
Üdülőszövetkezet alakul a Cserhát szívében 
Négy település 3,36 milliárdos programja a turizmus fellendítésére 

 

Nagy fába vágták a fejszéjüket a Cserhátsurányi, Herencsényi, Szanda és Terény 

önkormányzatai, amikor elhatározták, hogy közösen, egymást erősítve szeretnék 

fellendíteni a Belső-Cserhát mikrotérségének turizmusát. A négy településre kiterjedő 

tematikus élmény és szolgáltató bázis, a BECS park programja mára elkészült, most 

már ,,csak" a szükséges 3 milliárd 360 millió forintot kell előteremteni, hogy ez 

elképzelősből valóság váljon. A részletekről szerkesztőségünkben beszélgettünk Mucsina 

Gyulával, Terény és Koplányi Jánossal, Szanda polgármesterével, valamint Bocsó 

Imrével, a Nógrád Megyei Vidékfejlesztő Kommunikációs és Szolgáltató Csomópont 

vezetőjével, programkoordinátorral.  

- Kitől, honnan jött az ötlet, hogy a négy község együtt lépjen a mikrotérség turizmusának 

fejlesztéséért? Egyáltalán: miért ez a négy falu fogott össze? 

Bocsó Imre: - Egy, a salgótarjáni munkaügyi központban rendezett tréningen beszélgettünk 

először a település gondjairól, s arról, miként lehetne megoldani a problémákat. Megegyezett 

a véleményünk abban, hogy a turizmus jelentheti a kitörés lehetőségét. Ötletünk 

kimunkálásába más falvak polgármestereit is bevontuk, de ők idővel visszaléptek. 

Cserhátsurány, Herencsény Szanda és Terény polgármesterei viszont máig kitartottak 

elképzelésünk mellett, s erős bennük, bennünk az akarat, hogy megvalósítsuk. Kétéves közös 

gondolkodás eredménye az elkészült program, amely része az Európai Unióterületi fejlesztési 

koncepciójának. 

Koplányi János: - A négy község egymás közelségében, a Belső-Cserhát szívében fekszik, 

hasonlóak az adottságaik, a természeti környezetük, de a gazdasági életet, a társadalmi 

viszonyokat tekintve is sok bennük az azonosság. Valamennyi településnek szembe kell 

néznie az elöregedéssel, az elnéptelenedéssel, a munkanélküliséggel. Úgy gondoljuk, a 

turizmus fejlesztésével erősíthető a falvak népességmegtartó ereje, életre kelhet a 

kézművesség, családi gazdaságok alakulhatnak, javítható a foglalkoztatás.  

- Hogyan kezdtek programjuk kidolgozásához? 

Koplányi János: - Helyzetelemzéssel kezdődött a munka. Ezt követően rétegtalálkozókat 

tartottunk, amelyeken megosztottuk elképzelésünket a fiatalokkal, nyugdíjasokkal, az 

iparosokkal, a pedagógusokkal, a vállalkozókkal, s mindenki elmondta a maga gondolatát. 

Bocsó Imre: - Az operatív tervek készítéséhez kibővített munkabizottság alakult, amelynek 

tucatnyi szakember volt a tagja. Név szerint is meg kell említenünk Arató Jánost, a 

balassagyarmati Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóját, aki a majdani 

képzést koordinálását is magára vállalta. A kistérségi társulás gesztora a herencsényi 

önkormányzat, első embere, Szandai József pedig a kistérségi menedzser.  

 



- A turizmusnak két alapvető feltétele van: legyen hová és legyen miért menni. E két 

szempontnak miként képes megfelelni a négy település? 

Mucsina Gyula: - Az alapfeltétel, a jó levegő, a csend, a nyugalom és az érintetlen természet 

adott. Természetesen jó utakra és minőségi szállásokra is szükség lesz, ezek a fejlesztés részét 

képezik. Terény népszokásokban bővelkedő község, a hagyományokat szívesen ápolja a falu. 

Nálunk ma is élő népszokás a farsangi kolendálás, a János-napi tűzugrás,a húsvéti tojásfestést 

és a locsolkodást, szüreti felvonulás és bál, a betlehemezést. Minden év júniusának utolsó 

vasárnapján tartjuk a terényi nemzeti napot amelyre külföldről is érkeznek vendégek, se ezrek 

kísérik figyelemmel a népi együttesek fellépését. Máris van tehát miért hozzánk jönni, s a 

programok sora még bővíthető a családi és a falusi gazdálkodás bemutatóval, a fiatalok 

kézműves-,kisgazda és gazdaasszony képzéssel. Olyan csodálatos régi hagyomány 

feleleveníthető, mint az őszi kukoricafosztás. 

Koplányi János: - Szandán lehet horgászni, vadászni, lovagolni, s a speciális lovasiskolában 

a testnevelési program részeként a gyerekek megtanulhatnak lovagolni. Az erdei iskola 

százhetven tanulót fogathat egyszerre. A Szanda-hegyen magasodó várrom megtekintése is 

sokakat vonz. Cserhátsurányban a vadászat, a horgászat, a műemlékek megtekintése jelenthet 

elsősorban szórakozást. Herencsényben is vannak műemlékek, s az üdülő házakkal szemben 

kialakítandó játék és erőnléti völgyben többek között nyári és téli sportok űzésére, erőnléti és 

túlélési gyakorlatokra hosszabb-rövidebb túrákra nyílik lehetőség 

 - Vegyük sorra, mint tartalmaz a program? 

