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BBeeffőőzzddee  ––   SSzzáásszz  HHeennrriieettttaa  ééss  SSzzáásszz  BBééllaa  

hháázzíí  rroossttooss  ggyyüümmööllccsslleevveekk  kkéésszzííttőőii   

 

Fő tevékenységük lekvárok, szörpök, valamint házi rostos gyümölcslevek előállítása.  

Termékeik érdekessége, hogy gyógynövénynek nevezett vadnövényekből is állítanak elő 

szörpöket,lekvárokat, melyekre – különlegességük végett- nagy az érdeklődés. A termékeik 

alapanyagait nagyrészt maguknak termelik extenzíven gondozott gyümölcsöseikből. Másik 

részét vadon gyűjtik.  

A termékeiknél fontos szempont, hogy hagyományosan próbálják előállítani őket minél 

régebbi receptek alapján.  
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BBúússii  EErrzzsséébbeett  

rroossttooss  zzööllddsséégg--ggyyüümmööllccsslléé  kkéésszzííttőő   

 

Búsi Erzsébet vagyok, és 2018-tól nyugdíjas leszek. Nagyon várom már, és pár éve azon 

gondolkodom, hogy fogom értelmes, hasznos elfoglaltsággal kitölteni a felszabaduló időmet. 

Mivel mindig érdekelt a gyümölcsfeldolgozás, hiszen nálunk szokás volt a befőzés, ebbe az 

irányba orientálódtam. Telepítettünk pár fát, ami már szépen terem, termesztünk pár 

zöldségfélét, és elkezdtem a kísérletezgetést először még csak a család számára. 

A szükséges engedélyek megszerzése, a feltételek való megfelelés majdnem eltántorított, de 

végül minden meglett. 

 Most még csak a szokásos alapbefőtteket, lekvárokat készítem, de később különlegességeket 

is meg szeretnék próbálni. Ami talán a legnagyobb reményekkel kecsegtet, a rostos zöldség-

gyümölcslé, ami mindenkinek nagyon ízlik, aki kóstolta. Tartósítószer-mentes és cukormentes 

változatban is készítem. 
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CCssaallaa  MMiihháállyynnéé  NNaaggyy  MMáárriiaa  

hháázzii  ssaajjtt,,  tteejjffööll,,  ttúúrróó  kkéésszzííttééss  

 

A tanyasi élet, jószágok nevelése, eladása hozta meg a családjuk számára a megélhetést. A 

férjével együtt tovább folytatták az állattartást. 1995 óta nevelnek szarvasmarhát. Tejet, 

tejfölt, sajtot, túrót frissen értékesítenek. Gyakran járnak rendezvényekre, bemutatókra, 

gyermekeik szívesen segítenek nekik a munkákban. Néhány évvel ezelőtt, 2012-ben a 

gyomaendrődi sajt-és túrófesztiválon dobogós helyezéseket is nyertek paprikás sajtjaikkal. 

Csala Mihályné folyamatosan kutatja az újabb és újabb sajtkészítési praktikákat, szívesen 

próbál ki új ízeket. 
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DDéékkáánnyynnéé  MMaaddaarráásszz  PPiirroosskkaa  ––  DDéékkáánnyy  
BBééllaa  

üünnnneeppii  mméézzeesskkaallááccss  ffiigguurráákk,,  mméézzeess  kkeekksszzeekk,,   
zzööllddssééggkkeevveerréékk,,  lleeccssóó,,  ppaarraaddiiccssoommlléé,,  zzööllddsséégg  

sszzóósszzookk,,  zzööllddsséégg  kkrréémmeekk   

 

2015 decemberében mézekkel jelent meg a karácsonyi vásáron. Egy évvel később, már mint 

helyi termelő kínálta a portékáit. Tél lévén még a méz adta a termékei alapanyagát, de nagyon 

várta a nyarat, hogy a saját maga által termelt zöldségeket és gyümölcsöket dolgozzon fel. 

