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Újjáéledő andezit falak között: 
Átadás előtt a kozárdi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 

 
1929-ben a falu egy szóra mozdult, lovas kocsikkal, ökrösszekerekkel, talyigákkal 
hordták a Bézma andezit köveit Kozárdra, ahol 1930-ban felépült a katolikus 
iskola. Ahogy a kozárdiak segedelmével a kövekből kinőttek a falak, úgy épültek 
szavakká a betűk a kozárdi iskolások kezében évtizedeken át. A Klébelsbergi óhaj 
ebben a kis faluban is termést hozott. 75 éven át a nyíló értelem és a fohász háza 
volt az iskola, amely mostantól a magyar szellem és a vidék összetartozásának 
hírvivője lesz a Palócföldön és Európában.  
A megújuló nógrádi vidék falvainak, Alsótoldnak, Csécsének, Ecsegnek és 
Kozárdnak a közösségeit szolgáló „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér” kozárdi 
ünnepélyes átadása a polgároknak azt üzeni, hogy a megpróbáltatások ellenére él a 
magyar vidék. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében, a 
Kozárdért Alapítvány fejlesztési projektjeként, a Váci Egyházmegye egyetértő 
támogatásával megvalósult IKSZT Ház 2011. augusztus 4-től nyitva áll a kultúra, a 
közösségi élet és a magyar szellem gazdagítására! 
A Kozárdért Alapítvány 2008-ban pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatásra. Az első fordulóban a 
címbirtokosság megszerzésére volt lehetőség, az eredményesen szereplők - így a 
Kozárdért Alapítvány is – benyújthatták a megvalósításra támogatási kérelmüket a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelem tartalmazta Kozárd 
esetében a régi iskola és melléképületének felújítását, a berendezési tárgyak, bútorok, 
eszközök beszerzését.  



Az ÚMVP Irányító Hatóságának 2010. április 6-i döntése értelmében az Alapítvány 
52 351 274 forint EMVA forrásból kezdhetett hozzá a megvalósításhoz. Az építési 
beruházáshoz 39 millió forinttal, a berendezéshez több mint 6 millió forinttal, az 
egyéb költségekhez közel 3,2 millió forinttal, míg a működtetés 3 évéhez összesen 
3,37 millió forinttal járul hozzá az uniós támogatás.  
A közbeszerzési eljárás során egy budapesti cég, a Polar-Immo Kft. ajánlata került 
kiválasztásra, a szerződéskötés után megkezdhették a régi épület „kicsinosítását”. 
Az építési munkálatok után a bútorok, műszaki eszközök beszerzése is megtörtént és 
a kreativitás kibontakozhatott az ízléses és esztétikus berendezkedés során, melybe a 
kozárdiak örömmel kapcsolódtak be. A sokak számára kedves régi iskolaépület 
környezetének rendbetételére már az első tavaszi napsugarak megmozdították a 
szorgos kezeket. 
A szolgáltatások biztosításának érdekében átköltözött a régi, rossz állapotú 
tűzoltószertárból a könyvtár, így méltó helyen várja az olvasni vágyókat a falu 
számára nagy értéket jelentő gyűjtemény. Az új, modern számítógépek és az internet 
elérési lehetőség kiváló eszköz a társadalmi leszakadás mérséklésére, a napjainkban 
egyre inkább előtérbe kerülő információs és kommunikációs technológiák 
alkalmazásának terjesztésére, a digitális írástudás elősegítésére.  Sokoldalú és 
színvonalas szolgáltatásokkal, kulturális, közösségi, egészségmegőrző, ifjúsági és 
egyéb közművelődési programokkal hívja a térség lakosságát a vidéki társadalom 
összefogásának erősítésére, értékeink őrzésére az Alapítvány. Az érdeklődők 
tájékozódhatnak a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról, az ÁFSZ információi 
segíthetik munkahelyi elhelyezkedésüket, emellett olyan civil szervezetek is vár az 
intézmény konferenciaterme, melyek szívesen tartanák meg különféle programjaikat, 
gyűléseiket egy arra alkalmas helyszínen. 
A település és a térség egyik kitörési pontja a vidéki turizmus fellendítése, 
népszerűsítése, ezért az ide látogató turisták, természetjárók, zarándokok számára is 
igyekszik az IKSZT a Palóc Galériával együttműködve információt nyújtani, 
elősegítve ezzel a helyi lakosság idegenforgalmi fogadókészségének javítását is. 
Az épület komplex akadálymentesítésének köszönhetően a fogyatékkal élő számára 
is lehetőséget biztosít a szolgáltatások igénybevételére. Az udvaron található 
kerékpár- és babakocsi tároló pedig a biztonságos elhelyezést szolgálja. 
 
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a 2011. augusztus 4-én 16 órakor tartandó 
átadó ünnepségre. 
 

 
 
 

 


