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I. JOGI KERETEK 
 

I.1. A helyi termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályozás 
A helyi termékek jogi szabályozása szerteágazó, egyrészt a különféle termékek eltérő jellege 

miatt, másrészt azért, mert a termelés, előállítás és értékesítés folyamata több jogterületet is 

érint. A kapcsolódó tevékenységek szempontjából kiemelendők egyes adójogi, 

közegészségügyi, élelmiszerjogi, kereskedelmi jogi, fogyasztóvédelmi jogi és közigazgatási 

jogi jogszabályok, továbbá az iparművészeti kézműves termékekkel kapcsolatban 

felmerülhetnek szerzői jogi kérdések is. A jogterületek szerinti csoportosítás helyett, célszerű 

azonban a szabályozást a termékek jellege szerint áttekinteni. E szempontot követve az 

alábbiakban a helyi élelmiszer-termékek, majd a helyi szolgáltatások, végül kézműves vagy 

népi iparművészeti termékek jogi hátterének rövid összefoglalója következik, de 

természetesen nem lehet élesen elkülöníteni e jogszabálycsoportokat.  
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Ez különösen érzékelhető az élelmiszer-termékek és szolgáltatások vonatkozásában, mivel 

sokszor a helyi szolgáltatások élelmiszerek értékesítéséhez kapcsolódnak (falusi 

vendégasztal).  

 

I.2. Helyi élelmiszertermékek előállítására és kereskedelmére vonatkozó 

szabályok 

Helyi élelmiszertermékek előállítása 

A helyi élelmiszertermékek jogi szabályozása szerteágazó, mivel az általános jogszabályok 

mellett az egyes termékekre vonatkozó különös jogszabályok is ide tartoznak. Elsőként az 

élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt (a 

továbbiakban Éltv.) kell megemlíteni. A törvény indokolása szerint „az EU tagállamaiban 

különösen nagy hangsúlyt kapott az „áruk szabad áramlása” elv biztosítása mellett a 

fogyasztók védelme; azonban ezen fogalom alatt nem a klasszikus, hazánkban 

„fogyasztóvédelem”-ként emlegetett tevékenység (a fogyasztó gazdasági érdekeinek védelme) 

eredményét értik, hanem annak biztosítását, hogy például az élelmiszerek esetében a 

fogyasztóhoz biztonságos, az előállító által garantált összetételű élelmiszer kerülhessen. 

Ennek megvalósításához nem elégséges csupán az előállítás és forgalmazás területén 

vizsgálni a higiéniai és minőségi követelmények betartását, megfelelő ismeretekkel kell 

rendelkezni az előállítás előtti és a forgalmazás utáni tevékenységekről, nyomon kell követni 

az alapanyagok útját a „szántóföldtől az asztalig” a teljes élelmiszer-láncban.”
1
 Ennek alapján 

az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes 

hatósági felügyeletének megteremtésével az Éltv. célja többek között az élelmiszerláncban a 

lehetséges kockázati tényezők számának csökkentése érdekében a helyi, illetve regionális 

kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés elősegítése. 
2
 

  

                                                           
1 Éltv. általános indokolása 
2 Éltv. 1.§ b) 
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A helyi termékek tekintetében az Éltv. különösen fontos szabályokat tartalmaz, mivel 

alkalmazási köre kiterjed a Magyarországon előállított, valamint forgalomba hozott 

élelmiszerekre, takarmányokra, illetve ezek termelésére, előállítására, forgalmazására 

biztonsági, valamint minőségi szempontból bármilyen hatással levő (vagy annak 

lehetőségével bíró) körülményekre, az állat-, illetve növény-egészségügyi kérdésekre, továbbá 

az élelmiszerlánc felügyeletével kapcsolatos hatósági eljárásokra és tájékoztatásokra.
3
 „A 

törvény - az Európai Unió rendszeréhez igazodva, valamint a hatályos speciális, külön 

törvényi szabályozás megléte miatt - nem tartalmaz részletes szabályokat az egyébként az 

élelmiszerlánchoz tartozó, termőföld védelmének nem talajvédelemmel kapcsolatos 

területeire, a borra, valamint dohánytermékekre vonatkozóan.”
4
 

 

Az Éltv. 47/B. § (1) bekezdése szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, az 

élelmiszerlánc hatósági felügyeleti tevékenységével összefüggő feladatai ellátásának fedezése 

érdekében az élelmiszerlánc meghatározott szereplői évente felügyeleti díjat kötelesek fizetni. 

Az Éltv. szerint felügyeleti díj fizetésére köteles többek között az, aki az élelmiszer-, 

takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetőmagot, növényi terméket forgalomba 

hozza, illetve az, aki állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, további 

feldolgozását, szállítását végzi vagy az ezekből származó terméket forgalomba hozza.
5
 A 

törvény 47/B. § (5) bekezdése szerint a felügyeleti díj mértéke az elsődlegesen végső 

fogyasztó számára értékesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezett kistermelő esetén évi 

húszezer forint, a (7) bekezdés szerint azonban mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési 

kötelezettség alól a mezőgazdasági kistermelő kizárólag az őstermelői tevékenysége 

vonatkozásában. E szabályok vonatkozásában a kistermelő és mezőgazdasági kistermelő 

fogalmak meghatározása szükséges az alábbiak szerint. 

 

                                                           
3 Éltv. indokolás 
4 Éltv. indokolás 
5
 Éltv. 47/B § (2) 
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A kistermelő fogalmát az Éltv. felhatalmazása alapján megalkotott a kistermelői élelmiszer-

termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 

definiálja. A rendelet szerint kistermelő az a természetes személy, aki kis mennyiségű, általa 

megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékkel, 

ilyen alaptermékből előállított élelmiszerrel, vagy általa jogszerűen kifogott hallal közvetlenül 

a végső fogyasztót látja el. Kistermelői tevékenység az is, ha a kistermelő az említett 

termékeket a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország 

területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek 

értékesíti. Továbbá az is kistermelőnek tekinthető, aki falusi vendégasztalt üzemeltet vagy a 

rendeletben meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és más kistermelők 

részére. A rendelet meghatározása szerint a falusi vendégasztal falusias, tanyasias vagy vidéki 

környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz kapcsolódó 

tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra a 

gazdaság helyén.
6
 A kistermelő az általa megtermelt vagy előállított, és - kiegészítő 

alapanyagként - vásárolt élelmiszer felhasználásával, valamint más kistermelőtől 

vásárolt késztermék felhasználásával falusi vendégasztalt üzemeltethet. A termelési, 

előállítási és értékesítési mennyiségek nem haladhatják meg a rendelet mellékletében 

meghatározott mennyiségeket.
7
 

 

Az mezőgazdasági őstermelő, illetve mezőgazdasági kistermelő fogalmak adójogi kategóriák. 

A mezőgazdasági őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

(Szja. tv.) szerint az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját 

gazdaságában a törvényben meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet 

folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.
8
 Az őstermelői igazolvány 

kiállítására vonatkozó szabályokat a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. 

(XII. 26.) kormányrendelet határozza meg. Szintén az Szja. tv. alapján mezőgazdasági 

                                                           
6
 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1.§ 

7
 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. melléklet A. rész 

8
 Szja. tv. 3. § 18. pont 
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kistermelő az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben 

megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.
9
 

Aki tehát mezőgazdasági kistermelőként végzi a helyi termékek előállítását nem köteles 

élelmiszerbiztonsági díjat fizetni, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és 

megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 3.§ (7) bekezdése szerint 

bevallási nyilatkozatot csak akkor köteles kitölteni, ha az Éltv. szerinti tevékenységet nem 

őstermelői tevékenység keretében is végez. Az őstermelői statushoz emellett adóalanyi 

mentesség, illetve adómérték és adókedvezmények társulnak, mely bevételtől függő.
10

  

Az Szja törvény 6. számú mellékletének II./C) 3. pontja szerint az 52/2010. (IV. 30.) FVM 

rendeletben meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

őstermelői tevékenységnek minősül. „Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a 

mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági 

kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem 

haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie (ha meghaladja, 

akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia).”
11

 

Emellett a kistermelőt megilleti az őstermelői adókedvezmény, a kistermelői költséghányad, 

és 4 millió forint éves bevételig – ha rendelkezik legalább a bevétel 20 százalékát kitevő 

összegben a tevékenységével összefüggésben felmerült, költségként elismert kiadás 

igazolására a nevére kiállított számlákkal – úgynevezett nemleges bevallási nyilatkozatot 

tehet arról, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme. Vagyis 

ilyen esetben gyakorlatilag nem kell adót fizetni. Az értékhatár valamennyi őstermelői 

tevékenységéből (például piaci árusításból) származó bevételre vonatkozik.
12

 

 

A fentiek mellett ki kell emelni az Éltv. 66. szakaszát, amely a Magyar Élelmiszerkönyvről 

(Codex Alimentarius Hungaricus) rendelkezik. A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes 

                                                           
9
 Szja. tv. 3. § 19. pont 

10
 Adj helyet a helyinek 

11
 [Szja törvény 23. §] 

http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Ostermelo_falusi_vendegasztalt_uzemeltetne_3NX43B.aspx 
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élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira 

vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági kötelező előírások 

gyűjteménye. 2014 februárjában a Vidékfejlesztési Értesítőben megjelent új irányelvekkel 

bővült a kódex. Új irányelvek születtek többek között a kézműves élelmiszerekre, a 

megkülönböztetett minőségi jelöléssel ellátott kézműves tejtermékekre, a fűszerpaprika-

őrleményekre és a megkülönböztetett jelöléssel ellátott fűszerpaprika-őrleményekre 

vonatkozóan. 

 

A kézműves élelmiszerek előállítását szabályozó irányelvek „célja hogy egyértelműen 

megkülönböztethetők legyenek a kézműves technológiával készült termékeket az ipari 

módszerekkel és méretekben előállítottaktól.”
13

 Az Élelmiszerkönyv kézműves/kézmíves 

élelmiszerek általános jellemzőiről szóló 2-209 általános szabályai szerint 

„kézműves/kézmíves élelmiszernek nevezhető az az egyedi jelleggel bíró termék, amelynek 

előállítása során a különös gondosság, a „mívesség”, a kézzel végzett és a szaktudás által 

irányított munkafolyamat dominál. Kézműves terméket elsősorban kézi technológiával 

állítanak elő. Egyes munkafolyamatok gépesíthetők, azonban az előállításnak a közvetlen 

emberi irányításon és a kézi munkavégzésen, emberi erőfeszítésen, tapasztalaton kell 

alapulnia.” Az irányelv a termékek közös jellemzői között meghatározza továbbá, hogy a 

„kézműves termék előállítása során törekedni kell a felhasznált adalékanyagok, technológiai 

segédanyagok mennyiségének csökkentésére, valamint a természetes anyagok 

felhasználására.” A termékek előállítása során nem használhatók fel „pótanyagok, 

imitátumok, mesterséges színezékek, aromák, édesítőszer, ízfokozók.” Az irányelv ágazati 

szabályai részletesen szabályozzák a kézműves sütőipari termékek, a kézműves pálinka
14

, a 

kézműves étolajok, a kézműves ecetek, a kézműves sertéshúskészítmények, a kézműves 

tejtermékek, a kézműves lekvárok és gyümölcsszörpök, valamint a kézműves fagylalt 

összetevőinek, előállítási technológiájának, csomagolásának és jelölésének követelményeit, 
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 http://www.jogiforum.hu/hirek/31401 
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 Az irányelv utal a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 
szabályozására. 
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kiegészítve és szigorítva korábbi vonatkozó irányelveket. A megkülönböztető minőségi 

jelzéssel ellátott kézműves tejtermékekre vonatkozó 2-105 számú irányelv szabályai szerint a 

különleges minőségre utaló megkülönböztető jelölés csak az ezen irányelvnek megfelelő 

tejtermékek esetében használható.
15

 

 

A fűszerpaprika-őrleményekre vonatkozóan megjelent két új irányelv közül az egyik az 

alapkövetelményekről szól, a másik pedig a különleges fűszerpaprika követelményét 

határozza meg. A magyar fűszerpaprikák hagyományos megnevezései nem tűnnek el, mivel 

az I. osztályú őrlemény esetén kiegészítő információként feltüntethető lesz a "csemege", a II. 

osztályú őrlemény esetén pedig az "édesnemes" megnevezés is. Jelentősen szigorúbb 

minőségi elvárásokat határoz meg a különleges fűszerpaprika irányelv annak érdekében, hogy 

vissza lehessen állítani a klasszikusan magas minőségű magyar fűszerpaprika tekintélyét a 

piacon. Ha pedig valaki a különleges jelzőn kívül még a "kézműves" megnevezést is fel 

kívánja tüntetni, akkor a fogyasztó méltán várhatja el, hogy a csomagolásban hagyományos, 

kézi szedésű, csumázott, nem géppel szárított fűszerpaprika őrleményt találjon. A szabályozás 

további új eleme, hogy a csomagolás szembetűnő helyén kell feltüntetni a fűszerpaprika 

termesztésének helyét és továbbra is jelezni kell a termék édes, enyhén csípős, csípős, vagy 

nagyon csípős jellegét – közölték.
16

 

Az említett irányelvek „jó eljárási gyakorlatot” is meghatároznak, amely segítheti a 

termelőket, élelmiszer-előállítókat tevékenységük során. 

 

Helyi élelmiszertermékek kereskedelme 

A helyi élelmiszertermékek kereskedelmével kapcsolatban elsősorban a kereskedelemről 

szóló 2005. évi CLXIV. törvényt (a továbbiakban Kertv.) és a már említett 52/2010. (IV. 30.) 

FVM rendeletet kell kiemelni, továbbá általánosan érvényesek a fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Ftv.) szabályai. 
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 A 2-105 számú irányelv a hőkezelt fogyasztói tejféleségek, tejföl, rögös állományú étkezési tehéntúró, 
juhgomolya sajt, óvári sajt, trappista sajt, mosonmegyei csemegesajt, pálpusztai sajt, lajta sajt, körített túró 
16

 http://elelmiszerlanc.kormany.hu/tobb-uj-iranyelvvel-bovult-a-magyar-elelmiszerkonyv 
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Az Ftv. rögzíti a termékek árának feltüntetésére és csomagolására vonatkozó általános 

szabályokat. A törvény kimondja, hogy a fogyasztót írásban kell tájékoztatni a termék áráról, 

melyet egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
17

 A 

törvény 15. §-a szerint a terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék 

minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy 

mennyiségét. Jogszabály további előírásokat határozhat meg az ár feltüntetésére, illetve 

csomagolására vonatkozóan. 

A Kertv. hatálya a kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, 

valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, továbbá 

a termékek forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki.
18

 A helyi 

élelmiszertermékek vonatkozásában a Kertv. értelmező rendelkezései közül kiemelendő a 

kiskereskedelmi tevékenység, a közvetlen értékesítés, a piac, a helyi termelői piac, a vásár, 

továbbá a saját előállítású termék fogalmak meghatározása. 

A törvény szerint a kiskereskedelmi tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység 

keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül 

összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is. A 

Kertv. felhatalmazása alapján megalkotott 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet rögzíti a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit.  

A közvetlen értékesítés pedig olyan kiskereskedelmi tevékenység, melynek során keretében 

termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén történik. A törvény 3. és 4. szakaszai 

meghatározzák a kereskedelmi tevékenység általános feltételeit, vagyis a kereskedelmi 

tevékenység engedélyezésének általános szabályait. Az egyéb feltételek között a Kertv. 

rögzíti, hogy a kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék 

jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse. Továbbá 

egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző 
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 Ftv. 14.§ 
18

 Kertv. 1.§ 
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személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel 

kell rendelkeznie. E tevékenységeket a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
19

 határozza meg. 

A Kertv. értelmező rendelkezései alapján piac olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol 

állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel 

folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. A helyi termelői piac pedig olyan piac, ahol a 

kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy 

Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó 

mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. A törvény emellett definiálja a 

vásár fogalmát is, amely a piaccal ellentétben olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol 

rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári 

napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet. A Kertv. 6/A. § (2) szerint 

vásár, valamint piac (a helyi termelői piac kivételével) a kereskedelmi hatóság által kiadott 

vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. E szakasz következő 

bekezdése alapján helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentéssel 

üzemeltethető. 

A vásárokkal és piacokkal kapcsolatban ki kell még emelni a vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletet, továbbá a vásári, piaci és 

vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletet. 

