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Zöldutak Módszertani Egyesület 

Beszámoló a 2014-es év történéseiről 

 

Projektek 

A 2014-es év ismét számos élménnyel és eredménnyel járt a Zöldutak Módszertani Egyesület 

életében. 

Ebben az évben befejeztük a Svájci Civil Alap támogatásával megvalósuló „Élő falvak hálózatos 

együttműködése Nógrádban” című, a Sugárkankalin Turisztikai Egyesülettel és a Cserhát 

Natúrparkkal közös projektünk végrehajtását. 

Számos programot valósított meg mindhárom szervezet, ezek közül kiemelkedik a tájfajta 

gyümölcsoltványok kiosztása, amelynek során 15 település és intézmény fogadott örökbe fiatal 

gyümölcsoltványokat, valamint a zöldutak mellé is ültettünk belőlük. Gyümölcsészettel kapcsolatos 

előadásainkon sokaknak volt alkalma elsajátítani a tájfajta  gyümölcsök termesztésének tudnivalóit. 

A ZöME a program keretében 

közösségfejlesztéssel egybekötött 

permakultúra tanfolyamot, szervezett. 

Túravezetőképzésünkön, kosárfonó 

tanfolyamainkon összesen 70 fő vett részt.  

Összesen 437  km zöldutat jelöltünk ki és/vagy 

láttunk el turistajelzésekkel Nógrád megyében 

Honttól egészen Garábig, ezáltal a korábbi 6 

mellett további 46 település kapcsolódott be a 

Nógrádi Zöldutak hálózatába. A 2014-ben 

megszervezett számos sikeres túra során 

„teszteltük” is a kijelölt útvonalakat. 

A projekt utolsó eseménye a novemberi zárórendezvény volt Tolmácson, ahol rengetegen 

ünnepelhették és ismerhették meg az 

eredményeket, az itt bemutatott kisfilm és a 

zárókiadvány segítségével pedig további ezrek 

inspirálódhatnak a jövőben. A célkitűzések 

megvalósítása ugyanakkor folyamatos: 

növekednek az elültetett gyümölcsfák, vannak 

tervek a zöldutas festések bővítésére, és a 

fejlődőben levő közösségek is egyre 

aktívabbak. 

A fenti projekthez kapcsolódóan az 

5533/2013/NAKVI – Gyümölcsészeti értékek a 

Nógrádi Zöldutak mentén projekt keretében 

adtuk ki az Etnopomológia – népi gyümölcsészet a Palócföld nyugati határvidékén című kiadványt, 
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amelyet dr. Szani Zsolt állított össze nógrádi gyümölcsészeti kutatómunkája eredményeként. A 

kutatási területen összegyűjtött anyagok felhasználásával egy olyan néprajzi-pomológiai 

ismeretterjesztő kiadvány jött létre, mely egy új tudományág első képviselője. A magas tudományos 

színvonalon túl értéke az is, hogy nem elsősorban a tudóstársadalom számára íródott, inkább az 

érdeklődő, gyümölcsészeti ismereteit elmélyíteni, vagy gyakorlatban alakalmazni szándékozókat 

szólítja meg – és immár sok érdeklődőhöz el is jutott. 

Az 5313-1/2014/NAKVI – Zöldutas tudásbázis összegzése és terjesztése projekt keretében négy 

helyszínen (Vác, Murakeresztúr, Tiszabábolna, Lukácsháza) szerveztünk fórumokat, valamint az 

Magyar Natúrpark Szövetséggel volt egy megbeszélés Budapesten. A fórumok célja az eddig 

felhalmozott zöldutas ismeretanyag összegzése, majd integrálása olyan közösségek jövőképébe, 

mindennapjaiba, melyek nyitottak a partnerségre, közösségi alapú, környezettudatos, felelős tervezési 

és fejlesztési folyamatok generálására és megvalósítására. 