Termékei: mézkészítmények, lekvárok, zöldségkrémek, méz felhasználásával készült 

kekszek. 
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FFiittoo--TTeeaa  

ggyyóóggyytteeáákk  
FFooddoorr  KKáállmmáánn  ––  FFooddoorrnnéé  KKeecczzee  BBrriiggiittttaa  

 

Szüleinktől vettük át a termőföld szeretetét, házilag megtermelt zöldségen és gyümölcsön 

nőttünk fel. Így mi sem volt természetesebb annál, hogy a nászajándékba kapott pénzen 

kertföldet vásároltunk. A hosszú téli esték teázgatásai közben pedig megszületett az ötlet… 

Családi gazdálkodóként 2015-ben fogtunk bele a gyógynövények termesztésébe. Kezdetben 

borsmentát, citromfüvet és zsályát telepítettünk. A megtermelt herbát felvásárlónak 

értékesítjük. Jelenleg már több mint 6000m2-en gazdálkodunk, bővítettük a gyógynövényeink 

körét is. Családunk nagy borsmenta kedvelő volt mindig is, doboz számra vásároltuk a filteres 

mentateákat. Eljött az idő, hogy a saját termelésű szálas teánkat fogyasszuk. Leleveleztük, 

megszárítottuk, feldolgoztuk, lefőztük. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy mennyivel 

finomabb, mint amit eddig ittunk. Mindezt követte a citromfű, majd a zsálya próbája. 

Készítettünk magunknak, családtagoknak, ismerősöknek, barátoknak. Sorra érkeztek a 

pozitív, elismerő és ez által ösztönző visszajelzések. Beleszerettünk a növényekbe, illatukba, 

az aromájukba. Ezt meg kell kóstoltatnunk másokkal is! 

Így belevágtunk. Sok kísérletezés, kóstolgatás követte mindezt, majd egy megálmodott 

esztétikus külsőbe csomagolva megszülettek első saját kézműves teáink. Gyógynövényeinket 

kézzel ültetjük, kézzel szedjük, gyomláljuk (mivel semmiféle vegyszert nem használunk). A 

feldolgozás során külön üzemben szárítjuk, levelezzük, daráljuk, csomagoljuk. Igyekeztünk 

úgy összeállítani teakeverékeinket, hogy általa egy egészséges, jóízű, szerethető terméket 

nyújthassunk a fogyasztóknak. Terveink között szerepel további termeszthető gyógynövények 

telepítése és ez által termékeink körének bővítése is. Jó szívvel öntjük gyermekeink kis 

bögréjébe és ugyanilyen szeretettel ajánljuk mindenki asztalára.  
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IIttaalliiaammiillkk  

bbiivvaallyytteejjjjeell  kkéésszzüülltt  ssaajjttookk,,  rriiccoottttaa   

  
Az ITALIAGRO és az ITALIAMILK olasz származású cégek, melyek egyedülálló módon 

állítanak elő friss, kézműves olasz mozzarellát, ricottát és scamorzat, mediterrán olasz 

bivalyokból, amelyek kimondottan tejtermelésre szelektált magas genetikai értékű állatok. 

A cégünk különlegessége és eredetisége a magas minőségű, kézműves, szálas szerkezetű 

sajtok gyártásában mutatkozik meg. 

Alapításakor fő vezérelv az volt, hogy garantáljuk a sajtok frissességét és minőségét 

fogyasztóink számára. Így maga az állattartás, illetve a sajtkészítés is Magyarországon 

történik, olasz receptúra alapján, az olasz technológiát alkalmazva. 
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KKoovvááccssnnéé  KKáállnnaaii  RRóózzaa  

mméézzeesskkaallááccss  kkéésszzííttőő   

1984 óta általános iskolai taná r a Mezőtúri Református 

kollégiumba, emellett 2014 óta egyéni vállalkozó, mézeskalács készítő.  Gyermekkora óta 

mindig foglalkozott valamilyen kézimunkázással, örömmel talált rá a mézeskalács 

készítésre.  A kezdeti hobby komoly munkává nőtte ki magát. Sok tanulást, gyakorlást, 

türelmet nem sajnálva egyre szélesebb körben ismerik meg munkáit. Szívesen eleget tesz 

helybeli meghívásoknak, a városi rendezvényeken mindig részt vesz, ha kézművesekre van 

szükség. 

Gyakran tart foglalkozásokat óvodásoknak, iskolásoknak. Munkáiban törekszik az 

esztétikumra, az igényességre. Szívesen alkalmaz népi motívumokat is. 
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KKoovvááccss  LLaajjooss  

kkiisstteerrmmeellőő   
KKaarrccaaggii  íízzeekk  lleekkvváárrookk  ééss  sszzöörrppöökk  

 

 

Kovács Lajos és felesége Rózsa Edit kistermelőként már több éve szörpöket, lekvárokat 

készítenek és értékesítenek. Az alapanyagok nagy részét saját maguk termelik Karcagon, 

közel négy hektáros zártkertjükben. Vadon termő virágokat és gyümölcsöket is felhasználnak 

a szörpök és lekvárok alapanyagaként. Rendszeresen részt vesznek vásárokon. 