Az előbbi a vásárok, piacok, illetve helyi termelői piacok engedélyezésének szabályait 

határozza meg, utóbbi pedig a vásárok és piacok közegészségügyi követelményeit rögzíti. A 

vásár és piac üzemeltetésének engedélyezési eljárásáról a www.magyarorszag.hu weboldal 

„Ügyintézés” menüpontja alatt található részletes leírás ad kimerítő tájékoztatást.
20

 

 

A saját előállítású termék a törvényi definíció szerint a kereskedő által előállított és 

kiskereskedelmi forgalomba hozott termék, ide nem értve a kereskedő márkanevével, 

védjegyével, illetve egyéb megkülönböztető megjelölésével forgalmazott, de nem a kereskedő 
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 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről  
20

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/vasar_piac.html 

http://www.magyarorszag.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/vasar_piac.html
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által előállított terméket. A saját előállítású termékkel kapcsolatban a törvény rögzíti, hogy a 

saját előállítású termékhez esetlegesen felhasznált nem saját előállítású termék eredetét a 

kereskedő bizonylattal hitelt érdemlően igazolni köteles.
21

 

A helyi élelmiszertermékek értékesítése szempontjából jelen fejezetben ismét meg kell 

említeni a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet. Ahogy a fentiekben szerepel, a rendelet meghatározza a 

kistermelő fogalmát a kistermelői tevékenységek felsorolásával. Az értelmező 

rendelkezéseket követően a rendelet rögzíti, hogy a kistermelő felelős az általa forgalomba 

hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, továbbá a nyomonkövethetőség biztosításáért és 

dokumentálásáért az európai uniós szabályokkal
22

 összhangban. Fontos megjegyezni, hogy a 

rendelet alapján kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy 

háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban 

élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti. A termelés 

helyével kapcsolatban kiemelendő a rendelet azon rendelkezése, amely rögzíti, hogy ha az 

élelmiszer-termelő állat tartásával és az élelmezés céljára termesztett növények termesztésével 

összefüggő gazdasági udvaron nem biztosíthatóak az előállítás és értékesítés feltételei, illetve 

vadon termő alaptermék, kifogott hal feldolgozása esetén, a termék előállítása más - az 

előírásoknak megfelelő - helyen is elvégezhető. 

 

Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet egyes rendelkezései meghatározzák a nem állati eredetű 

alaptermékek, méz, méhészeti termékek, élő hal, sertés, juh, kecske, szarvasmarha, 

strucc és emu húsának, tovább egyéb állati eredetű alaptermékek értékesítésének 

feltételeit. Minden termék esetén a lényeg, hogy a kistermelő az értékesítést saját 

gazdaságának helyén, Magyarország területén működő valamennyi piacon, vásáron, 

rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen végezheti és csak a végső 

fogyasztónak, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva 
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Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő, kiskereskedelmi vagy vendéglátó 

létesítménynek. A területi korlátok betartásával a kistermelő házhozszállítást is végezhet. 

A kistermelőnek az értékesítés során oda kell figyelnie a rendeletben meghatározott, 

közegészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, továbbá az élelmiszerek 

csomagolásával, szállításával és tárolásával kapcsolatos követelményekre. Fontos kiemelni, 

hogy a rendelet 6. szakasza szerint a kistermelőnek az alaptermékből előállított élelmiszerről 

(beleértve a falusi vendégasztal keretében előállított élelmiszereket) adatlapot kell készítenie, 

amelynek tartalmaznia kell a kistermelő nevét és címét, az élelmiszer-előállítás helyét, az 

élelmiszer megnevezését, az összetevők felsorolását csökkenő sorrendben, fogyaszthatósági 

időtartamot, illetve minőség-megőrzési időtartamot, valamint a tárolási hőmérsékletet. A 

kistermelőnek emellett nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított termékek 

mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés helyéről, 

idejéről. A nyilvántartást vagy annak másolatát a kistermelőnek az árusítás helyén kell tartani. 

A kistermelő köteles a nyilvántartást, valamint a húsvizsgálatot igazoló hússzállítási 

igazolásokat 2 évig megőrizni. 

Ha a kistermelő az általa előállított élelmiszert csomagoltan értékesíti a kiskereskedelmi vagy 

vendéglátó létesítménynek, az élelmiszerek jelöléséről szóló rendeletben
23

 meghatározott 

jelölést alkalmaznia kell. A csomagoláson fel kell tüntetni a „kistermelői”, vagy méz esetében 

a „termelői” jelzőt a termék megnevezése előtt. Csomagolatlan élelmiszernek - beleértve az 

alapterméket is - kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítmény részére történő értékesítése 

esetén a kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás helyén fel kell tüntetni a kistermelő nevét 

és a termék nevét. A termék megnevezése előtt fel kell tüntetni a „kistermelői” vagy méz 

esetében a „termelői” jelzőt. A kistermelő dokumentált módon köteles tájékoztatni a 

kereskedőt és a vendéglátót az élelmiszer fogyaszthatósági vagy a minőség-megőrzési 

időtartamáról, valamint a szükséges tárolási hőmérsékletről. Ha a kistermelő az általa 

előállított élelmiszert csomagoltan értékesíti a gazdaság helyén, piacon, vásáron, 

rendezvényen, engedélyezett ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással, a 
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 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről 
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csomagoláson fel kell tüntetni a kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, a 

termék nevét, a fogyaszthatósági vagy a minőség-megőrzési időtartamát és fogyaszthatósági 

időtartammal rendelkező élelmiszerek esetében a tárolási hőmérsékletet, valamint a termék 

tömegét, kivéve, ha a csomagolt terméket a kistermelő a vevő jelenlétében méri le. 

Csomagolatlan élelmiszer ilyen módokon történő értékesítése esetén a kihelyezett termék előtt 

a kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, valamint a termék nevét kell 

feltüntetni. 

Helyi szolgáltatások 

A korábbi jogi szabályozás szerint helyi szolgáltatás a falusi vendégfogadó tevékenység, 

amelyet az Szja tv. már hatályon kívül helyezett értelmező rendelkezései definiáltak. A falusi 

vendégfogadó tevékenység meghatározása magában foglalta a szálláshely-szolgáltatást, 

továbbá az alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységet, ennek keretében a helyi 

népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatását; a 

falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek 

bemutatását; a falusi vendégasztal szolgáltatást; a helyi gazdálkodási módok, termelési 

szokások bemutatását; valamint az ezekhez kapcsolódó falusi rendezvények szervezését. A 

jelenleg hatályos Szja tv. már nem tartalmazza ezt a meghatározást, hanem az egyes 

őstermelői tevékenységek részletezése keretében az említett 52/2010. (IV. 30.) FVM 

rendeletre utal, amely e szolgáltatások közül a fent részletezett falusi vendégasztal 

szolgáltatást határozza meg. Az alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység 

fogalma pedig már csak az egyes mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal 

kapcsolatos miniszteri rendeletekben jelenik meg, mivel már hatálytalan az e tevékenységeket 

szabályozó 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet. 

A falusi szálláshely fogalmát a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 

20.) Korm. rendelet rögzíti. E rendelet a Kertv. és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján alkotta 

kormány. A rendelet szerint falusi szálláshely a kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó 
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települések, valamint a törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti 

településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan szálláshely, 

amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások 

és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben 

kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 

A falusi szálláshely engedélyezésének és üzemeltetésének további anyagi jogi követelményei 

megegyeznek az egyéb szálláshelyekre
24

 vonatkozóakkal.
25

 Ebből következően a falusi 

szálláshelyen biztosítandó szobák nagysága a következők szerint alakul: 

 egyágyas: legalább 8 négyzetméter 

 két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 

4 négyzetméter 

 legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata 

is megengedett 

A rendelet melléklete emellett meghatározza, hogy a vendégek számára elkülönített 

fürdőszobát/zuhanyozót vagy mosdót és WC-t kell fenntartani, továbbá konyhát kávé-, tea 

főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, 

szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal. 

Az üzemeltetési követelmények szerint a szállásadónak gondoskodnia kell ügyeletről és 

takarításról.  

A falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő 

eljárások részleteit a Kertv. és a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet mellett a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

                                                           
24

 Egyéb szálláshely az a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a fenti kategóriákba nem tartozó, nem 
kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e 
célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat lehet. 
25

 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/falusi_szallashely_uzemeltetese.html 
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évi CXL. törvény határozzák meg. Az engedélyezési eljárásról a www.magyarorszag.hu 

weboldal „Ügyintézés” menüpontja alatt található részletes leírás ad kimerítő tájékoztatást.
26

 

A NAV honlapjának tájékoztatója szerint a falusi szálláshely-szolgáltatói tevékenység olyan 

adóköteles tevékenység, amely kizárólag adószám birtokában folytatható. Az e 

tevékenységből származó jövedelem főszabályként önálló tevékenységből származó 

jövedelemként adóköteles. A jövedelem meghatározása két módszer szerint történhet. Az 

egyik a tételes költségelszámolás alkalmazása, amikor a jövedelem a bevételből az igazolt 

költségek levonásával határozható meg. A másik lehetőség a 10 százalékos költséghányad 

alkalmazása. Ebben az esetben az önálló tevékenység bevételével szemben költségként 

elszámolható az önálló tevékenység bevételének 10 százaléka. Az adó mértéke a kétfele 

módszer egyikével megállapított jövedelem 16 százaléka.  

Az előzőeken kívül az Szja tv. lehetővé teszi a tételes átalányadózás választását is. A tételes 

átalányadózást kizárólag fizető vendéglátó tevékenységet folytató olyan magánszemély 

választhatja, aki – nem egyéni vállalkozóként – egyéb szálláshely-szolgáltató tevékenység 

keretében biztosít szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem 

haladó időtartamra. A tételes átalányadó évi összege szobánként 32 ezer forint. Ezen összeg 

kizárólag abban az esetben arányosítható, ha a magánszemély jogszerűen választotta a tételes 

átalányadózást, de azt követően bekövetkezett változás miatt már nem felel meg az 

átalányadózás feltételeinek, egyéb esetben pl. a tevékenység évközben történő kezdése esetén 

viszont nem.
27

 

 

Helyi kézműves termékek előállítása és kereskedelme 

A kézműves termékek az élelmiszerekkel ellentétben jogilag kevésbé részletesen 

szabályozottak. E termékek előállításához és értékesítéséhez kapcsolódó jogszabályok közül 

meghatározó lehet az adótörvények közül az Szja tv. és az Áfa tv.
28

 adószámmal rendelkező 
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 https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/falusi_szallashely_uzemeltetese.html 
27

http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_magyarorszag/eszakmagyarorszag/aktualis/sajto0717.html?query=t%C3
%A1j%C3%A9koztat%C3%B3 
28

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

http://www.magyarorszag.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/falusi_szallashely_uzemeltetese.html
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természetes személyekre vonatkozó rendelkezései, az Ftv. és a Kertv. említett szabályai, 

továbbá a termékbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok. 

Az Ftv. felhatalmazása alapján született a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 

5.) NGM rendelet, amely egyes kézműves termékek esetében releváns lehet. A gyártónak
29

 a 

játékok forgalomba hozatalakor biztosítani kell, hogy azokat az e rendeletben meghatározott 

követelményekkel összhangban tervezték és gyártották.
30

 A rendelet 2. melléklete határozza 

meg a játékok különleges biztonsági követelményeit, beleértve a fizikai és mechanikai 

tulajdonságokra, a gyúlékonyságra, a kémiai tulajdonságokra, a higiéniára, valamint a 

radioaktivitásra vonatkozó előírásokat.  

A kézműves termékek speciális szabályai közül ki kell emelni a népi iparművészettel 

kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) kormányrendelet. A meghatározott 

állami feladatok a következők: 

 a népi iparművészeti alkotások minősítése (zsűrizése); 

 a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozása; 

 a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak, mint országos szakmúzeumnak a 

fenntartása, állománygyarapítása; az országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a 

pályamunkák értékelése, a pályamunkákból készült kiállítások rendezése, a népi 

iparművészeti értékek belföldi népszerűsítése; 

 népi kézműves szakmák oktatásának elméleti és gyakorlati segítése, módszertani 

tanácsadás, szolgáltatás; 

 a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a 

nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása. 

E rendelet, hatályon kívül helyezte a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról 

szóló 114/2004 (IV. 28.) kormányrendeletet. A korábbi feladat-meghatározó kormányrendelet 

végrehajtási rendelete, azonban jelenleg is hatályban van (a megfelelő módosításokkal). A 

                                                           
29

 a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontja alapján gyártó:  
az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy 
terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz 
30

 Ftv. 3.§ (1) 
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népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) 

NKÖM rendelet meghatározza, hogy minősített (zsűrizett) népi iparművészeti alkotásnak az 

az alkotás, termék nevezhető, amelyet a Hagyományok Háza főigazgatója a meghatározott 

bírálóbizottság javaslata alapján „HA”, „HB”, „MA” vagy „MB” kategóriába besorolt, 

valamint jelölés nélküli zsűriszámmal ellátott népi iparművészeti alkotásnak minősít.
31

 A népi 

iparművészeti tárgyak minősítésének feltételei a tárgy tartalma - néprajzi hagyománya és 

esztétikai értékei -, egykori és a jelenlegi funkciója, valamint az alkalmazott technika és a 

kivitel minősége. 

A rendelet az alábbi kategóriákat határozza meg: 

 „HA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi 

jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai 

színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása 

kifogástalan, és fokozott mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket. 

 „HB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar 

népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési 

kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely fokozottabb 

mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket. 

 „MA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi 

jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai 

színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása 

kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, 

ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet 

hagyományaihoz köthetők. 

 „MB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar 

népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési 

kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely 

megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az 
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 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 2. § 
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iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz 

köthetők. 

 Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás, 

amely sokszorosításra alkalmas, viszonylag kevés munkával előállítható, ugyanakkor 

technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet 

hagyományait viszi tovább. 

 

A 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 1. melléklete meghatározza a népi iparművészeti 

alkotássá minősíthető termékeket, melyek a következők: bognármunkák, kerék és kocsi; 

bőrműves-tárgyak; cserépkályha és kemence; csipke; építmények és köztéri alkotások: 

épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád, zsupszalma-, fazsindelytető 

stb.; festett, faragott bútor; faragott fa, csont, szaru; fazekas munka; fonott és szőtt használati 

tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma; halászháló, kötél; hímes tojás; hímzés; kádár és 

pintér munkák; kékfestő textíliák; kalap; kés; kovács- és rézműves termékek; lószerszámok, 

nyergek; mártott gyertya; mézeskalács; naiv szobrok; nemez; népi ékszer (rekesz zománc, 

gyöngy); népi hangszer; népi játék; népviseleti baba; papucs, bocskor, csizma, cipő; 

paszomány és kötött gomb; szűcs- és szűrmunkák; szűrrátét; szőttes; viselet; ajándéktárgyak. 

E rendelet azért jelentős, mert az Áfa tv. alapján a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 

mentes az általános forgalmi adó alól az említett rendelet által meghatározott minősítés szerint 

zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari 

gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék 

értékesítése. E termékek áfa mentességéhez azonban nem elegendő a termékek zsűriztetése, 

ugyanis a törvény szerint a mentességhez az is szükséges, hogy a termékeket közszolgáltató 

vagy népi iparművész minősítéssel rendelkező személy, szervezet - ilyen minőségében – 

értékesítse.
32

 A 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet 6. §-a alapján a „Népi Iparművész” 

                                                           
32

 Áfa tv. 8. § (1) Mentes az adó alól: 
n) a népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és bemutatójának 
szervezése, rendezése és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott minősítés szerint 
zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított 
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minősítés feltétele, hogy az alkotó a minősítést megelőző három évben folyamatos 

minősítéssel, továbbá a rendelet 6. mellékletében meghatározott besorolású, számú és 

kategóriájú népi iparművészeti alkotással rendelkezzen. A rendelet 2. melléklete határozza 

meg a „Népi Iparművész” minősítő cím foglalkozási ágait: bocskorkészítő; bognár; 

bőrműves; cserépkályha- és kemencekészítő; csipkekészítő; csizmadia; csuhéfonó; faműves; 

fafaragó; faszobrász; fazekas; festettbútor-készítő; fonottbútor-készítő; gyertyamártó; 

gyékényfonó; gyöngyfűző; halászháló-készítő; hímestojás festő; hímző; kalapos; kádár; 

kékfestő; késes; kosárfonó; kovács; kötélverő; mézeskalács-készítő; nemezkészítő; 

népihangszer-készítő; népijáték-készítő; népviseletibaba-készítő; népiékszer-készítő; 

papucskészítő; paszománykészítő és gombkötő; pintér; rézműves; szalmafonó; szíjgyártó-

nyerges; szűcs; szűrhímző; szűrrátét-készítő; szövő; viselet-készítő; tetőfedő: nádazó, 

fazsindely-, zsúptető-készítő. 

  

                                                                                                                                                                                     
népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék értékesítése, amelyet közszolgáltató vagy népi 
iparművész minősítéssel rendelkező személy, szervezet - ilyen minőségében - teljesít 
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II. AZ ALAPOZÓ KUTATÁSHOZ 

KÉSZÍTETT INTERJÚK 

ÖSSZEFOGLALÓI 
 

Az alapozó kutatás részeként interjú készült Jász-Nagykun-Szolnok megye hat LEADER 

Helyi Akciócsoport munkatársaival, illetve a megyében, a vidékfejlesztésben érdekelt 

szervezetek szakembereivel. Az alábbiakban ezen interjúk kivonatát/összegzését közöljük (az 

interjúk teljes terjedelemben a mellékletben találhatóak). 

II.1. Interjúalany: Benke Zsuzsanna, munkaszervezet vezető, Közép-Tisza-

Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület  

 

Benke Zsuzsanna, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet 

vezetője és munkatársai, mint Helyi LEADER Akciócsoport operatív feladatokat ellátó szerve 

elsősorban szakmai és pályázati kapcsolatban vannak a Szolnoki kistérség 16 településével.  