A Zöld Forrás program keretében négy szervezet 

(ZöME, Sugárkankalin TE, Cserhát Natúrpark, 

Mecsek Zöldút Egyesület) összefogásával 

natúrkozmetikai műhelyek, „Zöldutak élmények 

és események” fotókiállítás, „Az én zöldutam” 

rajzpályázat, Újrahasznosítás kiállítás, 

hulladékból tárgyat készítő kézműves 

foglalkozások, gyümölcsész nap, túrák, 

gasztronómiai foglalkozások valósultak meg a 

következő helyszíneken: az Örökségeink Útján 

Zöldút 7 településén, a Cserhát Zöldút 5 

településén, a Mecsek Zöldút több településén 

és a ZöME székhelyén Alsópetényben. 

Folytatódott a Hetési Mintaprogram is. Ebben az évben felavatták a magyar-szlovén határon a térség 

összetartozását jeképező Barátság Parkot. Elkészült a Hetésről és a mintaprogramról szóló kiadvány és 

a zöldutat feltüntető térkép. Decemberben Lendván szakmai fórumra került sor, de emellett volt 

Deák-napi megemlékezés, szüreti fesztivál, hagyományos téli túra és még sok más esemény, 

amelyeket a hetési közösségek immár rendszeresen, autonóm módon szerveznek meg. 

Óriási elismerést jelentett, hogy az Európai Tájdíj 2015. évi pályázatának magyar fordulóját a Mesés 

Hetés Mintaprogram nyerte, ezáltal jogot nyert arra, hogy az európai pályázaton Magyarországot ez 

évben képviselje. 

Folytatódott részvételünk az Iron Curtain Trail (Vasfüggöny Túraút) - Eurovelo 13 nemzetközi 

projektben. A nyár folyamán a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttműködésben megtörtént 

az érintett szerb-magyar határszakasz menti útvonal és az út menti célpontok felmérése, elkészült a 

turisztikai ajánlatot tartalmazó kiadvány és térkép, valamint az útvonalat népszerűsítő honlap is. 

Projekteken kívüli megjelenések 

A projekteken kívül számos helyszínen volt jelen a „zöldútügy”. Ezek közül érdemes kiemelni a minden 

évben megrendezésre kerülő, a turisztikai piac számára igen jelentős Utazás Kiállítást, melyen 2014-
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ben is a Vidékfejlesztési (ma Földművelésügyi) Minisztérium által támogatott standon jelenhettünk 

meg, a Nemzeti Park Igazgatóságok és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat társaságában. 

Szintén kommunikációs és marketing szempontból volt jelentősége a FATOSZ Vidékjáró2014 

kampányban való részvételünknek. Ebben az évben is a pünkösdi hétvége volt a zöldutas tematikáé, 

ennek keretében a Cserhát Natúrparkban, a Mecseki Zöldúton és az Örökségeink Útján Zöldúton is 

voltak a kapmpányhoz csatlakozó programok. A Vidékjáró Kampány zöld programjait bemutató 

sajtótájékoztatón is megjelent a ZöME, ennek eredményeként számos országos média felületre 

eljutott a hírünk. 

Fontos együttműködés indult a magyarországi natúrparkokkal, ennek keretében fogalmazódott meg a 

natúrparkok és a zöldút kialakításának és működtetésének módszertani összehasonlítása. Ezt az 

összehasonlítást szeretnénk a Magyar Natúrpark fejlesztési koncepcióban is megjelentetni. 

A Bódvamente Zöldút élményekkel és nagyon hasznos tapasztalatokkal teli látogatást szervezett a 

Nógrádi Zöldutak és a Mecsek Zöldút helyszíneire is, hogy innen merítsen ötleteket a saját 

kezdeményezésük építéséhez. 

A Hetési Mintaprojekt sikere (a projektet megvalósító konzorcium, melynek a ZöME is tagja, 2015 

áprilisában nyerte el a Magyar Tájdíj pályázat első helyezését, és várhatóan igen jól szerepel az 

Európai Tájdíj pályázaton is) hatására a tájértékek felmérése és közösségi hasznosítása olyan fontos 

folyamat, mely egyre jobban körvonalazódó eszköze a zöldutas fejlesztéseknek is. Erre alapulnak 

újabb, tervezési fázisban lévő zöldutas kezdeményezések is, mint pl a Hortobágyi és a Tisza-tavi 

zöldutak. 