Termékeik egyre több  szállodába, étterembe és büfében is kaphatóak ,  melyek nagy sikert 

aratnak a vendégek körében. 
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KKuunn  LLiillllaa  

mmééhhéésszz,,  mmééhheeggéésszzssééggüüggyyii  ffeelleellőőss  ééss  
mmééhhéésszzmmeesstteerr  

 

 

Kun Lilla kisgyermekes, fiatal tanya gazda hölgy méhész, méhegészségügyi felelős és 

méhészmesterként segíti a Jász-Nagykun-Szolnok megyében tevékenykedő méhészeket. 

Elméleti és gyakorlati szakmai tapasztalatainak átadásával kiemelkedő tevékenységet végez a 

térségben. 2010-ben kezdett el megismerkedni a méhek csodálatos világával. Jelenleg 80 

családos méhészettel rendelkezik, a bázisa Mezőtúr külterületén található. Rakodó kaptáraival 

minden évben különböző virágzó növényekre vándorol. Kiemelt előnyt élvez a repertoárjában 

a repce, akác, ámor, vaddohány és a napraforgó növények. 2017-ben megálmodta a Lilla Méz 

termékcsoportot, melynek mottója „A szeretet, egészség kis üvegcsébe zárva”. Különleges 

terméke az ámor méz, mely dekor üvegbe kerülve jut a boltok polcaira. A jellegzetes aromás 

méz magas vitamintartalommal és szíverősítő hatással bír. A hungarikumként nyilvántartott 

akácméz szintén kihagyhatatlan tagja a szortimentjének. A vírus helyzetre való tekintettel 

propolisz tinktúra előállításával is próbálkozik. A Termelői Kosár kiváló lehetőséget biztosít 

számára, hogy a termékeit szélesebb körben, online úton is tudja értékesíteni. 
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LLuukkááccss  MMiihháállyy  

kkiisstteerrmmeellőő ,,   
cchhiillii  ppaapprriikkáábbóóll  kkéésszzüülltt  tteerrmméékkeekk   

 

Körülbelül 5 éve foglalkozok chili-termesztéssel. Először egy pár tővel próbálkoztam és a 

baráti körömben ajándékoztam a chili krémet. Az egyik ismerősöm unszolására kezdtem el 

szélesebb körben is megismertetni a termékeimet. 2018-ban lettem őstermelő és kistermelő is 

egyben, amikor már 200 tő chilit termesztettem. Szállítok éttermekbe, Mezőtúrra és 

Budapestre is egyaránt. Főbb termelt fajtáim 7pot, trinidad skorpió, szellem chili. Jelenleg 

300 palánta várja, hogy érjen rajta a Túri Erős Marci és Túri Tüzes Áron alapjául szolgáló 

chili. 
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MMeezzőőttúúrrii  IInnttéézzmméénnyyeellllááttóó  ééss  
IInnggaattllaannkkeezzeellőő  KKöözzhhaasszznnúú  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt  

őőrröölltt  ffűűsszzeerrppaapprriikkaa,,  ffüürrjjttoojjááss   

 

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft-t Mezőtúr Város 

Önkormányzata alapította 2009 májusában, az egykori Városgondnokság átszervezésével. 

Létrehozásunk elsődleges célja, hogy olyan közfeladatokat végezzünk, amelyet törvény vagy 

más jogszabály az alapító önkormányzat feladatává tesz. Ennek során segítséget nyújtunk a 

Mezőtúron felmerülő szociális problémák kezelésére, a munkanélküliek foglalkoztatására, 

elsősorban közfoglalkoztatási munkalehetőségek megteremtésével, valamint munkanélküli 

szakemberek foglalkoztatásával. 

2011 óta Cégünk vezényli le többek között a Start Mezőgazdaság lebonyolítását, mely 

munkaprogram keretein belül állítjuk elő a Túri Kamra által is forgalmazott termékeket: 

csemege őrölt fűszerpaprika, fürjtojás. 
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MMóóggaa  MMeelliinnddaa  ééss  MMóóggaa  PPéétteerr  

mmééhhéésszz  

 

Móga Péter és felesége Móga Melinda minden különösebb cél nélkül 11 éve vásároltak 

Mezőtúron egy tanyát. Akkor még nem tudták hogyan alakul az életük, egyben azonban 

biztosak voltak, tanyán szeretnének élni, ott szeretnének családot alapítani. 