Véleménye szerint számos helyi erőforrásra lehetne építkezni a helyi termékek előállításakor, 

de ez egy hosszú és nehéz folyamat, mivel alacsony az emberek vállalkozó kedve és nincs 

tőkéjük az induláshoz, illetve nehéz a fiataloknak átadni ezeket a mesterségeket. Ilyen 

erőforrások: a tájhagyományok, a Tisza és a Zagyva közelsége a turisztika szempontjából, a 

magas napsütéses órák száma a megújuló energia hasznosításához. 

 

Elmondása szerint a Helyi Akciócsoport számos erőfeszítést tesz a helyi 

termékek/vállalkozók fejlesztésére. A pályázati kiírások előtt igényfelmérést végeznek mind a 

16 településen és adatlapon kérik be azt, hogy milyen elképzelések vannak a településeken. 

Olyan pályázati lehetőségeket kínálnak, melyek máshonnan nem pályázhatóak: pl.: az 5000 fő 
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alatti települések vállalkozóinak vállalkozásuk fejlesztése, illetve a települések 

településképének javítása.  

Honlapjukon a településeikre vonatkozó hírek, események, a megvalósuló projektek leírásai 

megtekinthetőek, mindenről folyamatos tájékoztatást adnak. Ha olyan szervezet keresi meg 

őket, ami nem pályázati forrásból valósít meg programot, annak is biztosítják a megjelenést a 

honlapjukon. Kéthetente hírlevelet küldenek a térség érintettjei számára, emellett 

rendszeresen tájékoztató fórumokat tartanak. Kihasználva az Integrált Közösségi Szolgáltató 

Terek adta lehetőséget, havonta a szajoli és nagykörűi IKSZT-ben valamint a KTZVE 

szolnoki irodájában tartanak fogadóórákat.  

Különböző rendezvényekre viszik a helyi termékek előállítóitól kapott prospektusokat, 

kiadványokat, termékeket és népszerűsítik őket. Ilyen például az Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Vásár és Kiállítás, ahol megjelentek több évben is a Közép-Tisza-Zagyva 

Vidékfejlesztési Egyesülethez tartozó településeket és termékeiket bemutatva. A SZIGET 

Fesztiválon a LEADER Faluban helyi termékekkel, helyi termelőkkel képviseltették magukat.  

3 évvel ezelőtt Nagykörű településsel együtt készítettek népszerűsítő kiadványt „Boldogságos 

Nagykörű” címmel.  

 

A következő helyi termelőket ajánlotta megkeresésre:  

 Fehérgyarmat 9 Kft, mely egy nagykörűi vállalkozás, a 2007-2013-as időszakban 4 

pályázati körben is sikeresen pályáztak. A pályázatok segítségével komplex beruházást 

valósítottak meg. 8 férőhelyes minőségi turisztikai szálláshelyet alakítottak ki, az udvaron 

komplex „élményudvart” hoztak létre, mely magába foglal egy szabadtéri kemence 

komplexumot. Lovas karámjukban lovagolni lehet, saját konyhájuk önálló éttermi résszel, 

speciális helyi ételekkel fogadja a vendégeket. Saját helyi terméket fejlesztettek ki: 

levendula kisültetvényük termése adja a kis illatpárnák alapanyagát, valamint levendulás 

szörpöt, lekvárokat készítenek. Működtetnek honlapot és Facebook oldalt is.  

 Rákóczifalván Kósa Lajos méztermelővel alakítottak ki közvetlen partnerkapcsolatot, az 

Egyesület szervezésében több rendezvényen is megjelent már. 
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 Zagyvarékason Máté Éva és Három Roland fiatal vállalkozók. Mind a ketten pályáztak, 

Máté Éva szálláshely kialakítására, Három Roland vállalkozása fejlesztésére, 

eszközbeszerzésre. Szilvaültetvénye van és a beszerzett szilvaaszaló és egyéb eszközök 

segítségével, helyi termékként lekvárt készítenek. A szálláshely mögötti földterületen van 

a szilvaültetvény, mely egyéb turisztikai hasznosítást is feltételez a jövőben.  

 Molnár Krisztina, nagykörűi lakos. Szövetfigurákat, babafigurákat, szövetszatyrokat 

készít. Rendezvények szervezésével kapcsolatban alakult ki együttműködése az 

Egyesülettel. 

 Bulyáki József pálinkafőzéssel foglalkozik Nagykörűben, őt is rendezvényeken keresztül 

ismeri az Egyesület, így népszerűsítik termékeit és szolgáltatását. Gyümölcsből készít 

pálinkát, a gyümölcsöt felvásárolja és bérfőzést is vállal, valamint saját fejlesztésű 

szarvasgombás pálinkája díjnyertes lett.   

 Újszászon létesült egy ún. Bemutató Vadfarm, ahol helyi termékként a vadhúsból történő 

húskészítmények előállításának fejlesztése történik jelenleg. Az alap állatállomány 

szaporítása folyik jelenleg, majd a későbbiekben a húsfeldolgozás alapjainak 

megteremtése a tervük. Emellett mezőgazdasági családi vállalkozásként biztosítja saját és 

további 5 család megélhetését.  

 

Elmondta, hogy több településen is kialakítottak LEADER pályázati támogatással piactereket, 

ahol a helyi termelőknek lehetőségük van értékesíteni termékeiket.  

Hozzátette ugyanakkor, hogy vannak, akik csak háznál értékesítenek, de ezeknek a hírértéke 

nem nagy. 

További lehetőséget lát helyi termék értékesítésére a hagyományőrző rendezvényeken, ahol a 

rendezvényszervezők arra törekednek, hogy felkutassák a helyi termékeket előállítókat és 

meghívják őket. A térségben nincsen kifejezetten helyi terméket árusító bolt. Egy-két 

nagyobb helyi termelő pl.: Bulyáki pálinka, Hungler Íz nagyobb boltokba, bevásárló 

központokba, illetve szállodákba szállít be. Egyre elterjedtebb, hogy a helyi termelők virtuális 

boltot fejlesztenek és weboldalon kezdenek értékesíteni. 
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A helyi termékek előállításában/értékesítésében gátló tényezőnek látja az alacsony vállalkozói 

kedvet, a tőkehiányt, a termékek nehéz népszerűsítését, a kevés helyi terméket a boltok 

polcain és az emberek árérzékenységét – inkább az olcsóbb termékeket veszik a minőségi, 

viszonylag drágább hazai termékek helyett. 

Segítő tényező lehet a településeken – akár pályázati úton – létrejött helyi kis piacok, ahol 

nagyobb valószínűséggel árulnak és vásárolnak helyi terméket.  

Javasolta, hogy a KTZVE honlapot (www.ktzve.hu) tekintsük át, ahol a „Térségünk 

büszkeségei” menüpont alatt találhatók információk a  helyi termékekről és előállítóikról. 

A lehetséges fejlesztési igényekről elmondta, hogy igény jelentkezik vállalkozói oldalról 

eszközbeszerzési és képzési lehetőségekre, marketing elemek oktatására, illetve helyi termelők 

képzésére.  

A helyi terméket előállítók hálózatba szervezését jó ötletnek tartja. Javasolta egy mindenki 

számára elérhető, információs pont létrehozását pl.: egy honlap, ahol minden helyi termelő 

rajta van. Ehhez viszont erős marketing és reklám is kellene, hogy a lehető legtöbb emberhez 

ez eljusson. A hálózatba szervezésnél akadályozó tényezőnek látja a hasonló terméket 

előállítók közti rivalizálást, az érdektelenséget, illetve a hiányzó humánerőforrást. Véleménye 

szerint szükség lenne egy-két olyan emberre, akik teljes emberként ott állnak a hálózat mellett 

és azt folyamatosan gondozzák, működtetik. 

 

II.2. Interjúalany: Barta Ágnes, mb. munkaszervezet vezető, Jászsági 

Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 

 

Az Egyesülete munkaszervezete 2008. október elsejétől operatív tevékenységét az Egyesület 

munkaszervezeti irodájában, a LEADER Irodában végzi Jászapátiban, a Tompa Mihály utca 

2. szám alatt. A JKHK Egyesület magába foglalja - Jászberény kivételével - a Jászberényi 

kistérség 17 települését. Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, 

Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, 

Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor. 
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Tizenhét jászsági település alakította meg a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületet 

(röviden JKHK Egyesület) 2008 nyarán, amelyben az önkormányzatok mellett vállalkozók, 

civil szervezetek képviselői is részt vállaltak.  

A LEADER HACS feladatai a következők:  

1. Vidékfejlesztési stratégia éves felülvizsgálata. 

2. Kitűzött feladatok teljesülésének értékelése. 

3. Közreműködés a helyi szereplők felkészítésében, képzésében. 

4. Tájékoztatás, információ átadás a támogatási lehetőségekről.  

5. Projekt-előkészítés, mellyel segítik a projektgazdákat a támogatási és kifizetési 

kérelmük összeállításában, illetve a későbbi ügyintézésben.  

6. Weboldat (ww.jaszleader.hu) működtetése.  

 

A Jászberényi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, Pest és Heves 

megyével határán helyezkedik el. A Jászság a Tiszától nyugatra, a Zagyva és a Tarna folyók, 

valamint az Ágó patak által körülzárt területen elhelyezkedő, klasszikus kistáj.  

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 17 települése közül 4 város, Jászkisér 2010. 

óta mondhatja magáénak a rangot. 

A járás központja a 26238 lakosú Jászberény város, a megye második legnépesebb városa. A 

térség területe 94.011 ha. A kistérség népsűrűsége közepes, 72 fő/km
2. 

A település lakosságszáma csökkenést mutat, melynek oka kettős: egyrészt a születéseknél 

magasabb a halálozások száma, másrészt az elvándorlók száma magasabb a betelepülőkénél. 

A népesség csökkenés oka magyarázható mindezek mellet, a település lakosságának 

elöregedésével is. A településeken meghatározó a roma kisebbség, melynek aránya eléri a 10-

20%-ot. Legtöbbjük munkanélküli, illetve képzetlen, iskolázatlan. 

A fiatal diplomások a számukra megfelelő, megbízható, illetve megélhetést biztosító 

munkahely hiányában elvándorolnak a térségből. Legfontosabb tehát a foglalkoztatásra 

alkalmas, életképes vállalkozások fenntartása, megerősítése és létrehozása. 

http://www.jkhk.hu/
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A terület erős gazdasági potenciállal rendelkezik, hatékony együttműködés valósul meg a 17 

településsel, illetve a járás központjával, Jászberénnyel. A térségen belül, a legnagyobb 

foglalkoztató az elektronika, feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor. 

A tervezési területen 5 településen foglalkoznak idegenforgalommal.  

Elsődleges probléma a munkanélküliség jelenléte, amely az alacsonyfokú iskolázottságból, 

szakképzetlenségből ered. 

Infrastrukturális helyzet megfelelőnek értékelhető: 

- ivóvízhálózat településenként megvalósult 

- vezetékes gáz – villamos energia ellátás biztosított 

- egészségügyi ellátás, ellátó rendszer kiépített, de az egészségügyi épületek 

felújításra szorulnak. 

A lakosság tájékoztatását hatékonyan segíti a helyi rádió, televízió, ennek köszönhetően még 

több információ, hírt jut el az érdekelt, megjelölt közönséghez. 

Az interjúalany által kiemelt erőforrások a következők: 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségei közül a Jászság a műemlékekben a 

leggazdagabb. Ezek közül is kiemelkednek a római katolikus templomok a hozzá 

kapcsolódó építményekkel együtt, melyek szinte minden településen megtalálhatók. 

• A térség legjelentősebb turisztikai vonzereje a termálvíz, amelyre épülő gyógyfürdő a 

kistérségben az alábbi településeken található: Jászszentandrás, Jászapáti, 

Jászárokszállás, Jászboldogháza. 

• A kistérségben 7 településen foglalkoznak a vendéglátók szállásadással. A 

termálfürdővel rendelkező négy városon kívül a horgászturizmusba bekapcsolódott 

Jásztelek, Jászkisér és Jászdózsa. Fontos feladat a települések újabb körének 

bekapcsolása a falusi vendégfogadásba. 

• A kistérség életében jelentős a rendezvény-turizmus. Kistérségi jelentőségűek a 

települések védőszentjeihez kapcsolódó falunapok, a Jászladányon megrendezésre kerülő 

Hagymanap, Jászapátin a Jászsági Randevú c. rendezvény és a Tavaszindító 

Gazdanapok, Jászfényszarun a Tarlófesztivál, Jászárokszálláson az Árokszállási Nyár. 
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Nemzetközi jelentőségű a Jászberényben megrendezésre kerülő Jászberényi Nyár - 

Vigadalmi Napok, Csángó Fesztivál, Európai Kisebbségek Folklórfesztiválja, valamint 

a Népi Ételek főzőversenye és a Nemzetközi Mézvásár. A kistérség legjelentősebb 

rendezvénye a minden évben más jász településen megrendezésre kerülő Jász 

Világtalálkozó. 

 

Szélesebb térségi idegenforgalmi kínálat kialakítására nyújtanak lehetőséget az alábbi 

adottságok: 

• A térségen átfolyó Zagyva és Tarna valamint holtágaik és halastavak meglétére 

alapozva kialakulhatna a horgász-turizmus, a vadász-turizmus fejleszthető lenne a 

működő vadásztársaságok szolgáltatásainak bővítésével, valamint kínálatuk térségen 

kívüli minél szélesebb körű megismertetésével. 

• A térség összekötő szerepét felvállalva a térségen kívüli nagy vonzáscentrumokat elérő 

kerékpáros túraútvonalakat lehetne létrehozni, a Zagyva bekapcsolása az Alföld vízi 

turizmusának útvonalaiba.  

• A meglévő termálturizmus összekapcsolása kulturális és gasztronómiai 

programkínálattal, valamint a vidéki élet értékeinek bemutatására a falusi turizmus 

feltételrendszerének fejlesztésével. 

A hagyományőrzés a legerősebb térségi szinten, egy nagyon erős identitás tudattal, ehhez 

kapcsolódó jellemvonásokkal rendelkezik.  

A fent említett erőforrások hasznosítása a HACS területén 

Strandfürdő fejlesztés:  

- Jászboldogháza községi Önkormányzata - Jászboldogházi Strandfürdő kisléptékű 

infrastrukturális fejlesztése 

- Jászszentandráson az Andrástermál Kft. szintén kisléptékű strandfejlesztése 

- Jászapáti Városüzemeltető Kft- A Jászapáti Strandfürdő és Kemping fejlesztése. 

Épület, emlékházak, múzeumok fejlesztése: 
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- Jászapáti Római Katolikus Egyház, a Jászapáti Templomért Alapítvány- Jászapáti 

Templom kupola restaurálása 

- Jászárokszállás Római Katolikus Egyházközség – Jászárokszállás - Templom 

homlokzatának felújítása. 

Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés: 

- Newergies Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Monokristályos fix telepítésű 

napelemes rendszerű megújuló energiahasznosító bemutatóhely kialakítása, 

Napkövető napelemes rendszerű megújuló energiahasznosító bemutatóhely 

kialakítása 

- Jánoshidai Sport Egyesület- A Jánoshidai Sportpálya épületén napelemes rendszer 

kialakítása 

- TOM 73 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- A TOM 73 Kft. jászteleki 

raktárépületének energetikai korszerűsítése és bemutathatóvá tétele 

- Jászapáti Városüzemeltető Kft.- Jászapáti, Gyöngyvirág u. 13. szám alatti 

sportöltöző fűtés és melegvíz-ellátás megújításához. 

 

Egyrészt a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete a térségben élőket folyamatosan 

bevonta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) tervezésébe, másrészt hozzájárulhattak a LEADER 

program 2007-2013 programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is. A 

JKHK Egyesülete 2013. március 25-én tartotta meg a HVS felülvizsgálatával kapcsolatos 

indító értekezletét, ahová várták a kistérségben élők ötletét, projektgyűjtő adatlapjait a 

megvalósítani kívánt ötletükről.  

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkon belül is fontos szerepet kap a helyi termékek 

előállításának segítése, hiszen jellemzővé vált, hogy Jászságot bemutató rendezvényeken  

szerepet kaptak a mesteremberek vagy termékeik, hogy a Jászságban élőket így is 

népszerűsítsék. 
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Az interjúalany térségekre lebontva tett említést a helyi termékekről, illetve gyártóikról. 

Ennek alapján a Jászapáti térség kiemelkedő, a helyi termékgyártók száma alapján. 

A helyi termékek körében a kézműves és élelmiszer termékek előállítása, gyártása a 

meghatározóbb: 

 Kézműves termékek:   Élelmiszerek: 

- hímzés 

- horgolás 

- fazekas 

- foltvarró 

- bőrdíszműves 

- csipkekészítő 

- fafaragó 

- seprű 

- sókerámia 

- szalmafonó – csuhéfonó 

- kosárfonó 

- hintókészítő 

- zománc 

- gyertyaöntő 

- kádár 

- üvegékszer 

- nemezelés 

- cipész 

- méz 

- mézeskalács 

- grillázstorta készítő 

- lekvár 

- sörgyártás 

- ásványvíz 

 

A helyi termékek beszerzési forrása alapvetően a piac, de mindezek mellett lehetőség van 

különböző rendezvényeken is a helyi termékek megvásárlásra és kóstolásra egyaránt. A 

rendezvények lehetőséget biztosítanak a termékek és gyártóik népszerűsítésére.  
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Természetesen a kistermelők körében van olyan, aki csak háznál értékesít, illetve a térségben 

található olyan üzlet is, amelyben helyi termékeket forgalmaznak: pl.: Centrum Jászapáti Kft. 