2014 novemberében a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Illyés Gyula kara szervezésében a „Kárpát-

medence turizmusának aktuális kérdései” címmel megvalósult konferenciáján is bemutatkozott az 

országos zöldút hálózat, a Mecseki és Baranya Zöldutakkal együtt. 

Fontos együttműködés körvonalazódott a Pandora Egyesülettel is, amely küldetése jól tükrözi a ZöME 

és tevékenységeivel való párhuzamot: „A Pandora Egyesület célja, hogy a mélyökológia szemléletének 

elméleti és módszertani eszközeivel olyan világlátást közvetítsen, tudást adjon át és életmódbeli 

alternatívákat kínáljon, amelyek a természettel való harmonikus együttélést és az aktív, tudatos 

társadalmi és közösségi szerepvállalást teszik lehetővé egy fenntartható jövő érdekében”. 

A Pandora Egyesület elnöke, Berecz Ági volt a svájci civil projektünk egyik vezető közösségfejlesztő 

trénere, 2014 novemberében pedig a szintén Pandorás Baranyai Vitka vezette azt a permakultúra 

tanfolyamot, mely az első többnapos képzés volt Alsópetényben, a ZöME székhelyén. 

A 2014. szeptemberében 10 éves használatra átadott alsópetényi ingatlanban – amely jelenleg 

„ZöldKosbor Életmódház” néven működik – szeptember és december között is számos közösségi 

akció, program, képzés valósult meg. A közösségi kert-rendezés (szeptember eleje) után itt nyitottuk 

meg a ZöldForrás pályázatból megvalósult zöldutas fotókiállítást. Közösségi gyümölcsfa-metszést, 

ültetést és vesszőkerítés fonást is szerveztünk a házban, illetve annak udvarán. A népszerű közösségi 

programok 2015-ben is folytatódtak.  

Lublinban (Lengyelország) két tagunk (Simor Árpád, Erdős Zoltán) részt vett egy nemzetközi, 

zöldutakról szóló konferencián 2014. októberében, ahol számos európai ország zöldutas tapasztalatait 
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ismerhették meg, illetve értékes kapcsolatokat teremtettek más európai országok zöldutas 

szervezeteivel. 

Szakmai munkák eredményeként néhány sajtómegjelenésünk, melyekkel a szélesebb közönséghez is 

eljutottunk, ezzel is öregbítve a zöldutak jó hírét:  

 „Felteszik a térképre” a Hetési tájegységet. Turizmus.com, 2014. január 23. 

 Az egyedi táji értékek megőrzésének lehetőségeiről a helyi közösségek bevonásával a hetési 

mintaprogram példáján, Magyar Vidéki Mozaik, 2014/1. szám 

 Riport a Nyugat-Cserhát Zöldútról, Gazdasági Rádió, 2014. április 11. 

 Hetés Barátság Park, 2014. május 14., Népújság 

 A hetési közösségépítésről a Nők Lapjában, 2014. október 9. 

 A zöldutakról a Nógrád Megyei Hírlapban, 2014. december 2. 

 Interjú Budai Krisztinával a zöldutakról. Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. december 10. 

Végül fontos megemlíteni, hogy a zöldutak hírének széleskörű és hatékony elterjedésében, a zöldút 

mint közösségi tervezésű, fenntartható szemléletű módszertan terjesztésében jelentős szerepet 

játszik a ZöME együttműködő partnereként a NAKVI, mely a helyi gazdaságfejlesztéssel, környezettel, 

értékfelmérésekkel és turizmussal kapcsolatos tevékenységében támaszkodik a módszertanra, és a 

ZöME számos vidéki helyszínen kap lehetőséget a személyes bemutatkozásra is. Így a hazai LEADER 

közösségek és az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek) munkatársak jól ismerik a zöldút 

fogalmat, ennek hatására egyre több helyi zöldút kezdeményezés indul országszerte. 

Munkatársaink 

Nemes-Réti Krisztina, aki elsősorban a Svájci Civil Alap által támogatott Élő falvak-program és a Zöld 

Forrás projekt megvalósításán munkálkodott rengeteget az Egyesületben, 2014. decemberében 

búcsút vett tőlünk, hogy családi örömöknek nézzen elébe: nemrég megszületett harmadik gyermeke 

is. 