Bocsó Imre: - Mind a négy községben felépül egy 12-20 házból álló vendégváró utca, köz, 

tér vagy szeglet ezáltal jelentősen növekszik a település szálláshelyeinek száma, vendégváró 

kapacitása. A kor követelményeinek megfelelően felszerelt,kandallóval, cserépkályhával, 

szaunával ellátott palóc házakról van szó, amelyekhez kemencével, tűzrakó és pihenőhellyel 

ellátott paraszt pihenőudvar tartozik. Minden vendégváró egységhez egy nagyobb központi 

épületet építenek, ahol előadásokat, konferenciákat, személyiségfejlesztő tréningeket, 

lakodalmak tarthatók. A vendégek számára helyben programokat szerveznek. Úgy szeretnénk, 

ha legalább tíz napot tölteni itt a turista,ebből a négy napig a négy község rendezvényein 

szórakozna, hat napig a megye nevezetességeivel ismerkedne. 

Mucsina Gyula: - Turistaútvonal épül a falvak között, gyalog, vagy hintóval 

környezetvédelmi program teljesíthető. 

- Hol, kik, milyen pénzből építik majd az üdülőházakat? 

Mucsina Gyula: - Terényben a Szőlő-sor folytatásában épül fel a vendégváró utca. 

Koplányi János: - Önkormányzatunk Szanda és Szandaváralja között, a legmagasabb ponton 

jelölte ki a vendégváró utca helyét, jól látható innen a vár. Herencsényben falutól 150 méterre, 

egy gyönyörű völgyben épülnek fel az üdülőházak. Az önkormányzatok a kanadai Con Tac 

Trade Kft.-vel és a salgótarjáni Dudás Kft.-vel szándékoznak konzorciumot létrehozni. A 

Konstruma építőipari kiállításon a látogatók elkapkodták a programunkat kivonatosam 



ismertető szórólapokat, s bár a jelentkezési lapokat még nem összesítettük, kijelenthetem, 

nagy az érdeklődés az üdülőházak iránt. 

Bocsó Imre: - A falvak ingyen adják a telket az építtetőknek.  A közművesítést pályázati 

támogatásból végeztetjük el. Mivel az építtető tagja lesz a megalakuló üdülőszövetkezetnek, 

így élhet a pályázati lehetőségekkel, illetőleg kedvező kamatozású hitelt kaphat. Az üdülőház 

a tulajdonosoknak és családtagjainak nem csak a pihenését szolgálja, de bérbe adásával 

folyamatos jövedelmet biztosít számukra.  

- Elkészült tehát a program. Hogyan tovább? 

Bocsó Imre: - Elkezdünk pályázatokat írni. Júniusban a Földművelődésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, ezután a Széchenyi-tervhez és az Európai Unió Saphard-

programjához nyújtjuk be pályázatunkat. Mivel programunkkal munkahelyeket teremtünk, 

ezért a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ támogatását is szeretnénk elnyerni. Sürgős 

feladat az üdülőszövetkezet megalapítása, hogy pályázhasson és mint jogi személlyel, legyen 

kivel tárgyalni. 

Koplányi János: - Ennek érdekében szintén júniusban a négy építési helyszínen találkozunk 

a lehetséges építtetőkkel, akikkel a nekik tetsző telek kiválasztása után a szerződést is 

megköthetjük. Kora ősszel már ,,kinőhetnek" a földből az első gyorsépítésű házak. 

Mucsina Gyula: - A családi gazdaságokban előállított termékek, mint a bor, a méz, a 

kecsketej, a kecskesajt, a savanyúság, az aszalt alma csak a szövetkezet keretei között 

értékesíthetők. Az eladhatóság szempontjából nagyon fontos az esztétikus csomagolás. El 

tudom képzelni például, hogy a kecskesajtot csuhéból készült kosárkában forgalmazzuk. 

Bocsó Imre: - A salgótarjáni Star Áruház őstermelői udvart alakít ki a felső szintjén. A vevők 

itt találkozhatnak majd az üdülőszövetkezet BECS védjeggyel forgalmazott termékeivel. 

- Mennyi pénzre volna szükség a program megvalósításához? 

Bocsó Imre: - Hat év alatt kell a programot megvalósítani, a tervezett költség 3 milliárd 360 

millió forint. Ebből egymilliárd forintos önerőt kell produkálni. 

- Nagyon csalódottak lennének, ha meghiúsulna az álmuk? 

Mucsina Gyula: - Hiszünk a programunkban. Ugyanakkor gondot jelent, hogy még nem állt 

fel a Saphard-iroda. Ha tehát meghiúsul a álmunk, arról nem mi tehetünk, mert mi szívvel-

lélekkel dolgoztunk. 