A helyi termékek előállítása, valamint értékesítése hazánkban nem olyan rugalmasan, és 

könnyedén működik, mint külföldön.  Az előállítástól az értékesítésig sok nehézséggel kell 

szembenézni a termelőknek. Az előállításhoz be kell ruházni az értékesítésnél pedig meg kell 

felelni a kemény jogszabályi feltételeknek. Az árverseny a legszorongatóbb pont. A 

multinacionális cégekkel nehéz lépést tartani. Sokszor az emberek nem az áru minőségét 

nézik, hanem az árát. Kisebb mennyiségben jobb minőségben tudnak a helyi termelők 

előállítani termékeket. Az interjúalany véleménye szerint nem kis feladat az sem, hogy a 

vásárló igényeket ne csak szezonálisan, hanem folyamatosan ki tudják elégíteni. Erre a helyi 

termelők többségének nincs lehetősége. Fontos volna a PR, marketing tevékenység, ami 

segítené helyi termékek szélesebb körű terjesztését. Ebben tud leginkább a HACS is 

segítséget nyújtani.  

Az interjúalany véleménye szerint a következő területeken lenne szükség fejlesztésre: 

• Civil szervezetek megerősítése, általuk végzett tevékenységek támogatása 

• Együttműködés erősítése  

• Helyi programok, rendezvények, képzések szervezése. 

 

Az egyesület honlapot hozott létre, ahol naprakész információkkal látják el az érdeklődőket. 

Emellett a térségben élők számára, a nyertes projektgazdák részére folyamatos tájékoztatókat, 

fórumokat tartanak, ügyfélszolgálatot működtetnek.  Az egyesület naprakész információval, 

tájékoztatással, látja el a projektgazdákat. Honlapjukon elhelyezésre kerültek a térség 

nevezetességei, hasonlóan a térségben tevékenykedő vállalkozások adatbázisához. Jó 

kapcsolatot ápolnak a térség civil kezdeményezések szervezőivel, települési 

önkormányzatokkal és kisebbségi önkormányzatokkal és egyházakkal. Az interjúalany 

véleménye szerint a különböző rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenés segíthetné 

ismertebbé tenni a helyi termékeket.  
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Az egyesület kiemelten kezeli a helyi termékek előállítói közötti együttműködés kialakítását, 

fejlesztését. Budapesten, a Márminálunk Delikátesz Bolttal alakítottak ki együttműködést, 

helyi termékeket juttattak el a fővárosba, rendezvényeket szerveztek más HACS-okkal 

együttműködve. Az interjúalany véleménye szerint a Jászságban erős az összetartozás, 

jellemző az összetartás. 

A termelői hálózatok létrehozása lehetőséget jelente a termékek egységes formában történő 

megjelentetésére. A jobb értékesíthetőség érdekében célszerű lenne marketing stratégiát 

alkotni, amely, olyan márkajegyeket hozna létre, amely a térségben, regionálisan, országosan 

és Európa-szerte felismerhetővé tenné az itt gyártott termékeket. 

 

II.3. Interjúalanyok: Fazekas János elnök, Kardos Imre és Bíró Csaba 

ügyintézők, Tiszazugi LEADER Egyesület munkaszervezete 

 

A döntően a Kunszentmártoni járás területét lefedő HACS térség, Jász-Nagykun-Szolnok 

Megye déli részén, nagyrészt a Tisza és Hármas-Körös által közrefogott, Tiszazugi kistájon 

helyezkedik el. A Tiszazugi HACS térséget 11 település alkotja. A települések közül tíz a 

Kunszentmártoni
33

, egy pedig a Szolnoki járás területéhez tartozik 
34

.  A Kunszentmártoni 

járásban található Tiszaföldvár város nem minősül vidéki térségnek ezért nem tagja a HACS-

nak, az EMVA III. és IV. tengelyéből támogatásra nem jogosult. 

A térséget észak-déli irányban a 442-es út szeli át, Kecskemét irányából a 44-es, Szentes-

Hódmezővásárhely felől a 45-ös főúton lehet megközelíteni. Vasúti közlekedésbe öt település 

bekapcsolt. A Szolnok- Hódmezővásárhely- Makó és a Kecskemét-Kunszentmárton 

vasútvonalak haladnak keresztül a térségen.  

A HACS térséget alkotó települések közül a térség- és járásközponti szerepet betöltő 

Kunszentmárton és Martfű városi rangú.  
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Kunszentmárton, Cibakháza, Nagyrév, Tiszakürt, Tiszainoka, Cserkeszőlő, Csépa, Szelevény, Tiszasas, Öcsöd. 
34

Martfű 
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A térség lakosságszáma 2013. január 1-jei adatok alapján 31 563 fő.
35

 A települések 

lélekszáma döntően csökkenő tendenciát mutat. A térségre a népességfogyás jellemző, ami 

egyrészt az alacsony születésszámnak, másrészt a térségből történő elvándorlásnak 

köszönhető. „A kistérségben lakó roma népesség aránya településenként változatos képet 

mutat.”
36

 Csépán, Öcsödön, Cibakházán, Kunszentmártonban, Tiszainokán élnek jelentősebb 

számban cigány emberek.  

A Kunszentmártoni járás a kedvezményezett, ezen belül is a 47 leghátrányosabb helyzetű 

kistérség közé tartozik, nyolc település társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, 

országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott. „Az akcióterület tiszazugi 

részére a mezőgazdasági vállalkozások és a mezőgazdasági hagyományok túlsúlya jellemző, 

míg Martfűre az ipari hagyományok és a feldolgozóipar”.
37

 Martfűn kívül 

Kunszentmártonban találhatunk még ipari vállalkozásokat. A legtöbb vállalkozás a szolgáltató 

szektorhoz kötődik. A vállalkozások döntően kis és közepes méretűek, jellemző rájuk a 

tőkehiány, a mezőgazdasági vállalkozások esetében az idényjellegű foglalkoztatás. A 

települések nagy részében a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Az álláskeresők 

száma az elmúlt néhány évben emelkedett. „A térségben a szakképzett munkaerőből hiány 

mutatkozik, jellemző az alul iskolázottság és a nem versenyképes szakmával rendelkezők 

magas aránya”.
38

 A térség jelentős termálvíz bázissal rendelkezik, Cserkeszőlőn és Martfűn 

található termálfürdő. Turisztikai adottságai igen kedvezőek, ami az interjúalanyok véleménye 

szerint nincs kellő mértékben kihasználva.  

A helyi LEADER Egyesület 2012. május 1-jén alakult meg, ezt megelőzően Tiszazugi 

LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft - ként működött. A szervezetet 2008. 

szeptember 26-án Helyi LEADER Akciócsoportként ismerete el a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium. Az Egyesület 26 tagból áll (civil szféra 15, vállalkozói szféra 

12, közszféra 11 tag). Az Egyesület operatív feladatait a munkaszervezet látja el.  
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Forrás: KSH helységnévtár. 
36

Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (21. o.) 
37

Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (19-20.o.) 
38

Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (19. o.) 
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A munkaszervezet tevékenységei a következők: 

- pályázatkezelés (jogosultság vizsgálata, a benyújtott pályázat adminisztratív 

ellenőrzése, hiánypótlás, befogadó végzés készítése, támogatási kérelmek 

értékelése) 

- helyi vidékfejlesztési stratégiai célok megvalósításának menedzselése 

- helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálata 

- a településeken jelentkező vidékfejlesztési igények felmérése, befogadása   

- az UMVP III. és IV. tengelyének megismertetése a HACS területén, tájékoztatás, 

pályázatokban való segítségnyújtás (projekt-előkészítés, pályázatok, kifizetési 

kérelmek összeállításának segítése) 

- adminisztratív tevékenységek 

- kapcsolattartás a tagokkal, pályázókkal 

- részvétel országos, régiós rendezvényeken 

- pénzügyi feladatok ellátása 

- saját weboldal működtetése 

- tájékoztató anyagok készítése, rendszeres média- megjelenés 

- fórumok szervezése 

- jogszabályok véleményezése 

- statisztikák készítése 

- részvétel MVH képzéseken 

- közgyűlések összehívása. 

Egy térségben számtalan olyan erőforrás lehetséges, amelyre a helyi termékek előállításában, 

értékesítésében építeni lehet.  

A Helyi vidékfejlesztési stratégiában nevesített erőforrások: 

 Érintetlen természeti környezet (Körös-Maros Nemzeti Parkhoz és a Közép-Tiszai 

Tájvédelmi Körzethez is tartoznak területek, szikes tavak, árterek, láplegelők stb. 

Számos településen találhatunk országos jelentőségű, vagy helyi védettség alatt álló 

természeti értékeket). 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

36 

 Gazdag termál- és gyógyvízkincs (cserkeszőlői és martfűi termálfürdők). 

 Kedvező éghajlati és vízi adottságok, folyóvizek, holtágak (Hármas-Körös, Tisza, 

Cibakházi Holt –Tisza, Csukaházi Holt-Körös, Kerekzugi Holt-Körös).  

 Sokszínű kulturális örökség. 

 Mozaikos tájszerkezet. 

 Gazdag épített- és kultúrtörténeti értékek (A térségben több barokk stílusú katolikus 

templom található, illetve bronzkori lelőhelyek is vannak). 

 Rangos hagyományőrző rendezvények. 

 Nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termelésnek (fóliás zöldségtermesztés, 

szőlészet). 

Az interjúalanyok a fenti erőforrások közül a következőket említették: 

 Természeti erőforrások: a térség kedvező földrajzi adottságai, természeti értékei pl.: 

holtágak, folyók, jelenléte, térség termálvízkészlete, arborétum, tájvédelmi körzetek. 

 Hagyományok: szűcsmesterség. 

 Tudás, ismeret: fóliakertészet ismerete, szabadföldi növénytermesztés (paprika, 

paradicsom, zeller, petrezselyem stb.), szőlészeti ismeretek, gyümölcstermesztés 

ismerete, méhészeti ismeretek. 

 

Az interjúalanyok véleménye szerint a helyi erőforrásokat csak részben hasznosítják a 

térségben. Leginkább a mezőgazdasági hagyományok élnek tovább, de problémát jelent, hogy 

a helyben megtermelt zöldség és gyümölcs nem a Tiszazugban kerül feldolgozásra. A térség 

néhány településén a régi népi mesterségek képviselőit is megtalálhatjuk. Leginkább a 

szűcsmesterségnek vannak hagyományai, ami nagymértékben annak köszönhető, hogy a 

térség központjában, Kunszentmártonban működött évtizedeken keresztül a Pannónia 

Szőrmegyár. A környékben élők közül számosan választották a szűcs szakmát, a gyár 

bezárásával azonban sokan feladták ezt a tevékenységet.  
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A Helyi Akciócsoportok fő feladata egyrészt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

III.
39

 és IV.
40

 tengelyének intézkedéseire meghirdetett és benyújtott pályázatok kezelése, a 

pályázatok támogatására javasolt rangsor felállítása, formai és szakmai bírálat, 

projektgenerálás, pályázati tanácsadás, a fejlesztési források felhasználásának ösztönzése. 

Másrészt a különféle vidékfejlesztési célú programok helyi szervezése, közösségi 

együttműködésen alapuló vidékfejlesztés. Feladataik közé tartozik a helyi vidékfejlesztési 

stratégia elkészítése és időnkénti felülvizsgálata. A HVS célkitűzései között konkrétan 

megjelenik a helyi vállalkozások támogatása, együttműködésük elősegítése, a helyi termékek 

és szolgáltatások előállításának és marketingjének támogatása. A stratégia 2011 és 2013. évi 

felülvizsgálata során az alábbi tíz célkitűzést fogalmazták meg: 

 Munkanélküliség kezelése a Tiszazugban, munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, 

tartós munkanélküliek bevezetése a munka világába, Tiszazugi HACS térség 

vállalkozásainak fejlesztése, elsősorban a turisztikai kínálat és az erre épülő ipari 

tevékenység növelésével, mezőgazdasági termelők támogatásával (eszközök, gépek 

beszerzése, gazdasági épületek építése, felújítása). 

 Turisztikai kínálat növelése, a Tiszazugi HACS térség turisztikai fejlesztése, a 

turizmusra épülő vállalkozási tevékenység támogatásával (szolgáltatások kialakítása, 

fejlesztése, rendezvények támogatása marketingtevékenység). 

 Helyi termékek és hungarikumok újra felfedezése, helyi termékek és szolgáltatások 

előállítása és versenyképes értékesítésének támogatása, a Tiszazugi HACS térség helyi 

termelőinek a helyi termék feldolgozását és piacra jutását elősegítő fejlesztések 

támogatása. 

  Települések együttműködésének javítása. 

 Tiszazug kistérség természeti- és kulturális örökségvédelme. 
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III. tengely- A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása: mikrovállalkozások létrehozásának és 
fejlesztésének támogatása, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás- és fejlesztés, vidéki örökség 
megőrzése és fenntartható fejlesztése. 
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IV. tengely: LEADER 
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 Fiatalok megismertetése a Tiszazugi kistérség hagyományaival, rendezvények, 

oktatás, szervezésével, kiadványok készítésével, helyi népszokások, gasztronómiai 

különlegességek újra felfedezésével.  

 Tiszazugi lakosok egészséges életmódra nevelése hagyományos termékekkel, 

hagyományos, egészséges élelmiszerek előállításának és piacra jutásának segítése. 

 A térség népszerűsítésére, helyi adottságainak kihasználására irányuló tevékenység 

támogatása. 

 A térség igényeihez igazodó szakismeretekre épülő képzések ösztönzése. 

 A Tiszazugi HACS térségben civil szervezetek tevékenységének támogatása. 

Az ismertetett célkitűzések közül ténylegesen a harmadik vonatkozik a helyi termékek és 

szolgáltatások fejlesztésére, de közvetetten a többi is hatást gyakorol erre a területre. 

A Tiszazugi LEADER HACS a célok és feladatok végrehajtása érdekében a 2. pontban 

ismertetett tevékenységeket végzi. A Helyi termékek és vállalkozások fejlesztése érdekében 

tett intézkedések terén a projektgenerálást, pályázati tanácsadást, folyamatos 

információszolgáltatást, pályázatok kiírását emelték ki. „A helyi termelők részére 2011-es 

LEADER kiírás során külön célterület került megalkotásra”. A pályázati feltételek miatt egy 

termelő sem élt a kiírás adta lehetőséggel az interjúalanyok elmondása szerint. 2011-ben a 

kunszentmártoni városnapi rendezvények kertében a HACS megszervezte a „Tiszazugi 

termelők és kézművesek utcája” elnevezésű programot, amelynek során a helyi termékeket 

előállítók lehetőséget kaptak termékeik bemutatására.  

 

A térségben előállított helyi termékek körében alapvetően élelmiszereket és kézműves 

termékeket találhatunk. Az interjúalanyok a következő helyi termékeket említették: 

 Élelmiszerek:  

◦ zöldségfélék pl.: paprika, paradicsom, zeller) 

◦ gyümölcsök pl.: szőlő 

◦ húsfélék 

◦ pékáru 
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◦ méz 

◦ sajt 

 Kézműves termékek: 

◦ csipke 

◦ szalmafonat, szalmából, gyékényből, csuhéból készült tárgyak 

◦ szűcs termékek 

◦ fazekas termékek 

◦ hímzés 

◦ lószőrből készült ékszerek 

◦ seprű 

A Helyi vidékfejlesztési stratégia az interjúalanyok által nem nevesített, további helyi 

termékekről tesz említést, úgy mint: 

 Élelmiszerek:  

◦ tej 

◦ túró 

◦ disznótoros 

◦ füstölt áru 

◦ bor 

◦ pálinka 

◦ zsíros bodag (Cibakházán készítik) 

◦ csíramálé 

◦ aranygaluska 

◦ kürtös kalács 

◦ házi gyümölcslekvár (alma, körte, szilva, meggy, őszi- és sárgabarack)  

◦ mézeskalács 

◦ házi száraztészta 

◦ aszalt gyümölcsök 

 Kézműves termékek: 
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◦ nyárfateknő  

◦ fatálak 

Az interjúalanyok a helyi termékek között említették a St. Mártoni néven kapható sajtot. A 

békéscsabai székhelyű Hungarotej Feldolgozó Kft által a kunszentmártoni üzemben előállított 

tejtermékeket annak ellenére, hogy nagyrészt helyben kialakult eljárások és helyi, térségi 

munkaerő alkalmazásával készülnek, nem feltétlenül sorolhatjuk a helyi termékek körébe. 

Hiszen az előállítás nagyüzemi módszerekkel, feltételezhetően nem csak helyi alapanyagok 

felhasználásával történik, nem csak helyi, térségi lakossági igényeke kielégítését szolgálja, a 

termékeket a térségen kívül és külföldön is értékesítik. Azonban a Kunszenti és St. Mártoni 

sajtok, sajtkészítmények, joghurtok, tejföl mindenképpen hozzátartoznak a térség arculatához, 

hozzájárulnak a térség ismertségéhez, alkalmasak arra, hogy a térséget népszerűsítsék.  