Erdős Zoltán 2014. szeptemberében csatlakozott a ZöMÉ-hez a Nemzeti Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program keretében, feladata a ZöME alsópetényi programjainak szervezése, segítség pályázatok 

beadásában, irodai teendők. Zoli közgazdász-urbanista, számos tapasztalattal a nonprofit szférából 

(Magyar Kerékpárosklub, Civilek a Palotanegyedért Egyesület), és társaival jelenleg a Budapest 

Zöldutak nevű kezdeményezés elindításán is dolgozik. 
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Zöldutas tagszervezeteink beszámolói 

A továbbiakban a partner zöldutak összefoglalói következnek. 

Mecsek Zöldút 

Az egyesület 2014-ben sok önálló eseményt tartott, valamint számos, a térségben már bejáratott 

színes rendezvény meghívásának örömmel tett eleget és mutatta be a Zöldútat, annak szemléletét, a 

csatlakozás lehetőségét. Voltak túráink szerte a Mecsekben folyamatosan az év folyamán és hírnév 

övezi a mára lassan önálló brandként létező, Telihold-túránkat, melyet időjárástól függetlenül, minden 

hónapban megtartunk a túrázóink nagy örömére. 

Az Egyesület aktív működését 2014-ben kezdte, ehhez a szükséges banki ügyintézéssel kezdtük az 

évet. Rendszeresen vezetőségi üléseket tartottunk változó helyszínnel, pl. Cserkúton, 

Hosszúhetényben, Mánfán. 

Főbb rendezvények, programok, projektek: 

Március 8-9.: Részvétel az óbányai 

hagyományos tüzeskerék-gurításon. 

HutselSuppét és KrizKnocklit készítettünk, 

melyeket a helyi idős sváb asszonyok is 

megdicsértek. 

Március 15.: útvonalkutató, bejáró túra 

Abaliget-Husztót-Kovácsszénája-Tekeres 

vonalon  

Április 16.: papíraszalókészítő műhelynap a BioBia Portán Simor Árpád vezetésével  

Május 10.: Madarak és Fák napja, Jakab-hegy, körülbelül 250 ember részvételével 

Augusztus 8-10.:  II. Porcsin Piknik Cserkúton. Péntek: Herman Ottó emlékkiállítás megnyitója, 

Szombat: helyi ízek kóstolója, este Szabó Zsuzsa és Csizmadia Sándor műsora. Vasárnap: kerékpártúra 

a Pellérdi halastavakhoz, madármegfigyelés. 

Augusztus 24.: Fotókiállítás, Ökoturisztikai bemutató hely átadása Bakonyán 

Szeptember 23.: „Szép a világ körülöttem” rajzpályázat Kővágószőlősön. 

Október: Mecsek Zöldút kijelölése, felfestése, Pécs Kertes dűlő-Kővágótöttős szakasz 

November 15.: útkereső, útvonalbejáró túra, Tekeres-Magyarhertelend-Magyarszék 

November 18.: Cserkút, nyílt elnökségi ülés 

December 27.: II. Bejgliégető Túra, Óbányáról Kisújbányán és a Klumpás-konyhán át Hosszúheténybe 

December 30.:  Évzáró túra Kővágószőlősre a Római villához.  

Dr. Németh Ibolya javaslata alapján, 2014 folyamán az egyesület szervezésében elkészült a 

kincsvadászat térképe a Jakab-hegyre, Cserkútra, Kővágószőlősre, Hetvehelyre és Orfűre. Ezt az 

Ökoturisztikai Klaszter 1 000 000 Ft-tal támogatta. 
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 „Örökségeink Útján” Zöldút 

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

Örökségeink Útján Zöldút elsődleges célja továbbra is a helyi értékek megőrzése és bemutatása, 

továbbá a tematikus turisztikai útvonal népszerűsítése volt. 

Munkánkat az eredeti elképzeléseknek megfelelően kis léptékű fejlesztésekkel, a helyi közösségek 

bevonásával szerveztük 2014-ben is.  