A kezdetekkor mindösszesen 1 db méhcsaláddal rendelkeztek egy örökölt kaptárban. Hamar 

beleszerettek a méhekbe, a tanyasi életmódba, a munkába és a természetbe. 

Folyamatosan tanultak, képezték magukat és  saját önerőből építették és építik fel 

gazdaságukat lépésről lépésre. Mára 70 méhcsaládjuk, konyhakertjük, zömmel őshonos 

baromfi, kecske, nyúl állományuk, szántójuk, legelőjük és erdőjük van. 

Jelenleg fő ágazatuk a méhészet és a méhészeti termékek előállítása. 

 

                   

https://www.turikamra.hu/wp-content/uploads/2018/06/moga-csalad-2.jpg
https://www.turikamra.hu/wp-content/uploads/2018/06/moga-melinda.jpg
https://www.turikamra.hu/wp-content/uploads/2018/06/moga-melinda_mez-szappan.jpg
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SSőőrrééss  AAnnttaall  ééss  SSőőrrééss  AAnnttaallnnéé  ((PPáállyyii  RRóózzssaa))  

SSŐŐRRÉÉSS  AANNTTAALL  ééss  SSŐŐRRÉÉSS  AANNTTAALLNNÉÉ  ((PPÁÁLLYYII  
RRÓÓZZSSAA))  

hháázzii  sszzöörrppöökk,,  iivvóólleevveekk,,  bbeeffőőtttteekk,,  
ssaavvaannyyúússáággookk  kkéésszzííttőőii  

 

1946-ban született Mezőtúron. Jómaga kőműves, szülei kertészek voltak, tőlük tanulta a 

kertész szakmát. A 80’-as évek elejétől kezdett el palántaneveléssel foglalkozni, majd az 

Országos Kertbarátok Egyesületétől bérelt földeket. A feleségével jelenleg őstermelőként, 

kistermelőként 0,5 magyar hold területen gazdálkodnak a Mezőtúr térségében található Belán 

mellett. Fele területükön gyümölcsfa található, másik felén szabadföldi gyümölcs- és zöldség 

termesztéssel foglalkoznak. 

A saját, bio minőségű termésüket leginkább frissen, nyersen értékesítik főként a helyi „Túri 

Piacon”, míg a maradék alapanyagot adalékanyagok nélkül feldolgozzák, szörpöket, 

befőtteket, ivóleveket, savanyúságot készítenek belőle. Tapasztalataink alapján, egyre 

nagyobb igény mutatkozik a feldolgozott termékek iránt, így a jövőben erejüknek, egészségi 

állapotuknak megfelelően ennek szeretnének nagyobb figyelmet szentelni. 

Termékeinkkel többször is jártak kiállításra, vásárra: 

 Országos Kertbarátok Egyesületének kiállításai 2009 

 Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 2010 

 Vidék Akadémia a vidék jövőjéért – stratégiai irányok a 2014-2020 közötti 

időszakra 2012 

 Dömötör Napi Vigasság 2014 

 Hagyomány-Helyi termék-Hálózat konferencia 2015 

 „ A nők szerepvállalása a helyi társadalom-fejlesztésben” kerekasztal 

beszélgetés 2015 

 Egészség Nap 2016 

 Vidékfejlesztési Fórum 2017 
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Munkájuk elismeréséül 1992-ben a Mezőgazdasági Kistermelés „92” Országos Kiállítás és 

Vásáron oklevélben részesültek. 