Az egyesület munkaszervezete a Tiszazugban élő kézművesekről készített elérhetőségeket is 

tartalmazó címlistát, melyből kiderül, hogy a kézművesek többsége Kunszentmártonban él és 

dolgozik. A kézművesek közül négyen Népi Iparművész címmel rendelkeznek. A Népi 

Iparművész minősítéshez meghatározott számú A és B kategóriás  (minősített, zsűrizett) népi 

iparművészeti alkotással kell rendelkezni. 
41

Az iparművészek által előállított termékek a 

magyar népművészet jellegzetességeit magukon viselő, magas minőséget képviselő alkotások, 

mely az értékesítés során lényeges szempont. A helyi termékek minősége az értékesíts egyik 

fontos tényezője.  

 

A HACS célja a helyi termékek és szolgáltatások előállításának és versenyképes 

értékesítésének támogatása. Az értékesítés egyik csatornáját a helyi, termelői piacok jelenik. 

„A térségben tevékenységet végző vállalkozások régi igénye a helyi piacok kialakítása és 

fejlesztése, mellyel a térségben megtermelt cikkek értékesítését segítik elő”.
42

 A helyi 

termelők termékeiket jellemzően a különböző piacokon értékesítik. Az interjúalanyok szerint 

a helyi termékek jelentős része térségen kívül a környező nagyobb városokban (Kecskeméten, 
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Forrás: www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/442  
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Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (30. o.) 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/442
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Szegeden, Szolnokon) kerül értékesítésre. A helyi termelők egy része a budapesti Nagybani 

Piacra hordja termékeit, ahol nyomott áron tudja eladni azokat, ezért a munkaszervezet a 

helyi termelői piacok kialakításnak támogatást kiemelkedően fontosnak tarja. 

Véleményük szerint a termelői piacokat a nagyobb városokban, pl.: megyeszékhelyeken lenne 

érdemes létrehozni, mivel ott van fizetőképes kereslet.  

A helyi termékek értékesítésre adnak lehetőséget a különböző térségi, helyi rendezvények 

(falunapok, fesztiválok) is. A HVS a térség erősségei között említi a rangos hagyományőrző 

rendezvényeket, fontosnak tartják a helyi termékek menedzselését a különböző helyi 

rendezvények során.  

Az interjúalanyok többször említést tettek a térség még kihasználatlan turisztikai szempontból 

jelentős értékeiről, illetve a meglévő turisztikai vállalkozásokhoz kapcsolható szolgáltatások, 

termékek fejlesztéséről. A térségben a turizmus alapvetően a gyógyvizekhez, gyógyfürdőkhöz 

kötődik. A legtöbb turista a Cserkeszőlői Gyógy- és Termálfürdőbe érkezik. A környékben is 

népszerű a fürdőhely, de az ország számos pontjáról és külföldről is érkeznek ide vendégek. 

Turisztikai szempontból jelentős még a Martfűi Termál SPA és a Tiszakürti Arborétum. A 

helyi turisztikai szolgáltatások, vállalkozások és a helyi termékek kölcsönösen erősíthetik 

egymást, hiszen a térségbe látogató turisták a termék-előállítók számára is fontos piacot 

jelenthetnek. Az interjúalanyok lényegesnek tartják a térség turisztikai kínálatának 

növelést (pl.: kerékpárutak építése, falusi szálláshelyek és vendéglátás fejlesztése, vízi 

turizmus fejlesztése, rendezvények szervezése), ami a helyi termékek előállítására és 

értékesítésre is pozitív hatást gyakorolhat. 

 

Az Egyesület munkatársaival készült interjúból kiderül, hogy a térség számos olyan 

erőforrással rendelkezik, amelyekre a helyi termékek előállításának és értékesítésének 

fejlesztése során építeni lehet (pl.: Tisza-Körös ökoturizmus bázisa, változatos mezőgazdasági 

adottságok, tájhoz kötődő agrártermékek, termálvízkincs, hagyományőrző rendezvények, 

gazdag természeti, épített és kultúrtörténeti értékek). A helyi erőforrásokat a 3. pont mutatja 

be.  
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Az interjúalanyok a következő akadályozó tényezőket említették: 

 termelői piacok hiánya 

 összefogás, együttműködés hiánya térségben 

 feldolgozóüzemek hiánya  

 meglévő fürdőturizmusra nem épülnek további szolgáltatások 

 a helyi termékek előállításához hiányoznak eszközök, gépek 

 nem megfelelő, vagy nincs piackutatás 

 nem megfelelő a helyi termékek marketingje 

 nem megfelelő jogszabályi környezet (a támogatások, és kötelezettségek nem veszik 

figyelembe a termelők, pályázók lehetőségeit, igényeit). 

 

Az interjúalanyok szerint a helyi termék - előállítókat leginkább a termeléshez szükséges 

eszközök, gépek beszerzésével kellene támogatni, illetve fontos lenne számukra piacra 

jutás segítése. Lényegesnek tartják a helyi adottságokra épülő turisztikai tevékenységek, 

szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységek fejlesztését, támogatását, 

komplex, egymásra épülő turisztikai „termékek” szolgáltatások kialakítását. A helyben 

termelt zöldségek, gyümölcsök feldolgozása alapvetően nem a térségben történik, ezért 

fontosnak látnák a jövőben feldolgozóüzem, hűtőház kialakítását, így a feldolgozott 

élelmiszerekkel jelentősen bővülhetne a térség helyi termékkínálata. A fejlesztések a 

térség munkaerőpiacára is pozitív hatást gyakorolnának. 

Az interjúalanyok szükségesnek látják a térség települései, önkormányzatai és a helyi 

termék-előállítók, szolgáltatók, vállalkozók közötti partnerség fejlesztést, az 

együttműködés javítását, a helyi termékek marketingjének a fejlesztését, illetve a 

piackutatás erősítését. Hiszen a helyi termékek előállítása és értékesítése szempontjából az 

egyik leglényegesebb tényező, hogy a termék valós fogyasztói igényeket elégítsen ki.  

 

A Helyi vidékfejlesztési stratégia céljai között szerepel a térség népszerűsítésére, helyi 

adottságok kihasználására irányuló tevékenységek támogatása.  
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„Fontos egy információs rendszer kiépítése, melynek segítségével az ide látogató turisták 

elegendő mennyiségű és minőségű információ birtokába juthatnak a helyi nevezetességeket 

illetően”.
43

 „Kiadványok, információs anyagok készítése, amely elősegíti a település/térség 

helyismereti tudásanyagának, hagyományainak, helyi értékeinek a népszerűsítését”. 
44

 Ennek 

érdekében a HACS lényegesnek tartja egy a helyi termék-előállítókat összegyűjtő térségi 

kiadvány elkészítést. A kiadvány a termelők elérhetőségein túl a termékek részletes 

bemutatását is tartalmazná. Az interjúalanyok úgy vélik, hogy nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetni a helyi termelők különböző rendezvényeken való megjelenésére, ahol lehetőségük 

nyílna termékeikből bemutatót, élelmiszerek estén kóstolót tartani, mivel a fogyasztók a 

vásárláskor leginkább a saját tapasztalataikra hagyatkozva döntenek. A média megjelenéseket 

kevésbé tartják fontosnak és hasznosnak a helyi termékek esetében. Véleményük szerint 

kevésbé a helyi termék előállítók számra, inkább a helyi termékek marketingjével 

foglalkozóknak lenne célszerű képzést szervezni.  

 

Az interjúban többször kitérték az egyesület munkatársai a térségben tapasztalható 

együttműködés hiányára. A HACS által szervezett lakossági fórumok, projektgyűjtések 

alkalmával megfogalmazódtak közös projektötletek, elképzelések, de térségben nem jellemző 

az összefogás. A helyi termelők, szolgáltatók sokkal inkább konkurenciát látnak egymásban, 

mint hogy felismernék az együttműködésben rejlő lehetőségeket.  

A Helyi vidékfejlesztési stratégia gazdasági szempontjai között megjelenik a térségen belüli 

termelési együttműködés: a térségen, településen belüli termék feldolgozási láncolat 

kialakításának erősítése, a termelők, gyártók egymás közti kereskedelmi kapcsolatainak 

javítása. A HVS 4. célkitűzése vonatkozik konkrétan a települések együttműködésnek 

javítására. Mivel a turizmus tekintik a térség fejlődése szempontjából a legmeghatározóbbnak, 

a partnerség kialakítását elsősorban ezen a területen látják szükségesnek, azonban a gazdaság 

egyéb területein, illetve nagyobb volumenű fejlesztések kapcsán is lényeges az összefogás 

                                                           
43

Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (36. o.) 
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Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (37. o.) 
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megteremtése. „A Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport települései részére a kitörés és 

fejlődés útjára lépést csak összefogással lehet elérni. A sikeres programokhoz a jó 

kezdeményezéseken és a szükséges pénzen túl a települések hatékony együttműködésére van 

szükség”.
45

 

Az említett problémák ellenére a HACS lát esélyt az együttműködésre a helyi termékeket 

előállítók között a térségben és térségen kívül is. Az akciócsoport kiemelten kezeli a 

partnerség fejlesztését és alapvető feladatának tartja a térség szereplőinak célirányos 

összefogását. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek lakossági fórumokat, aktuális 

információkat jelentetnek meg a helyi írott sajtóban és a térségi tv-ben, honlapot, 

ügyfélszolgálatot, működtetnek, rendszeres kapcsolatot tartanak a térség gazdasági 

szereplőivel, önkormányzataival.   

 

II.4. Interjúalany: Vida Tamás egyesületi elnök, Nagykunságért Helyi 

Akciócsoport 

 

A Nagykunságért Helyi Akciócsoport Egyesület jórészt a Nagykunságban tevékenykedik: 

Karcagon, Kenderesen, Kisújszálláson, Túrkevén, Mezőtúron, Mesterszálláson és 

Mezőhéken, valamint Kétpón – utóbbi a székhely. A HACS a legfiatalabb, vagyis legkésőbb 

alakult hazánkban Az Egyesület 2012. november végén kapta meg a bírósági bejegyzéssel a 

határozatát, és 2013. áprilisban kezdte el a munkát, és rögtön egy pályázati szakasz 

félidejében.  

Az említett települések közül 4 falu és 4 város. Az itteni településszerkezetre jellemző, hogy 

valamikor tanyás körzet volt, így a településeknek nagy határai vannak, és viszonylag kevés 

és kisebb méretű település található. A települések többsége méretei miatt nem tudta 

kimeríteni a lehetséges LEADER kereteket, egy kis faluban végesek a lehetőségek, kevés a 

vállalkozó, őstermelő, aki – figyelembe véve az önerő mértékét – akár több pályázatot is fel 

tud vállalni. 
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Forrás: Helyi vidékfejlesztési stratégia, „Összefogással a Tiszazugért” (29. o.) 
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Maga a terület jórészt a Nagykunság bázisára épül. Az itteni természeti adottságok közül 

fontos a Körös-Maros Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park határossága, valamint a 

Hortobágy-Berettyó és Körösök vidéke, holtágai is. A környéken különösen magas a 

napsütéses órák száma, ami jelentős további erőforrása lehet a vidéknek. (naperőművek, 

napkollektorok létesítéséhez)  

Az egész Nagykunság erősen mezőgazdasági jellegű terület, ezért nagyon sok olyan 

vállalkozási forma van, mely mezőgazdasághoz köthető tevékenységet végez.  

A területen jellemző a nagykunok betelepülése, ezt a hagyományt különösen Karcag, 

Kisújszállás, Kenderes, Túrkeve hordozzák, Mezőtúr már inkább mezővárosias jellegű, itt a 

kun hagyományok nem annyira élőek. Az utóbbi években a nagykun hagyományok újra a 

figyelem középpontjába kerültek, több településen hagyományőrző körök működnek. A 

Nagykun Hagyományőrző Társulásnak Kisújszálláson van a központja, a mindenkori 

kisújszállási polgármester az elnöke. Karcagon működik a Kunszövetség, melyben most 

történt vezetőváltás (Fazekas Sándor Miniszter urat Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés 

Elnöke váltotta a poszton). A pásztorkodáshoz kapcsolódó hagyományok fenntartása és 

felelevenítése is fontos. Ehhez számos rendezvény is kapcsolódik, Karcagon pl. a Birkafőző 

Fesztivál, Túrkevén a Kevi Juhászfesztivál. De a termelésben is újra megjelennek a 

hagyományok: juhászati célú beruházás is indult nemrégiben- juhtej feldolgozás a cél. Mindez 

trend, gazdasági megfontolás és hagyományőrzés is egyben.  

Mezőtúron fontos az országos hírű Túri Vásár, ill. önállósult kísérőprogramja érdemel még 

említést a nagyobb fesztiválok közül, az ArTúr fesztivál, mely egy művészeti fesztivál, s 

turisztikai szempontból jelentős. 

 

A HACS településein sokan foglalkoznak hagyományos mesterségekkel, vesszőfonással, 

fazekassággal, lekvárkészítéssel, mézkészítéssel, ill. az ezzel kapcsolatos termékek – pl. 

propolisz - előállításával. A hagyományok adottak, de a települések nem tipikusan ebből 

élnek.  
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A mezőgazdaság területén kétfajta nagyságrend jellemző: vannak, akik nagy területen, erős 

gépesítettség mellett, néhány munkavállalóval dolgoznak, ill. a gazdaságok/családi 

gazdálkodók, akik ha nem is kimagasló gépesítettség mellett – bár ezen a területen az utóbbi 

időben a pályázatok sokat segítettek - jellemzően munkaigényesebb termelési formákat 

választanak.  

Több településen jellemző a gyógyturizmus, a legtöbb város – Kisújszállás, Túrkeve, és 

újabban Mezőtúr is – próbál ebből profitálni, fejleszteni kapacitásait. A turizmus területén 

jelentkező fejlesztések a helyi termékek piacára is kedvező hatást fejthetnek ki. 

Úgy tűnik tehát, hogy az idegenforgalom tekintetében mindenképpen vannak kiaknázatlan 

lehetőségek, eddig még nem sikerült a helyi szolgáltatásokat, ill. helyi termékeket országos 

hírűvé tenni. Ezek helyben meg tudnak jelenni, de nincs még meg az a hírnevük, védjegyük, 

ami országos hírűvé tesz őket, egyedül talán a karcagi birkapörkölt, ami a nemzeti értéktárban 

helyet kapott, hungarikumként. De pl. igen jó minőségűek az itten pálinkák is – bármilyen 

gyümölcsből, de főként szilvából – nagyon magas színvonalon készítik. A vidék nemcsak a 

birka, hanem a disznóhús feldolgozásához kapcsolódó hagyományait is fenntartja: a Kevi 

Böllérfesztivál februárban szokott lenni, de erre több vállalkozás is települt. Vannak olyan 

lehetőségek, melyek kevéssé ismertek, pl. a rizsfeldolgozás. Több mg-i vállalkozó van, aki a 

termesztéssel, de van olyan, aki a feldolgozással foglalkozik, pl. egy mezőtúri Zrt puffasztott 

termékeket állít elő, ez abszolút helyi termék. Vannak, akik tökmaggal foglalkoznak, 

sajtolással, olajütéssel. Szinte felsorolhatatlan a lista: szappangyártás, lekvárgyártás, 

kecsketej-termékek készítése, tehéntej-feldolgozás. 

A helyi termékeket előállító vállalkozások nehézségei a piacra jutásban jelennek meg: 

hiányoznak a kulcsfontosságú gépek, eszközök (pl. csomagolástechnika), ill. a marketing. 

A lehetőségekhez mérten a települési önkormányzatok segítik a helyi termékek piacát, 

működik, ill. megnyitás előtt áll több helyi termék bolt is. A HACS ebben a tekintetben 

nehezebb helyzetben volt a 2013. áprilisi, késői indulás miatt. A pályázati felhívásokra kevés 

idő maradt, az nem tudott eljutni minden érintetthez.  A beérkezett ötletek sem mindig 

illeszkedtek a HACS által meghatározott helyi fejlesztési stratégiához, szükség volt azok 
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átdolgozására. A sikeresen pályázók azonban mindenképp pozitív példát mutatnak, hiszen a 

vállalkozók sokkal inkább figyelik egymást, és a mások sikere ösztönzőként hat.  

A helyi termék gyártókat nehéz tipizálni, sokféle végzetséggel, tapasztalattal rendelkezők 

egyaránt vállalkoznak erre a tevékenységre. Azok, akik valamilyen szakirányú végzettséggel, 

pl. mezőgazdasági diplomával rendelkeznek, sokkal inkább tudatosan, lépésről-lépésre építik 

fel pályázataikat, tevékenységüket. De természetesen az öregek által felhalmozott tudás, 

tapasztalat is nélkülözhetetlen. A csoportosítást inkább méret szerint lehet elvégezni. Vannak 

társas vállalkozások, akik képesek a pályázati lehetőségek maximumát kimeríteni, és vannak 

őstermelők, egyéni vállalkozók, akik kisebb volumenben dolgoznak. Utóbbiak számára ezen 

méretek ideálisak, pl. adózási szempontból, így fejlesztéseik nem feltétlenül a bővítésre, 

növekedésre fókuszálnak.  

A helyi termékek piaca függ az adott terméktől is. Ha élelmiszeripari termékről beszélünk, 

azok a helyi piacon, helyi termék házakban/boltokban megjelennek. A helyi lakosság 

megbízik azokban, akiktől vásárol, mindenkinek érdeke, hogy ez a bizalom fennmaradjon. Ha 

egyéb kismesterségekről (pl. fazekasság) van szó, ők helyben kevésbé tudnak érvényesülni, 

arra kényszerülnek, hogy környékbeli/országos vásárokra figyeljenek, és oda hordják a 

termékeiket. Nekik ilyen tekintetben nehezebb, értékesítési gondjaik vannak.  