A Zöldút fenntartásához, működtetéséhez szükségünk van 

közösségekre, akik életben is tartják a Zöldutat. Rendszeresen 

tájékoztattuk a településeink polgármestereit, az elnökséget, a 

munkacsoport tagjait tevékenységünkről.  

Éves nagy rendezvényeink 

 „MŰVÉSZETRE HÍVÁS HÉTVÉGÉJE” 

A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület településeire látogatók 

ezen a napokon művészetekhez kapcsolódó tevékenységeket 

végeztek a zöldutas pontokon: zene, tánc, irodalom, 

kézművesség, tárlatok, előadások, felolvasóestek, koncertek, 

táncház, színházi előadás stb. 

 

KALANDOZÁS az „Örökségeink Útján” Zöldúton KERÉKPÁRTÚRA 

Kerékpártúránkat a Duna Ipoly Nemzeti Parkkal 

együtt szerveztük meg. Utunkat határon átnyúló 

útvonalon terveztük, a Tesmagon lévő Jégmadár 

Látogatói és Oktatóközpont felé kerekeztünk 

volna, ahová sajnos az időjárás miatt nem 

tudtunk átjutni. Az egész napos, az aktív 

életformát népszerűsítő vezetett zöldutas 

kerékpártúra ebben az évben 6 sugárkankalinos 

községet érintett (Nagyoroszi, Patak, 

Érsekvadkert, Dejtár, Ipolyvece, Drégelypalánk), 

amelynek során megismerkedtünk a települések 

történelmi, irodalmi, természeti, néprajzi értékeivel. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 

zöldutas kerékpártúrán 2014-ben körülbelül 150-200 fő vett részt.  

 „Zöldutas közösségfejlesztés a fenntarthatóságért, környezettudatosságért, az élő falvak hálózatos 

együttműködéséért” címmel a ZÖME sikeresen pályázott a Svájci Civil Alaphoz, melynek jóvoltából 

szervezetünk 5,3 millió Ft-os támogatásban részesül. 2013 májusától projektkoordinátort 

alkalmaztunk 2014 novemberéig. A 2013-as év végén elkezdett GYÜMÖLCSÉSZETI FELMÉRÉSEKET 

2014 márciusától kezdve folytattuk Patakon és Ipolyvecén. Élő tudások feltárásával, a helyi 
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hagyományos gazdálkodási formák felkutatásával egyéni felmérések rögzítésére, illetve helyi 

közösségek (nyugdíjas, csoport, hagyományőrzők, fonósok) csoportos megkeresésére került sor. 

Februárban elkezdtük a GYÜMÖLCSÉSZ-KERTÉSZ KÉPZÉSEKET, amelyek során megismerkedhettünk a 

gyümölcsfák gondozásának módszereivel, azzal hogy hogyan kell oltóvesszőket gyűjteni, magáról az 

oltás és metszés folyamatáról is kaptunk elméleti és gyakorlati oktatást is. 2014. november 8-án került 

sor a gyümölcsfa csemeték ünnepélyes kiosztására és néhány darab facsemete ünnepélyes 

elültetésére is Drégelypalánkon a Csadó tanyánál. 

A TÚRAVEZETŐ KÉPZÉSEK 2014. február 14. és 

március 22. között zajlottak, összesen 7 alkalom 

volt, ebből 5 elméleti oktatás és 2 gyakorlati 

képzés, amely a Börzsönyben való túrázás volt. 

Sok élménnyel gazdagodtunk a gyakorlati 

alkalmakon, s kipróbálhattuk magunkat, hogy az 

elméletben megtanultakat, hogyan tudjuk 

alkalmazni terepen. 

A KOSÁRFONÓ KÉPZÉST márciusban indítottuk 

el Nagyorosziban 15 fővel. Minden egyes 

alkalommal más féle dolgot készítettünk (madáretető, virágtartó, különböző kosarak, fakanáltartó). Az 

ügyes kezekből szebbnél szebb kosarak kerültek ki. Sok embernek annyira megtetszett ez a mesterség, 

hogy 2015-ben is tovább folytattuk és havi egy alkalommal önköltséges formában kosárfonó képzést 

szervezünk Nagyoroszban, és most már Honton is. 