2017. április 26-án Mezőtúron a Városháza Dísztermében rendezett Vidékfejlesztési Fórumon 

Dr. Mezei Dávid a Miniszterelnökség – Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 

helyettes államtitkár és Dr. Bene Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejlesztési miniszteri 

biztos, országgyűlési képviselő kiváló munkájuk eredményeként kitüntették őket. 

https://www.turikamra.hu/wp-content/uploads/2018/06/sores-antal-sores-antalne-dij.jpg
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TTiisszzaaöörrssii  BBaarráázzddaa  ÉÉlleellmmiisszzeerr--EEllőőllllááííttóó  
SSzzoocciiáálliiss  SSzzöövveettkkeezzeett  

hháázziiaass  kkéésszzííttééssűű   sszzáárraazzttéésszzttaa,,  
kkeeccsskkeessaajjttookk  

 

A Szövetkezetet azzal a céllal hoztuk létre, hogy a startmunkaprogram keretében előállított 

termékeket piacra tudjuk juttatni. Fő célunk volt továbbá az is, hogy piaci munkahelyeket 

teremtve biztos megélhetést nyújtsunk azoknak a helyi lakosoknak, családoknak, akik valóban 

szeretnének visszakerülni a munka világába. A startmunka kezdetén elsődleges feladatunk 

volt a helyi önkormányzati konyha alapanyagokkal történő ellátása. 

A tésztaüzemben dolgozókkal  együtt olyan egészséges termékek előállítására törekedünk, 

mely a piaci követelményeknek is maximálisan megfelel. 

Az elmúlt években mindent megtettünk annak érdekében, hogy kisüzemi szintre emeljük a 

száraztészta készítést. Beszereztünk egy kisipari tésztagépet, mely segítségével körettészta 

féleségeket is tudunk gyártani. 

A termékek gyártása során végig megőriztük a házias jelleget, a minőségi alapanyagok 

felhasználását, melynek eredményeként olyan egészséges termékeket állítunk elő, mely 

megállja a helyét a hazai piacon is. 
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ADATOK 

2018 

 

Móga Melinda őstermelő 

5400 Mezőtúr 
Felsőrészivízköz 265. 70/4209526 ramajana@freemail.hu kézműves szappan, méhészeti termék 

Triolo Zsanett 

5400 Mezőtúr Megyeri utca 

19. 20/8001735 zsanett.triolo@gmail.com méhészeti termék 

Kovácsné Kálnai Róza  5400 Mezőtúr I. út 28 30/6782725 roz234@freemail.hu mézeskalács 

Hornyákné Sila Katalin 

5400 Mezőtúr Badár Balázs 

u. 13. 30/9075901 hs_katalin@freemail.hu kerámia 

Búsi Erzsébet kistermelő 5400 Mezőtúr Tó út 4/a 20/2059634 busika61@freemail.hu gyümölcsfeldolgozás 

Kun Lilla őstermelõ 

5400 Mezőtúr Csokonai u. 
19. 70/334 1942 kunlilla@hotmail.com méhészeti termék 

Oroszné Szatmári Anikó 5400 Mezőtúr Hajó út 70/328 0923 n.flora12@freemail.hu perec 

Csala Mihályné E.V. 

5400 Mezőtúr Megyeri út 

33. 56/353 206 hazisajtmezotur@freemail.hu tejtermék 

Sőrés Antal őstermelő 5400 Mezőtúr Vadász u. 19 20/933 3592 antalsores09@freemail.hu gyümölcsfeldolgozás 

Virág Lajosné 

5400 Mezőtúr, Csokonai út 
40. 30/ 306 0737 viraglajosne@freemail.hu szőnyegszövés 

Patkós Erika 

5400 Mezőtúr, Fürdő utca 

12.  20/ 333 5257 erush842@gmail.com kerámia 

Nagy Sándorné 

5400 Mezőtúr, Munkácsy 
M. u. 19.  30/6332390 eliz54@citromail.hu  hímző 

Trencsényi Tibor 

5400 Mezőtúr, Csalogány u. 

17. 70/2645679 bensezsofi@googlemail.com kerámia 

Bregyán Antalné 

5400 Mezőtúr, Faragó B. 

27.  30/9989788 bregzsuzsa57@gmail.com horgolt termékek 

Fekete Gáborné 

5400 Mezőtúr, Kossuth L. 

u. 6.  20/3377213 feketegaborne@citromail.hu  horgolt termékek 

Biharyné Zoltán Mária 

Emese 5400 Mezőtúr,  Vásár u. 17.  30/3345905 emese0802@freemail.hu kerámia 

Takács Eszter 

5400 Mezőtúr, Makk. J. u. 
4.  30/2338284 teszter58@freemail.hu kerámia 

Lukács Mihály 

5400 Mezőtúr, Bólyai J. u. 

20.  70/9454421 pupak0.gk@gmail.com chili 

Derecskei Magdolna 5400 Mezőtúr, Sugár u. 28.  20/3178534 derecskeimagdi@gmail.com kerámia 
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