Jól látható, hogy a piacra jutásnak vannak bizonyos feltételei és követelményei, bizonyos 

volumen felett egészen komoly követelmények, előírások jelennek meg. Jellemzően nem 

adminisztratív, hanem tárgyi, anyagi nehézségek ezek, vagyis a volumen fokozásához nagyon 

komoly anyagi erőforrásokra van szükség. A pályázatoknál a támogatási intenzitás 60%. A 

fejlesztéseknél egyfajta gátló tényező az is, hogy mennyire fenntartható az adott tevékenység, 

a hosszú távú tervezés a kisebbek számára a változó piaci körülmények mellet igazán nehéz.  

 

A helyi termékeket előállító szereplők között az együttműködési hajlandóság megítélésében 

egyfajta kettősség mutatkozik. A vállalkozók elbeszéléseiken arról számolnak be, hogy nem 

szívesen közösködnek más gazdákkal, pl. egy közös hűtőház, vagy csomagolóüzem 

létrehozásában. Ebben a kun ember mentalitása is tetten érhető – nem szívesen közösködik, 
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nehezen bízik a másikban. Ugyanakkor másfajta kontextusban viszont felmerül a közös 

kamara létrehozásának az ötlete, hogy az érdekérvényesítés csak összefogással lehetséges. 

Megfelelő tájékoztatásra, képzésre, egyfajta inkubátor-, vagy mentori tevékenységre tehát  

szükség lehet ahhoz, hogy az itteni emberek egy közös projektre összefogjanak - hozzátéve, 

hogy megfelelő biztosítékok mellett. 

Látható, hogy a képzési tevékenység viszonylag háttérbe szorult az elmúlt időszakban. A 

pályázatok struktúrájának megismertetése, a pénzek hatékony lehívásának technikái egyaránt 

fontos témakörök lehetnek, de akár konkrét projekteken keresztül is hasznos lehet. Jó 

színvonalú szakmai képzésekre is van igény, de olyan kézzel fogható tudást adó 

tanfolyamokra/képzésekre is, amelyek révén elsajátítható, hogy hogyan lehet a megtermelt 

kiskerti termésből terméket csinálni hozzáadott értékkel, amit értékesíthető a piacon.  

A helyi termék előállítók együttműködésének kulcsterülete lehet a jövőben települési szintű 

brandek, márkák kialakítása, pl. túri-csípőskolbász, túri pálinka, túri dzsem, túri szőttes, stb. 

Azonos logóval, azonos stíluselemekkel egy márkanévként lehetne megjeleníteni. A 

termékeket egy szakmai csoport fogadná be és minősítené. Ez a mellet, hogy jó a terméknek, 

jó a településnek is, növeli a presztízsét, ha márkatulajdonosként, vagy -gondozóként jelenhet 

meg. Ezt szinte minden település képes lenne kialakítani. A kun identitásnak nagyon fontos 

része a büszkeség, a kitartás. Az adott szónak nagyon komoly jelentősége van. A helyi termék 

is egyfajta adott szó, mert garantál egy minőséget, tartalmat. De mindez azt is jelentené, hogy 

aki részt vesz egy ilyen együttműködésben a saját portékája mellett más termékből is vihet 

ízelítőt, termékismertetőt a piacra, ezzel is építve a közös márkát. Ez azonban nem jelentene 

kizárólagosságot, lehetne önálló arculat is. Hasonlóan, mint pl. a kiváló termék védjegy, vagy 

a magyar termék ház különböző védjegyei. Persze vannak olyan termékek is, amik így nem 

eladhatóak, pl. szolgáltatások, látnivalók. De nem csak látnivalót lehet az ideérkezőnek 

kínálni, hanem olyan helyet is, ahová be tud ülni, megnézni, hogy hogyan készül egy adott 

helyi termék, pl. a kosár, és ki lehet próbálni a technikáját. Tehát idegenforgalmi 

szolgáltatásként is megjelenhet a helyi termék. 
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Helyi települési szintű támogatás nélkül nem lehet hatékony helyi termék piacot létrehozni. A 

városvezetésnek mindenkori feladata a helyi emberek érdekvédelme. A helyiek érdeke pedig 

az, hogy legyen egy helyi piac, vagy egy olyan piacfelület, ahol megjelenhetnek ezek a 

termékek, vagyis fennáll a közös érdek. A szomszédos települések között kialakuló verseny 

ezt a folyamatot kedvező irányba terelhetné. 

  

A helyi termék előállítókról nehéz információt gyűjteni. A legegyszerűbb mód az adott 

települési önkormányzat adóügyi osztálya, hiszen a termelők a helyi nyilvántartási 

rendszerekben megjelennek. Vagy bizonyos tevékenységek, pl. a méhészet, bejelentési 

kötelezettséggel járnak, így ők könnyebben felkutathatók.  De vannak olyan termelők is, 

akiket nagyon nehéz megtalálni, különösen akkor, ha nem helyben értékesítenek. Vagyis aki 

nem akar megjelenni, azt nehéz lesz megtalálni.  

A másik lehetséges út még ma is a szájhagyomány. Az emberek tudják, hogy kinek van jó 

sajtja, vagy hústerméke a településen. De aki csak a feleslegét akarja értékesíteni, ami 

évjárattól függően eltérő mennyiségű lehet, nem biztos, hogy fogja magát hirdetni, vagy 

vásárokon megjelenni.  

Ha viszont valaki meg szeretne jelenni, talál helyi hirdetési felületeket. Vannak elektronikus 

felületek, vagy működik már az online kereskedelem is ezen a piacon, de még ma is jellemző 

a településekre, hogy frekventált helyen – posta, kocsma, főtér, abc, stb. – hirdetőtáblák 

találhatók. A képzéseknek ezen a területen is van létjogosultsága, hogy hogyan lehet a 

marketinget jobban, hatékonyabban csinálni. 

Vannak helyi hirdetési újságok, amik 2-3 településen jelennek meg, gyakorlatilag a HACS 

területét szórják meg velük. Ezek minden postaládába eljutó ingyenes hirdetési újságok, több 

oldalasak. Aki helyben szeretne érvényesülni, az itt biztos felületet talál. A települések helyi 

kábeladásai, helyi rádiói is alkalmasak erre, bár pontszerű hirdetési felületek helyben, de 

megfizethető mértékben. Nem ritka az sem, hogy valaki szórólappal megszór egy települést, 

de ezen a területen is van még fejlődési lehetőség.  
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Ezek a csatornák tehát helyi viszonyok között elégségesek, de ha nagyobb piacokra 

szeretnének lépni, akkor ez már kevés. 

A helyi rendezvények, szálláshelyek, kereskedelmi egységek rendelkeznek menüponttal egy 

adott települési honlapon. A helyi vezetésnek megint csak érdeke, hogy segítse a helyi termék 

előállítókat, így számukra is indokolt lenne ilyen menüpontok kialakítása, ezek már nagyobb 

piacok, vagy szélesebb közönség elérésére is alkalmasak lennének.  

 

II.5. Interjúalany: Vass Renáta munkaszervezet vezető, Tisza-menti LEADER 

Közhasznú Egyesület 

 

Tisza Menti Leader HACS nyolc települést foglal magába.  

Helyi termékgyártással a térségben kevesen foglalkoznak, melynek több akadályozó 

tényezője is van. Ezek közül az egyik és legfontosabb, hogy sokan nem akarnak vállalkozóvá 

válni, a másik pedig a finanszírozási rendszerben felmerülő problémák.  

Az interjú során a HACS munkatársa kiemelt néhány helyi termék gyártót. Ők a termékeiket 

piacokon értékesítik, és a településeken ismerik is őket.  Több településen alakítottak ki helyi 

piacokat, ahol a helyi termékeket értékesíthetik. 

A HACS-nak a helyi termék gyártókról nincs hivatalos adatbázisa, de ennek elkészítése 

tervben van.  

Jelenleg egy külföldi együttműködés keretében tervezik, hogy a 4. számú főút mellett több 

elárusító helyet alakítsanak ki, ahol a helyi termék gyártók árusíthatják termékeiket. A helyi 

termék gyártás a pályázati kiírásokban is prioritást élvez.  

Együttműködések vannak a HACS-ok között, de kiemelkedő együttműködések a turizmus 

terén alakultak ki. Jelenleg folyamatban van egy beruházás, ahol egy pálinkafőző üzem 

kialakítása valósul meg. A reklám/marketing hiányos a helyi termék gyártóknál, mert 

sajnálják rá a pénzt, próbálnak minél többet megspórolni. A HACS próbál minél többet 

segíteni a reklám tevékenységekben: rendezvényeken, vásárokon minél szélesebb körnek 

bemutatják a helyi termelők termékeit.   
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Fontosnak tarják a képzéseket is, de főleg azokat, amelyek a helyi termék gyártáshoz 

közvetlen nem kapcsolódnak, mint pl.: a gépkezelés, illetve a szakmai képzéseket, mint pl.: a 

vállalkozóvá válást segítő szakmai képzést. 

 

II.6. Interjúalany: Szabó István elnök, Tisza-tó Térsége LEADER Helyi 

Közösség  

A Tisza-tó Térsége LEADER Helyi Közösség 2007-ben került megalapításra. A Tiszafüredi 

kistérség 13 települése, valamint Berekfürdő és Kunmadaras önkormányzatai, civil 

szervezetei és vállalkozói alapították meg a helyi akciócsoportot. A HACS 15 településéből 

Berekfürdő kivételével mindegyik lhh-s település. Ezek a települések hosszú ideje folyamatos 

kapcsolatban álltak egymással, és már rendelkezésre álltak a kialakult és bejáratott térségi 

kapcsolati rendszerek. Mint lhh-s kistérségben lévő települések, megkülönböztetett 

figyelemben részesültek a különböző források lehívásakor, ezért maga a pénzért való 

küzdelem eredményezte az összefogást közöttük.  

A Tiszafüredi kistérség 13 településéből 3 városi ranggal bír, 8 közülük 1-5000 fős község és 

2 aprófalu. Népsűrűsége 48 fő/km2, mellyel a megye legritkábban lakott kistérsége. A 

térségre a kismértékű népességcsökkenés jellemző. Az idős korosztály aránya magas, az 

iskolai végzettség rendkívül alacsony – a lakosság 57,7%-a csak az általános iskolát vagy még 

azt sem fejezte be. Magas a hátrányos helyzetűek aránya, akik közül roma származású a 

lakosság 10%-a. A gazdaságilag aktív népesség 20-22%-a dolgozik a térségben, elsősorban a 

szolgáltató iparban és szezonális jelleggel a turizmusban és a mezőgazdaságban. Nincsenek 

több száz főt foglalkoztató nagyüzemek, a mikro- és kisvállalkozások a jellemzőek. A 

legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok, és jelentős kiskereskedelmi hálózat is 

működik. A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 8 

település teljes szociális és gyermekjóléti rendszerét működteti.  

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadásakor egyértelmű volt – a Tisza-tóból kiindulva - 

hogy a turizmus felé kell tendálnia a fejlesztéseknek. Természeti értékeit tekintve gazdag és 
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változatos a terület, a kistérség része a Hortobágyi Nemzeti Parknak, kiemelt turisztikai értéke 

– a Tisza-tó mellett – a Tisza-folyó, a Tiszafüredi Madárrezervátum, a Tiszaigari Arborétum. 

Jelentős a térség termál- és gyógyvízkincse, bár ezt jelenleg csak 4 település hasznosítja. 

A stratégiában megfogalmazott jövőkép alapján a fenntartható turizmust, a helyi termelési 

szerkezet átalakítását, a helyben termelést-feldolgozást és értékesítést szükséges kialakítani, 

oly módon, hogy hozzájáruljon a természeti és kulturális környezet megőrzéséhez, a 

társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Cél a turizmus átalakítása, kiszélesítése és biztos 

alapokra való helyezése. Ehhez olyan kínálat szükséges, amely a térség vonzerőire alapozva 

integrálja a turisztikai termékkínálatot és szolgáltatásokat biztosít. A háttértelepülések 

valósították meg - köszönhetően a III. tengely által biztosított lehetőségeknek -, a turisztikai 

fejlesztések 90%-át.  

A megjelenő forrásoknak gazdaságfejlesztésre fordított részét már a tervezés időszakában is 

60%-ra prognosztizáltak. Kiemelt szerepet kapott a képzés-oktatás. A helyi termékeket 

érintető fejlesztések esetében tisztában voltak azzal, hogy azt kell felmérniük, melyek azok az 

erőforrások, amelyeke építhetnek, és ezekre kell felhívniuk a pályázók figyelmét. Bár 

működőképesek lehetnek a máshol megvalósított projektek is - helyi gyakorlatra átültetve, 

célszerűbb elsőként a rendelkezésre álló erőforrásokat összegyűjteni, majd aktualizálni és 

felmérni, hogy mit lehet azokból megvalósítani. 

Jelentősebb helyi erőforrásokból kiindulva, az energiafejlesztésre, az alternatív 

energiaforrásoknak a teremtésére vagy igénybe vételére is írtak ki pályázatokat. Erre 

tomajmonostori példa, a helyi brikettgyártó üzem. A térség további erőforrását a 

rendelkezésre álló nád, sás és vízi növényzet adja. Erre alapozva egy helyi asztalos ötlete volt 

olyan kunyhók építése, amely kiválthatja a kényelmetlen, meleg sátrakat.  

 

A tervezés szakaszában a HACS valamennyi településen személyes egyeztető fórumokat 

szervezett, ahol a helyi vidékfejlesztési stratégiát alapul véve orientálták a leendő partnereiket 

ötleteik, elképzeléseik megfogalmazására, amelynek eredményeként 137 új ötlet érkezett be. 

Ezen ötletek feldolgozását, csoportosítását követően alakították ki a célterületeket. 
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Az indulást követően, elsődlegesen azzal foglalkoztak, hogy az embereket információval 

lássák el arról, hogy miben tudnak nekik segíteni. Mostanra azonban sikerült beágyazódniuk a 

köztudatba, mely többek közt a településeken megtartott rendezvényeknek, fórumoknak és a 

megvalósult programok helyszínein kihelyezett információs tábláknak is köszönhető. Az 

ismeretség eléréséhez hozzájárult a tudatos építkezés is, 2013-ban 197 tagot számláltak, ami 

helyi körülmények között egy nagy szervezetnek számít. A HACS-ok finanszírozása nem volt 

kellőképpen megoldva a jelenlegi ciklusban, mert nem kaptak előfinanszírozást, ezért 

hitelfelvételhez kellett folyamodniuk, mely nem elszámolható költségekkel járt. Az ekkor 

keletkezett veszteségek ellensúlyozására és a bevételek növelése érdekében a további 

tagfelvétel mellett döntöttek. Ezért a pályázati felhívásaiknál kritériumként szerepelt, hogy a 

pályázó tagja kell hogy legyen helyi vagy térségi civil szervezetnek. Erre a legkézenfekvőbb 

megoldás az volt, hogy a szervezetükhöz csatlakozzanak, és ennek eredményeként több mint 

50-en léptek be. A bevétel növelésére tett másik intézkedés a tagdíjak összegének növelése 

volt - 2013-ban ebből 3,2 millió Ft bevételük származott.  

Az utolsó pályázati körökben előírták, hogy kötelező a projekt megvalósítását követően egy 

rendezvényt tartani, melyre a helyi akciócsoportnak is meghívást kell kapnia. A HACS ezeket 

a meghívókat közzéteszi a honlapján, valamint hírlevél formájában a tagoknak is eljuttatják. 

Így ezeken a rendezvényeken lehetőség van a személyes találkozásra, az együttműködő 

partnerek meghívására. Emellett bevezették azt a gyakorlatot, hogy a pályázóknak a projektről 

egy egyoldalas beszámolót kell küldeniük kiegészítve néhány fotóval. A beszámolók bekérése 

ugyan többletmunkát jelent a HACS számára, de ilyen módon nyomon tudják követni a 

programokat. A beszámolók meg vannak jelenítve a HACS honlapján is. Ezt a gyakorlatot 

folytatni kívánják a jövőben is, hiszen a munkájuk fontos része – a fölkészítés és tájékoztatás 

mellett - az ellenőrzés és visszacsatolás.  

Készítettek egy kimutatást is, amely szerint az eddig megvalósult 216 projekt által 42 új 

munkahely jött létre. A kimutatásban szereplő adatok a pályázatban megfogalmazott 

kritériumok alapján lettek összegyűjtve. Tartalmazza, hogy az adott pályázó mit teljesített, így 
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láthatóvá teszi, melyek azok a feladatok, amit sokan vállaltak, mert helyi adottságként 

megjelenik. 

2-3 évvel korábban a NAKVI a helyi termékekkel kapcsolatban kért tőlük információkat, 

ezért felkeresték a településeket, és felmérték, kik azok az emberek, akik ilyen termékeket 

készítenek. Ezekről a tevékenységekről és az elérhetőségekről készült egy lista, melyet az 

általuk támogatott pályázatok megvalósítóival egészítenek ki.  

