
 
 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Szlovákia 
Nyitra Megye 
Helemba Község Önkormányzata 
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Ipoly-völgye kerékpárút 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Rományik Ferenc Pozíció: Polgármester 
Szervezet: Ipolydamásd Község Önkormányzata Cím: 2631 Ipolydamásd Fő u. 85. 
E-mail cím: polgarmester@ipolydamasd.hu Ország: Magyarország 
Honlap: www.ipolydamasd.hu Telefon: 0627/950957 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail): Rományik Ferenc 
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
Az EuroVelo6 (Bp.-Bécs) kerékpárút jelenleg Szob határáig épült meg. A kerékpárút hiányzó szakasza az 
újonnan létesülő Ipolydamásd-Helemba közötti Ipoly-híd felhasználásával vezethető Párkány irányába. Az új 
átkelési mód lehetőséget adhat a világ kerékpárosainak az érintetlen határmenti Duna-Ipoly szakaszok 
egyedülálló megismerésére… Az Ipoly-völgyi kerékpárút Letkés irányába is továbbépíthető, hiszen jelenleg 
csak ott van most megfelelő átkelési lehetőség Szlovákiába. Az Ipolydamásdi beruházások: -turisztikai 
szálláshely létesítése, -víziparadicsom Ipolydamásdon, -bakancsos turizmus a Börzsönyben, -Nemzetközi 
fesztiválok és rendezvények lebonyolítása, -helyi termelői piac és vásár, -az Ipolydamásdi vár megtekintése, 
mind-mind megalapozza az infrastruktúra beruházások igényét… 
A projekt megvalósulása esetén egy új, színvonalas kikapcsolódási formát tudnánk biztosítani az itt élő 
lakosoknak és az idelátogató magyar és külföldi turistáknak egyaránt. A helyi fiatalok is nagy örömmel 
fogadnák a lehetőséget, hiszen mindannyiunk élete szorosan kapcsolódik az Ipolyhoz és a Börzsönyhöz. A 
településre érkező turisták számára pedig aktív időtöltést tudnánk biztosítani, mely a környéken egyedülálló. 
Ezáltal a település vonzó célpont lehetne a kikapcsolódást és aktív pihenést keresők, valamint a 
természetbarátok körében. A megnövekedett idegenforgalom anyagi fellendülést is biztosíthatna a település 
számára. 
 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Szlovákia 
Nyitra Megye 
Helemba Község Önkormányzata 
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: Víziparadicsom az Ipolyon 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Rományik Ferenc Pozíció: Polgármester 
Szervezet: Ipolydamásd Község Önkormányzat Cím: 2631 Ipolydamásd Fő u. 85. 
E-mail cím: polgarmester@ipolydamasd.hu Ország: Magyarország 
Honlap: www.ipolydamasd.hu Telefon: 0627/950957 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail): Rományik Ferenc 
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
A projekt célja a vízi sportok meghonosítása és széles körben elterjesztése az Ipoly folyó alsó szakaszán, 
Ipolydamásd közigazgatási határain belül. A projekt keretein belül 5 db csónakkikötőt szeretnénk létesíteni, 
melyek fából épülnének, nyílt vízi stéges kikötési lehetőséggel: -az Ipoly-híd közelében, -a jelenlegi szabad 
strandnál, -Damásd vára romjainál, -a Sebes-víznél (ahol a rafting-túra kiinduló pontja lenne), -valamint a 
Száraz-pataknál. A kikötők környékén pihenőhelyeket és tűzrakó helyeket létesítenénk a pihenni vágyó turisták 
részére. A vízi sportolás miatt idelátogató, de csónakkal nem rendelkező turisták részére kajak-kenu kölcsönzési 
lehetőséget is szeretnénk biztosítani, e célból egy mobil szállítójármű, 10 db kajak és 10 db kenu is beszerzésre 
kerülne. Az Ipolyon lévő strand felújítása, korszerűsítése is terveink között szerepel, valamint egy mobil 
(könnyen bontható vendéglátóhelyet is szeretnénk létrehozni a Száraz-pataknál elhelyezkedő természetes 
szigeten. A projekt keretében szeretnénk megvalósítani egy teljesen új kezdeményezést, mely az egész régió 
területén páratlan lenne: a település északi végén van egy kb. 300 m-es, zúgókkal, hullámokkal és sziklákkal 
tarkított szakasza az Ipolynak, az úgynevezett Sebes-víz. Ezen a szakaszon szeretnénk meghonosítani a vadvízi 
evezést a kalandvágyó turistáknak. Erre a célra gumicsónakokat, vadvízi evezésre alkalmas kajakokat és 
védőfelszereléseket –sisakot, mellényt - szereznénk be.  
Terveink közt szerepel még egy sétány kialakítása is pihenőhelyekkel, a jövőben felépülő Ipoly-híd és a strand 
között. A tervezett beruházások és új programok eredményeképpen várhatóan megnövekedő turistaforgalom 
miatt szeretnénk turisztikai szálláshelyeket létrehozni a meglévő Közösségi ház tetőterének beépítésével. 
A projekt megvalósulása esetén egy új, színvonalas kikapcsolódási formát tudnánk biztosítani az itt élő 
lakosoknak és az idelátogató magyar és külföldi turistáknak egyaránt. A helyi fiatalok is nagy örömmel 
fogadnák a lehetőséget, hiszen mindannyiunk élete szorosan kapcsolódik az Ipolyhoz. A településre érkező 
turisták számára pedig egy aktív időtöltést tudnánk biztosítani, mely a környéken egyedülálló. Ezáltal a 
település vonzó célpont lehetne a kikapcsolódást és aktív pihenést keresők, valamint a természetbarátok 
körében.A megnövekedett idegenforgalom anyagi fellendülést is biztosíthatna a település számára. 
 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
 