A ZÖLDUTAS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSEKET 2013 

novemberében kezdtük el, a további 6 alkalmat a 

2014-s évben valósítottuk meg. Minden egyes 

alkalommal más és másféle feladatokat 

csináltunk, álmodoztunk, terveztünk, hogy hogyan 

lehetne szebbé jobbá tenni a már meglévő 

„Örökségeink Útján” Zöldutunkat. Volt, olyan 

közösségfejlesztő alkalmunk is, ahol több zöldútról 

érkezők vettek részt, így színesebb közösséget 

alkottunk. Tapasztalatainkat, élményeinket 

megosztottuk a többiekkel, hogy azon 

résztvevőket segítsük ezekkel, akinél még nincsen 

zöldút, s náluk a megálmodás folyamata volt. 

Az „Örökségeink Útján” Zöldút bejárását 

elvégeztük, útvonalának GPS-es koordinátáit 

rögzítettük. A ZÖLDUTAS JELZÉSFESTÉST 2014. 

október 27-én kezdtük el Nagyorosziban és 

Horpácson, kisebb nagyobb csoportokban 

végeztük a feladatokat, mindenkinek jutott 

valami munka. Nagyon élveztük, ezt az izgalmas 
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feladatot, utólag jó volt látni a felfestett Z betűket a különböző felületeken.  A fennmaradó 

szakaszokat az idei évben fogjuk Zöldutas jelzésekkel ellátni. 

Kulturális-turisztikai rendezvénynaptárt állítunk össze a települések részére. Elkezdődött a helyi 

termékeket előállítók (kézművesek, méhészek, gyümölcstermelők, iparművészek stb.) feltérképezése, 

adatbázisok készítése., amelyeket folyamatosan aktualizálunk és bővítünk a honlapunkon.  

Részt vettünk a 2014. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATBAN, amely során újrahasznosításos kiállításokat és 

kézműves foglalkozásokat szerveztünk településeinken. Az óvodásoktól az iskolásokon át a felnőttekig, 

minden korosztály élvezte a kiállítást és nagy érdeklődéssel figyelték a sok féle technikával készített 

tárgyakat. A kézműves foglalkozásokat is az újrahasznosítás jegyében végeztük, ezzel azt szerettük 

volna elérni és megmutatni a gyermekek 

számára, hogy azokból a dolgokból, amik már 

nem kellenek is lehet új dolgokat készíteni. Ezen 

pályázati forrásból volt lehetőségünk az 

„Örökségeink Útján” Zöldutas élményeket A3-as 

fényképeken megmutatni. Az egyesületünkhöz 

tartozó településeken rajzpályázatot hirdettünk 

az iskolások számára. Szebbnél szebb alkotások 

érkeztek be hozzánk, amelyekből igen nehéz volt 

eldönteni, hogy kik legyenek a helyezettek a 

kategóriákba. A rendezvény záró kiállítását mi 4 

településen rendeztük meg heti váltakozással, hogy minél több embernek megmutathassuk ezeket a 

kreatív dolgokat és, hogy betekintést nyerhessenek ebbe a szemléletmódba. A gyermekek rajzai is 

láthatóak voltak a kiállításokon, s ezen alkalmak során helyi termékekkel vendégeltük meg a 

résztvevőket.  

Népszerűsítés 

A 10 településünk nagyobb rendezvényeink és a térségünk egyéb településein részt vettünk 

egyesületünk és a Svájci Zöldutas Pályázat népszerűsítése érdekében. Szóró anyagokkal, 

kiadványainkkal és személyes beszélgetésekkel tájékoztattuk az érdeklődőket a megvalósított 

tevékenységeinkről. Mindemellett jó néhány újságban való megjelenésünk is volt, s interjúkat is 

adtunk tv-s megkereséseknek. 