A HACS elkészítette a pályázatok kiértékelését is egy megadott szempontrendszer alapján, és 

minden lezárult programról készült egy összegzés, melyet közzé is tettek a honlapjukon. A 

pályázók 90%-hoz személyesen kimentek az adatokat felvenni, és fényképeket is készítettek. 

Eddig 65 pályamunkát sikerült feltölteni a honlapra a 160-ból, a médiához is eljuttatható 

formátumban. Úgy gondolják, hogy az ebbe fektetett idő- és energiabefektetés azért fontos, 

mert a 7 éves munkájukat jól dokumentálja, ráadásul nyilvános, így bárki számára 

hozzáférhető. 

 

A HVS felülvizsgálatát követően a prioritások tekintetében a helyi termékekkel kapcsolatban 

is történetek változások, melyek során a következő intézkedések kerültek meghatározásra. 

Prioritás: gazdasági szerkezet megújítása (mezőgazdaság-szolgáltatás irányába). 

Intézkedések: helyi piacok, vásárok, pavilonos értékesítés lehetőség biztosítása; helyi termék 

védjegyrendszer; helyi termékekkel kapcsolatos szemléletformálás; önfoglalkoztatás 

ösztönzése; takarékos rendszerek támogatása. 

A térségben 1,5-2 éve jelentkezett az igény annak a helyzetnek a megoldására, hogy sok helyi 

termék-készítő nem tudott termékével piacra jutni, mert az a mennyiség, amit készíteni tudtak 

kevés volt ahhoz, hogy üzletet nyissanak az árusítására, és pénzügyileg sem érte volna meg.  

Ezért 2013 őszén létrejött egy helyi szociális szövetkezetet 15 fővel, és Abádszalókon 

megnyitották Mívesház elnevezéssel a boltjukat. A szövetkezet 15 tagja többségében nő, 3 

férfi van közöttük. Iskolai végzettségüket tekintve legalább középfokú végzettséggel 

rendelkezik mindenki, többüknek van főiskolai vagy egyetemi végzettsége - van közöttük 4 
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pedagógus, egy szervező szakmérnök, művelődésszervező. Korosztályukat tekintve 30-50 év 

közöttiek, de jellemzően harmincasok.  

A helyi termék előállítók között van drótékszer készítő, aki Angliában tanulta meg ennek a 

készítését, és hazatérve ezzel szeretett volna foglalkozni. Van szappankészítő, aki tehén- és 

kecsketejből készíti termékeit. Van őstermelő, aki sokféle, különleges fajtájú paradicsomot és 

paprikát termel, melyeket palántaként, termésként és beszáradást követően őrleményként is 

árusít. Emellett Nagyivánban működik egy szociális foglalkoztató, ahol megváltozott 

munkaképességű munkavállalók bőr és egyéb textilanyagokból varrnak, hímeznek különböző 

tárgyakat. Tiszaigaron mézet termelnek, valamint van korongozójuk is, ahol agyagtermékeket 

készítenek. Vannak tésztakészítők, és van egy fafaragó. Van, aki egy ajándékötletét 

valósította meg, amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy nem tud annyit előállítani, hogy el 

ne tudnák adni. Facsipeszre csuhéból készít szárnyakat, amely így egy szitakötőt formáz - 

olcsó és ötletes. Az Alföldön nagy hagyományai voltak a csipkeverésnek egészen a 70-es 

évek végig. Egy civil szervezet szerette volna ezt a hagyományt folytatni, és támogatásból 

felújítottak egy csipkeházat Abádszalókon. Már az átadást követően 2 hónappal indult egy 

csipkeverő-tanfolyam, amelyen jelenleg is 12-14 asszony vesz részt. A munkáikból már 

rendeztek vásárt, és emellett más kézműves termék-előállítók is csatlakoztak hozzájuk.  

Havonta egy alkalommal rendeznek egy bemutató hétvégét ahol az általuk készített helyi 

kézműves termékeket kiállítják, és gyakorlati bemutatót is tartanak.  Nem minden helyi 

termék előállító tagja a szövetkezetnek, de nagyon sokan közülük hozzájuk viszik a 

termékeiket árusítani. A beszállítók között van sajtgyártó Tiszaörsről, Tiszaderzsről 

gyógynövényes, és vannak kosárfonók is. Helyi termék előállítóként meg lett említve az 

abádszalóki kézműves sajtüzem, a „pacalüzem”, és a tiszaszőlősi pálinkafőzők, akik még egy 

rendezvényt is szerveztek, ahol a helyi cefrekészítők és főzetők kaptak meghívást. Továbbá 

bevezetésre került a „Tisza-tavi Termék” elnevezésű embléma, és mint márka jel a térségben 

előállított Tiszaroffi tej, a Szent Imre vizes és üdítős palackok címkéjén, illetve a kézműves 

termékeken szerepel. 
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A termékek további értékesítésére lehetőséget biztosított a megyei Tourinform iroda is, ezért 

annak megszűnése hátrányosan érintette őket. Ha azonban sikerül a szolnoki Agórában helyet 

kapniuk, az együttműködés folytatódhat. Meghívást kaptak az Aba-Novák Művelődési 

Központba, hogy más településekkel együtt megjelenjenek termékeikkel. Megyei szinten 

nagyon sok előnyt jelentenek az ilyen típusú együttműködések.  

 

Segítő tényező az emberek élni és tenni akarása, mert ki akarnak törni a saját nyomorukból és 

ezért képesek áldozatot is hozni. Keresik a lehetőségeket, azokat, akik segítséget tudnak 

nyújtani, akikkel együtt lehet működni. Nem akarnak közmunkából élni, hanem maguk 

akarják irányítani az életüket – ez fontos motiváló erő. 

Akadályozó tényezőt jelent, hogy a helyi termék előállítás nem termel annyi jövedelmet, hogy 

önfenntartóvá váljon. Az állam részéről legalább 3 éven át nyújtott segítségnyújtás kell ahhoz, 

hogy a termékek bevezetődjenek a piacra és jelenlétük biztosított legyen. A termelő ekkor 

már beruházásokat is vállalhat, és akár önállósodhat is, megtalálva a megfelelő értékesítési 

csatornákat.  

Jelen pillanatban bizonytalanságot jelent a program további támogatásával kapcsolatos 

napvilágra került információk. A vidékfejlesztés a korábbi helyéről átkerült a 

Miniszterelnökséghez, és a jelenlegi információk szerint 5%-os forrásról lehet beszélni. Ebből 

a forrásból gazdálkodva kérdéses, hogy milyen eredményeket tudnak majd elérni. További 

információk szerint, kevesebb HACS lesz, és csak a 33 volt lhh-s térség lesz jogosult 

létrehozásukra, amiben van ráció, mert a jelenlegi tervezés nem számol a felzárkóztatással, 

így ők óriási hátránnyal indulnának.  

 

Az eddigi támogatásokból megtörténtek a települést imázst javító beruházások, erre már nem 

kell hangsúlyt fektetni a jövőben. Viszont jobban kell támogatni a vállalkozásokat, és 

fontos, hogy a fejlesztési források 60-65%-a ilyen célokat szolgáljanak. Másik kiemelten 

támogatandó terület a képzés, hiszen az embereknek az előrejutásában ez fontos szerepet 

játszik. A harmadik fejlesztendő terület a társadalmi felzárkózást elősegítő programok 
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szervezése és lebonyolítása, és az ehhez szükséges központi program kidolgozása. Olyan 

szakemberek – pszichológus, társadalomkutató, stb. – kellenek, akik képesek megítélni, hogy 

az adott közösségben, a meglévő képzettségek mellett, miként lehet fejleszteni az embereket a 

pszichés-mentális adottságaik figyelembevételével. Kiemelt figyelmet kellene fordítani az 

egészség megőrzésével kapcsolatos programokra, mert sokan fogyasztanak alkoholt és 

dohányoznak. Ami még nagyobb problémát jelent - például Abádszalókon -, hogy 1200 

közmunkás van, és 50%-uknak máshol nincs esélyük elhelyezkedni, gyakorlatilag 

magukra vannak hagyva. Ezeknek a típusú problémáknak a megoldásához elengedhetetlen 

lenne az útmutatás, a támogatások és a szakemberek biztosítása. 

Az értékesítés területén nagy előrelépést jelentene, ha létrehoznának egy központi honlapot, 

melyhez a termelők, előállítók és forgalmazók csatlakozhatnának. Erre azért is szükséges, 

hogy a már meglévő termékek még nagyobb reklámot kapjanak, és az embereknek a 

tudatában legyen, hogy ennek a honlapnak a segítségével megtalálhatják az őket érdeklő helyi 

termékeket. Lehetne különböző bontásokban csoportosítani a termékeket, pl. megyei bontás, 

stb. Továbblépést jelenthetne ezen az úton egy központi webáruház létrehozása. A 

webáruházon való megjelenés egyúttal kötelezettséggel is járna, hiszen rendelkezésre kellene 

bocsátani megfelelő mennyiségű készletet. Ez pontosan azt a fegyelmet és érettséget 

követelné meg, ami a piacra jutás magasabb szintjét eredményezné. Bár helyben is van 

kereslet ezekre a termékekre – legtöbbet ebből a turizmusnak köszönhetően -, de csak egy 

bizonyos jövedelemszinttel rendelkezők hajlandók, képesek megvásárolni azokat. A 

termékekkel való utazgatás pedig nem jelent megoldást.  

Tervezik egy közös konyha létrehozását, ahol például lekvárokat lehet majd előállítani. Ehhez 

kapcsolódóan be lehetne vezetni egy olyan típusú – internetre applikált - megrendeléses 

rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók akár már hónapokkal korábban 

jelezhessék igényeiket, pl. februárban leadhatja a rendelést 0,75 dl-es kiszerelésű abádszalóki 

szilvalekvárra, amit szeptemberben fognak majd leszállítani. Ez a későbbiekben olyan 

értékesítési forma lehetne, amely megyén, vagy akár országhatáron kívüli árusítást is lehetővé 

tenne.  
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A HACS által támogatott képzési programok megvalósítása során azt tapasztalták, hogy a 

turizmushoz kapcsolódó képzések terén a vízijártasság engedély megszerzésére folyamatosan 

jelentkezik az igény. Igény volt a nyelvi képzésekre, főként a Tisza-tó turisztikai 

adottságainak köszönhetően, továbbá a diplomához szükséges nyelvvizsgák megszerzése 

miatt. Az e célból indult képzések azonban nem érték el céljukat, mert a 22 csoportban tanuló 

30 résztvevőből csak hárman tettek sikeres nyelvvizsgát.  Megvalósult egy 3 napos 

vállalkozóvá válást, a vállalkozói ismeretek átadását célzó 3 napos képzés, ennek 

eredményességét azonban nem igazán tudták lemérni. 

 

A helyi termék előállítók között az együttműködés nagyon sikeres. A szövetkezet 15 tagja 

mellett még legalább 10-en beszállítók. Ezt a sikeres együttműködést jól mutatja például egy 

új termék tervezett bevezetése. A kosárfonók által készített kasokat a paprikatermelő által 

termelt zöldségekkel töltik meg, és a két termék összekapcsolásából megalkotott 

ajándéktárgyért magasabb árat tudnak kérni, mintha külön-külön forgalmaznák áruikat. Tehát 

az együttműködés gazdasági hasznot termel mindkettőjüknek, és létrejön egy új termék. 

A HACS-nak koordinatív szerepe van, biztosítja az információáramlást. Együttműködnek a 

települések könyvtáraival, művelődési házaival, azokkal, akiknek helyi szinten nagy szerepük 

van a szervezési feladatokban, a kapcsolattartásban. Például faluvásárok rendezéséről 

küldenek a HACS-nak tájékoztatót, így ezt az információt tovább tudják adni az érintetteknek. 

Emellett a Tourinformmal is szoros kapcsolatban állnak.  

Általánosságban elmondható, hogy a hosszú távú kapcsolatok kialakítására főként a turizmus 

területén került sor. A komplex szolgáltatások kialakításának érdekében a szállásadók, a 

programgazdák, marketing szervezetek, önkormányzatok és civil szervezetek között alakult ki 

szoros kapcsolat. Megvalósult két olyan rendezvény, melynek célja a térségen belüli 

együttműködés folyamatos fenntartása és a kapcsolatépítés volt. A társadalmi kapcsolatok 

erősítése hosszú távon várhatóan fejleszti a közösségi életet, és fontos eleme a különböző 

szereplők és érdekek elfogadása és integrálása a fő gazdasági-társadalmi körforgásokba.   
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A HACS megtalálta szerepét, helyét, ismerté váltak az emberek között, bizalommal fordulnak 

feléjük, akár a legbizarrabb ötletekkel is. Azt a projektfejlesztési mechanizmust képviseli, 

amelyhez bizalom, szakértelem és emberismeret szükséges. 

 

II.7. Interjúalany: Dr. Barancsi Ágnes, megyei referens, Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Dr. Barancsi Ágnesnek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

referenseként szakmai kapcsolata van a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 

vidékfejlesztési szereplőkkel: települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel és szakmaközi szervezetekkel. 

 

Véleménye szerint a megyében több olyan erőforrás is van, melyre a helyi termékek 

előállításában támaszkodni lehet. Ilyenek a természeti értékek - pl.: föld, víz, termálvíz, 

mezőgazdasági területek -, a gazdag néprajzi hagyományok, a természeti adottságokra - Tisza, 

Tisza-tó, Hármas-Körös közelsége - alapuló idegenforgalom, a Szolnok és Jászberény 

térségében létrejött ipari parkok, a megyében létesülő mezőgazdasági innovációs bázis, a 

megújuló energiaforrások, továbbá a helyi értékek pl.: gasztronómia, valamint a vidéki 

identitással bíró tanyás térségek.  

Szerinte az erőforrások tekintetében - bár mindegyik felsorolt erőforrást próbálja a megyei 

vezetés vagy a helyi termékeket előállító szervezet kihasználni - még vannak kiaknázatlan 

tartalékok pl.: talajhasználat bővítése, élelmiszeripar versenyképességének növelése, oktatási 

struktúra bővítése.  

 

Meglátása alapján az elmúlt és jelen időszak kormányzati intézkedései és a pályázati 

lehetőségek segítették a helyi termékek/vállalkozások fejlesztését. A 2007-2013-as 

időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatták ezeket a 

fejlesztéseket, de már a 2014-2020-as időszakra is készültek programok, melyek fontos eleme 

a helyi gazdaságfejlesztés is. Ezek: Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020., Terület- és 
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Településfejlesztési Operatív Program, Magyar Halgazdasági Operatív Program, Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Program, a Helyi Akciócsoportok által készített Helyi Fejlesztési Stratégiák, 

Népi Kézműves Stratégia, Vidékfejlesztési Program 2014-2020. Ez utóbbi főbb pontjai közé 

tartozik az élelmiszerláncok szervezése, a fiatal vállalkozók segítése és a rövidellátási láncok 

kiépítése. 

 

Elmondása szerint a 2010-2014-es kormányzati időszak kedvező intézkedéseinek 

köszönhetően sok helyi kisvállalkozás, őstermelő döntött úgy, hogy helyi termékek 

előállításával fog foglalkozni. Számos kisebb helyi termelőről tud, de a nagyobb, 

mintaprojekteknek is minősíthető programokat megvalósító helyi termelőket, illetve helyi 

termékeket előállító szervezeteket, vállalkozókat javasolja megkeresni:  

- Tisza-Menti LEADER Egyesület,a kiknek a komplex fejlesztése „mini 

feldolgozóipar” jellegű program: gyógynövények természetes és mesterséges szárítás, 

csomagolása, pálinkafőzés. Létrehoztak egy oktató-, bemutató teret, árusítóhelyeket 

biztosítanak a helyi termelőknek, illetve felújították az ugyanezen a helyrajzi számon 

lévő Bíró Kúriát, ahol szállást adnak a hozzájuk érkező vendégeknek.   

- Tiszaszőlősön pálinkafőzőt és pálinkakóstolót alakítottak ki. Ezt vendégház 

kialakításával kötöttek egybe, így a településre érkező turisták számára szállást is 

tudnak biztosítani. Érdekesség, hogy a pálinkafőzőhöz egy üvegfalat emeltek, így az 

érdeklődők ezen keresztül figyelhetik a pálinkakészítést.   

- Tiszatenyőn a START program keretében a helyi önkormányzat kezdeményezésével 

„START udvart” hoztak létre, ahol savanyító üzem, befőtt- és lekvárkészítő üzem 

működik, illetve most építik ki a pálinkafőző üzemet is. A „START udvar” 

működtetése a helyi START közmunkaprogramban résztvevők bevonásával és 

alkalmazásával történik, így munkát is ad a helyieknek. 

- Újszászon a Tenczer Bemutató Vadfarmon őshonos vadfajokat tartanak. Az állatok 

tartását bemutatják az ide érkező érdeklődőknek is. Emellett tervezik a vadhúsból 
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helyi termékek (szalámi) készítését is, melyet értékesítenek és új recepteket is 

alkotnak.   

- Tisza-tó Térsége, ahol szintén komplexen gondolkodtak és egy vállalkozás alapú 

fejlesztést eszközöltek: helyi termék – sajt, pacal, tej, zöldség, gyümölcs, kolbász - 

feldolgozót, pálinkafőzőt hoztak létre, melyre egy komplett helyi piac is kiépült. 