Szlovákia 
Nyitra Megye 
Helemba Község Önkormányzata 
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Alsó-Ipoly menti határon átnyúló projektek tervezése 
 

Prototípus javaslat 
 

A kitöltött adatlapokat a cesci@cesci-net.eu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

A prototípus címe: A Párkány – Helemba kerékpárútvonal kiépítése 
 
Ötletgazda – kontakt személy 
Név: Szabó Eugen Pozíció: Polgármester 
Szervezet: Városi Hivatal Párkány Cím: Szabadság tér 1., Párkány 
E-mail cím: eugen.szabo@sturovo.sk Ország: Szlovákia 
Honlap: www.sturovo.sk Telefon: +421 36/2851301 
Az adott téma szakértője a szervezetnél (név, e-mail):  
 
A projektötlet rövid összefoglalója (a megoldandó probléma, fő célok, tervezett beavatkozások, elvárt 
eredmények) (maximum 15 mondat): 
A projekt fő célja az EUROVELO 6 kerékpárútvonal folytatásának kiépítése, mely a Párkány – Helemba 
útvonalon történne rákapcsolódva ezzel a tervezett híd megépítésére. Egy másik tükörprojekten belül a 
kerékpárútvonal folytatódhatna a határ túloldalán, összekötve ezzel a két országot. Ezzel mind a régió 
megközelíthetősége javulna, mind pedig az attraktivitása a hazai és külföldi turisták körében is. A projekten 
belül kialakításra kerülnének kerékpáros pihenőhelyek és egy ún. kerékpáros paradicsom is Párkányban, mely a 
bicikliseknek nyújtana szállás és tisztálkodási lehetőséget, valamint további információkat a közúton elérhető 
helyi látványosságokról.  
 

 
A potenciális partnerek azonosítása (ország, ágazat, jogi forma, tapasztalatok, stb.): 
Olyan magyarországi intézmények bekapcsolódását várjuk, akik a Helemba – Ipolydamásdi híd magyarországi 
oldalán egy tükörprojekten keresztül megvalósítanák a kerékpárút kiépítését.   
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