Terveink 2015-ben 

 Zöldutas jelzésfestések, zöldutas pihenőpontokon táblaszövegek elkészítése, kihelyezése 

 Zöldutas adatbázis (programcsomagok, úticélok, szolgáltatások, helyi termékek, kézművesek, 

mesterek, rendezvények) 

Célunk a zöldutakhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, újabb zöldutas pontok, 

turisztikai vállalkozások bevonása. Olyan zöldutat szeretnénk, amely tovább erősíti a helyi közösségek 

összefogását, terveik megvalósítását. A jövőben kiemelt figyelmet fordítunk az ökoturisztikai 

szemléletmód elterjesztésére, a fiatalok bevonására. 
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Az önkormányzati-intézményi, a magán-vállalkozói és a civil szféra alkotta egység jól működik, azt 

gondoljuk alapos tervezéssel és súlypontozással terveink megvalósíthatóak lesznek hosszú távon is. 

 

Galga-Zagyva Zöldút 

A Galga - Zagyva Zöldút Egyesület 2010-ben alakult 

meg. 

Azzal a céllal jött létre, hogy a Galga és a Zagyva 

folyók mentén a Zöldút mozgalmat népszerűsítse, 

környezettudatos életmódra buzdítson, a fizikálisan 

összekötő zöldutat kialakítsa. 

Az egyesület célja – a mozgalom alapítóinak 

filozófiája szerint - több mint (a gépi meghajtást 

nem igénylő) ökotudatos közlekedés és belső 

turizmus szervezése, mivel a zöldút egyúttal 

szellemi útvonal is. Ez közös szellemi gyökereken alapuló együttműködés kapocs, amely összeköti a 

településeket, a térségben élőket a hagyományok és a közös jövő választása révén. 

Magyarország más vidékein más működő, 

hasonló tevékenységet végző, jól működő 

szervezetekkel való kapcsolat révén sikerült a 

saját elképzeléseinket, terveinket kialakítani. A 

Galga, Jászfényszarunál találkozik a Zagyvával. 

Így elmondható, hogy három régió, három 

megye, három kistérség és három 

vidékfejlesztő (LEADER HACS) szervezet a 

működési területünk. A Galgamente falvainak 

és a hatvani térség településeinek múltja mindig is szorosan összekapcsolódott – a cukor-és 

konzervgyár, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozása révén. Ugyanilyen fontos a hatvani és a 

turai vásár, ahol a környékbeliek vásároltak, így többek között a messze földön híres boldogi 

termékeket is. Ezért is különösen fontos, hogy erősítsük az itt élők együttműködés kultúráját, a 

gazdasági kapcsolatokat. 

Ezen célok vezettek minket az egyesület 

megalakításakor. Úgy gondoltuk, hogy a Galga-

Zagyva mente kulturális és természeti kincsei, a 

közösségi élet fejlesztése, a szabadidő hasznos 

eltöltése, a környezetünk megóvása, fejlesztése 

mind olyan fontos és szükséges feladat, amit 

felvállalni nagyszerű dolog. 

Területe a Galga és a Zagyva parti települések, így 3 régió, 3 megye, 3 LEADER HACS szervezet a 

működési területe. 
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Budapest Zöldutak 

Ez a kezdeményezés 2014. augusztusában indult Budapesten néhány lelkes, zöld körökben 

tapasztalatot szerzett alapító segítségével. A Budapest Zöldutak célja, hogy Magyarország legnagyobb 

városának és környékének értékfenntartó közösségeit és természeti értékeit bemutassa, illetve olyan 

hálózatot hozzon létre, ahol ezek a közösségek összekapcsolódhatnak. 

2014 folyamán a csapat elsősorban 

próbatúrákkal igyekezett előrelépni abban, 

hogy a következő években működő gyalogos 

és kerékpáros túrái legyenek. Júniusban a 

Lovardától a kábelgyárig - új életet kapott 

házak, júliusban A pesti külváros titkai - 

gőzmalmok, vágóhidak és kertek és a 

Közösségi erő Budapesten című túrával 

készítették elő a későbbi túrákat. 

2015 folyamán a Norvég Civil Alap 

segítségével esélyt kaptak arra, hogy 

felépítsék ezt a projektet, így a jövőben többet hallhatunk majd róluk. 

 

 