- nemzetközi LEADER együttműködés, ahol a Tisza-Menti LEADER Egyesület és a 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület összefogásában a francia kapcsolatok 

ápolása és a helyi szokások, termékek bemutatása a cél. Ehhez az ide érkező francia 

vendégeknek helyi magyar szokásokat mutatnak be pl.: hazai esküvői és nász 

szokások, disznóvágás. A francia vendégeknek mobil árusító helyet biztosítanak a 

kiépített helyszínen vagy a faluban, ahol a gasztronómiai szokásaikat tudják 

bemutatni. 

- térségek közötti LEADER együttműködés, melynek keretében több projekt benyújtása 

történt a megyéből és a hagyományos mesterségekről, lovasturizmusról, jó 

gyakorlatok feltérképezéséről, tananyagfejlesztésről szólnak.  

- a Gál Ferenc Főiskola LEADER Térségek közötti együttműködés program keretében 

készített pályázata, melynek címe: „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott 

jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében, melyben együttműködik három akciócsoporttal és a cél a megyében a helyi 

termékek feltérképezése 

- Kovács Szilvia Karcag alpolgármester asszonya, aki a „Magyarország Legszebb 

Konyhakertjei” programért felel.  

 

Véleménye szerint a helyi termékeket három fő „helyszínen” lehet értékesíteni: nyitott 

gazdaságok – az őstermelő gazdálkodik egy adott területen és ettől a helytől nem messze 

létrehoz egy kis pavilont/sátrat ahol árulhat, így közvetlenül a földről viszi ki a terméket -, 

értékesítő pontok – mint pl.: termelői piacok, vásárok, fesztiválok -, illetve a házhoz szállítás, 

amikor valaki felvásárolja a helyi termelő termékét és házhoz szállítja.  
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A helyi termékek előállításában/értékesítésében gátló tényezőnek látja az emberek 

árérzékenységét: a többség még mindig az alacsony árat részesíti előnyben a minőséggel 

szemben. Problémásnak érzi még a szigorú ÁNTSZ szabályozást, az egységes minősítési 

rendszer hiányát, a rövid ellátási lánc társadalmi elfogadásának hiányát. 

Segítő tényező lehet azonban a hatékony marketing, a pályázatok és újabban az, hogy a 

tanyagondnokokat is bevonják a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat kiépítésébe. 

 

A megyében működő helyi terméket előállítókról történő adatgyűjtéshez javasolta az 

önkormányzatok, tanyagondnokok, civil szervezetek és a megyében is kialakulóban lévő 

Hungarikum Klub megkeresését.  

 

Véleménye szerint a helyi termelésre vonatkozó jogi szabályozást kellene átalakítani úgy, 

hogy „életszerűbbek” legyenek a jogszabályok. Fontos lenne egy hálózat kialakítása is, ami 

összefogja a helyi terméket előállítókat. Lényeges az oktatás is: egyrészt magának a helyi 

terméket előállítónak a kompetenciafejlesztése és tudásának fejlesztése pl.: higiéniai és 

élelmiszerbiztonsági témákban, másrészt a helyi terméket előállítóknál meglévő tudás átadása 

a fiatalabb generációnak pl.: kézműves oktatással, szakkörökkel, alkotó táborokkal és ehhez a 

tanárok utánképzésével is. Az oktatásnál fontos elemnek tartja még a piaci igényekkel történő 

összehangolást is.  

 

A helyi termékek megismertetésére több csatornát is ismer: MNVH és a NAKVI honlapjai, 

youtube videók, konferencia anyagok, kiadványok pl.: az MNVH hálózat magazinja a Magyar 

Vidéki Mozaik, a Magyar Idegenforgalmi és Természetfejlesztési Egyesület Helyi termék 

magazinja vagy a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület helyi termelői piac és jó gyakorlat 

útmutatója. 

 

Véleménye szerint, a helyi termékeket előállítók közötti együttműködés/hálózat kialakítását 

csak kistérségi/járási szinten vagy tájegységenként lehet megszervezni, megyei szinten nem. 
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Az együttműködést segíthetik a különböző nagy rendezvények pl.: az évente megrendezett 

vidékmustra vagy helyi termelői vásárok, illetve Hungaricum pályázatok, de a termelőket 

közös hálózatba szervezni csak kisebb egységekben tudja elképzelni. 

  

II.8. Interjúalany: Galó Anita, titkár, Alföld Szíve Térségi Turisztikai 

Egyesület 

 

A helyi termékek piaca a turizmus szektoron keresztül is vizsgálható. A helyi termékeknek 

egyre erősödő szerepe van, nem csak a turizmusfejlesztésben, hanem a helyi identitás 

megőrzésében, és továbbvitelében is. A megyei önkormányzatnál működő Megyei Értéktár 

Bizottság már gyűjti a települési önkormányzatoktól érkezett javaslatok alapján azokat a helyi 

értékeket – ezek helyi termékek, helyi szolgáltatások is lehetnek –, amelyek méltóak arra, 

hogy bekerüljenek az értéktárba, és amelyeknek a megőrzése, ill. hagyományainak az ápolása 

fontos mind helyi, mind megyei szinten. Az Értéktár Bizottság mellett turisztikai 

vonatkozásban fontos, hogy a helyi termékek előállításának mindig is jelentős szerepe volt, 

hiszen a turizmus a gazdaságnak egy olyan ága, amely szinte valamennyi további szektorra is 

hatást gyakorol, s amelynek célja, hogy az idelátogató vendégek egy átfogó képet kapjanak 

megyénkről. 

 

Turisztikai szempontból Jász-Nagykun-Szolnok megye specialitása, legnagyobb egyedi 

terméke a megye elnevezésében is benne van: a jász és a kun identitás, valamint a jász és kun 

hagyományok, ill. történelmi múlt jelenléte, és megőrzése. Az látható, hogy a helyi termékek 

egyre nagyobb szerepet kapnak a turizmusban, de az ideérkező vendégek igényei is változnak, 

és ehhez igazodni kell a megye turisztikai kínálatának is. A legújabb tendencia szerint a 

vendég minél komplexebb csomagot szeretne kapni, ill. minél kevesebb idő alatt minél több 

turisztikai élményhez jutni. Az ideérkező vendégek egyik fontos motivációja tehát, hogy 

minél szélesebb körű élményekkel térjenek haza, ennek szerves része a helyi 

jellegzetességekkel, helyi sajátosságokkal való ismerkedés.  
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Nagyon nehéz a turizmus piacán érvényesülni manapság, hiszen mindenki keresi az egyedi, 

más megyében nem fellelhető elemeket, éppen ezért a helyi termékeknek mindenképp fontos 

szerepük van.  

Ez egyrészről a kulturális turizmus piacán is megjelenhet, hisz Jász-Nagykun-Szolnok megye 

rendkívül gazdag népművészeti értékekben, hagyományokban, pl. a mezőtúri fazekasság 

helyet kapott a szellemi kulturális örökségek listáján, illetve a Hungarikumok listájára is 

felkerült már, csakúgy, mint a karcagi birkafőzés hagyománya is a tavalyi évtől kezdve. 

Emellett is nagyon sok olyan dolog, vagy helyi sajátosság, helyi szolgáltatás van, amelyekre 

méltán lehetnek büszkék a megyebeliek, ugyan még nem szerepelnek semmilyen listán, de 

ettől függetlenül az ide érkező vendégek érdeklődésére tarthatnak számot. A népi fazekasság, 

népi kézműves hagyományaink, a hímzéstől a szalmafonáson keresztül a kerámiakészítésig. 

Új, felfutó ágazata a turizmusnak az egészségturisztika, mely magába foglalja az egészséges 

termékek, egészséges ételek iránti igényt. Aki ilyen motivációval érkezik, az tudatosan, 

egészségesen szeretne táplálkozni is, ezért a helyi (bio)termékek, előállítása és értékesítése a 

turizmus piacán is jelentős lehet a jövőben. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az erőforrások – a hagyomány, a tudás, a természeti értékek 

– rendelkezésre állnak, azonban még várat magára egy átgondolt turizmusfejlesztési 

koncepció. Várhatóan a Megyei Önkormányzat „Partnerek vagyunk” című projektje 

keretében több olyan tevékenység is megvalósulhat, amelyek a turizmusfejlesztés érdekét, 

helyi érdekeit szolgálják. A jövőkép három turisztikai ágra fókuszál: természetközeli 

élmények biztosítása, egészségturisztikai adottságok továbbfejlesztése, és a kulturális örökség 

bemutatása. Ez három olyan turisztikai ág, amely vezető terméke lehet Jász-Nagykun-Szolnok 

megyének, s jelentős kapcsolódósa lehet a helyi termékek piacához is. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye turizmusfejlesztési szervezeti rendszere jelenleg is 

kialakulóban van, hiszen több szervezetnek is szerepet kellene vállalnia egy adott térség 

esetében. Fontos szerepet kell vállalniuk a helyi TDM szervezeteknek, települési 

önkormányzatoknak.  
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Jelen körülmények között az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületnek át kell gondolnia, 

hogy felvállal-e térségi TDM szerepeket is, és ezzel kiegészülve látja el az egész megyére 

kiterjedő turisztikai feladatokat. A helyi termékek turisztikai szempontú fejlesztésében 

alapkérdés az, hogy ezek a helyi, és térségi turisztikai egyesületek milyen hatékonysággal 

működnek.  

 

Fontos kulturális terméke a megyének a 2011. óta elérhető Jászkun Kapitányok Nyomában 

tematikus túraútvonal, mely egy turisztikai attrakció vonzerő-fejlesztési projekt keretében 

készült. Elsősorban múzeumok, tájházak, bemutatótermek felújítása, akadálymentes 

hozzáférésének biztosítása volt a cél, ill. három olyan új látogatóközpont is kialakításra került, 

mely előtérbe helyezi a meglévő örökségekre építő szolgáltatásfejlesztést interaktív formában. 

A mai kor szellemének megfelelően, valamennyi célcsoportnak sajátos üzenetet hordozva, 

„Mindent a szemnek, minden a kéznek” elv alapján. Digitális tárlatvezetés is van, illetve 

külön tárlatvezető rendszer került kialakításra, továbbá egy kedvezményes mágneskártyás 

beléptető rendszer, melynek az a célja, hogy az elérhető legnagyobb kedvezmény elérésére 

ösztönözve a vendégeket szervezett formában áramoltassa az egyes helyszínek között. 

 

A helyi termékek értékesítése megyei szintű összefogásának igénye már felmerült. A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat is részt vett egy kis- és középvállalkozásokat 

erősítő, országos szintű versenyen, amely a megyék közötti versenyről szólt. Jász-Nagykun-

Szolnok megye egyébként több vállalkozót bevonva ebbe a versenybe a második helyen 

végzett, és a létrehozott virtuális vállalkozás az „Egyél a Megyédből, Vegyél a Megyédből” 

mottót viselte, vagyis épp egy helyi termékekre épülő értékesítési hálózat kialakítását vette 

célba.  

 

A turizmus szemszögéből vizsgálva a helyi termékek vásárlói elsősorban nem belföldi, hanem 

külföldi vendégek, és egyre fokozódik ezen termékek iránt a kereslet.  
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Az ide érkező vendég, mint mindenki szeret enni, szereti megkóstolni a helyi jellegzetességet, 

és ezekre építve is lehetne sikereket elérni. A Karcagi Ferdinánd pl. egy finom helyi édesség, 

viszont nincsen bolt még Karcagon sem, ahol ezt lehetne kapni. Az igényt, ill. ennek hiányát a 

helyiek fogalmazták meg. A segítő hálózat hiányát is mindenki érzi. Ezeknek a helyi 

lehetőségeknek a propagálása jelenleg döntően attól függ, hogy milyen forrás áll a 

rendelkezésre, milyen a motivációja annak, aki ezzel foglalkozik, milyen a szakismerete, a 

marketinghez milyen mértékben ért, milyen mértékben elkötelezett. Ami hiányozhat, az ennek 

az egész rendszernek, és a helyi termékek, és a helyi termékekkel kapcsolatos 

információknak, szolgáltatóknak az összefogása, összegyűjtése és az információk szétterítése. 

Országhatáron belül, és országhatáron túlra is – ez egy komolyan fejlesztendő terület lenne. 

 

Az együtt gondolkodás, az összefogás egyelőre szintén fejlesztendő terület, ami nemcsak a 

helyi termék előállítókkal kapcsolatban probléma, a térségben a vállalkozói mentalitásra 

általában jellemző. Tudatosítani kell az egyes termékgyártókban, előállítókban, hogy a közös 

fellépés nem a helyi versenyt élesíti, hanem az egységes megjelenést próbálja meg mindenki 

számára elérhetővé, vonzóbbá tenni. Képzésekre szükség van a civil és az állami szférában 

egyaránt, meghatározó szerepük kell, hogy legyen a szemléletváltásban.  

A szereplők igényének felkeltésében nagyon fontos szerepet kell, hogy játszanak nemcsak az 

állami és a közigazgatási szektor, hanem a civil szektor szervezetei is. Egymást erősítve, 

összefogva a kamarák, a különböző helyi civil szervezetek, az önkormányzatok, a települési 

önkormányzatok el tudják oda juttatni ezeket szereplőket – kisvállalkozókat, egyéni 

vállalkozókat, őstermelőket –, hogy  az együttműködés igénye kialakuljon. Nem egyszerű 

feladat, sok esetben nem is életkor, hanem hozzáállás és megfelelő ismerete kérdése. De 

ugyanígy a marketingre, arculatra vonatkozó képzésekre is szükség van. Ez a 2014-2020-as 

Uniós források tervezése során megyei szinten is megfogalmazódott, de a Leader csoportokra 

is kiemelt szerep vár a jövőbe is. A helyi termékek piacra jutásában a Leader-es forrásoknak 

is nagy segítséget kell nyújtaniuk. 
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A helyi termékek piacán alig találhatók jól működő információs csatornák. Helyi 

kezdeményezések vannak, de egy megyei, vagy egy térségi szintű információs csatorna, vagy 

kommunikációs rendszer/marketing csatorna kiépítése, és koordinálása mindenképp 

szükséges lenne.  

 

II.9. Interjúalany: Juhász József elnök, Társadalmi Egyesületek Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége  

 

A Társadalmi Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének (továbbiakban 

TESZ) alapító szervezetei 1990-ben a kertbarát körök voltak. Első elnökük a mezőtúri 

illetőségű néhai Király István gazdálkodó, aki a mezőtúri Kertbarát Kör elnöke volt előtte. 

Örökös tiszteletbeli elnökük Dr. Gyúró Ferenc, a Kertészeti Egyetem professzora, a 

magyarországi kertbarát mozgalom atyja.  

A TESZ együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

(továbbiakban MNVH) Jász-Nagykun-Szolnok megyei referensével Dr. Barancsi Ágnessel, 

miszerint a hálózat egyik megyebeli információs pontjaként a felvilágosító, információs- és 

propaganda tevékenység széles körű társadalmasítása érdekében a TESZ-be tömörült 

társadalmi szervezeteket igyekszik bevonni. Saját eszközeivel és lehetőségeivel biztosítja az 

MNVH és a szolgáltatás marketingjét, ügyfélfogadási- és információs rendszerébe beilleszti 

az MNVH-hoz kapcsolódó alapvető, publikus információkat. Esetenként helyet, helyszínt 

biztosít szakmai rendezvényekhez, s a maga eszközeivel részt vesz azok megszervezésében is. 

A TESZ-nek jelenleg 35 tagszervezete van. Tevékenysége az önkéntesen tömörült 

tagszervezetek közreműködésével, de ezen egyesületek teljes szuverenitása mellett, gazdasági 

és szervezeti önállóságuk megtartásával zajlik. 

A szövetség célja a szervezetbe tömörülő civil szervezetek tevékenységének elősegítése, a 

mindennapi működésével kapcsolatos problémák megoldása szakmai együttműködéssel, 

igények szerint változó információkkal, jogi, pénzügyi, tanácsadással.  
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A tagszervezeteket infrastrukturális szolgáltatásokkal (internet használat, irodák, oktató 

termek, plenáris és szekcióülésekre alkalmas termek), valamint a pályázatokkal kapcsolatos 

támogatással is segítik. 

Kialakították a TESZ képzési és konferencia központját, amelyben különböző termek 

találhatók, tanfolyamok, szekcióülések kis- és nagycsoportos oktatásra alkalmas termek, 

továbbá klubhelyiség vehető igénybe.  

Felnőttképzési szolgáltatásokkal is gazdagították a tagság részére nyújtott kínálatot. A munka 

világával összefüggő képzés megszervezése érdekében az IPOSZ és a FUVOSZ képző 

szervezeteivel, valamint a Karakter Kft vették fel a kapcsolatot, melynek eredményeként ezen 

érdekképviseleti szervezetek továbbképzései is megkezdődhettek Szolnokon. A Nemzeti 

Közlekedési Hatóság megbízása alapján a FUVOSZ helyi szervezetével szakmai irányítói 

tanfolyamokat és vizsgákat szerveznek.   

A tagságban megtalálható a környezetvédelem mellett elkötelezett Nagyalföldi 

Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesület, valamint a Tisza Klub Környezet- és 

Természetvédő Regionális Társadalmi Szervezet. A környezeti kultúra és a környezetbarát 

magatartásforma kialakításának fontos eszköze a környezeti nevelés, mely nemcsak az 

ifjúság, hanem a felnőttek tudatformálását is szolgálja.  

A tagsági palettát színesíti a Térinformatika az Önkormányzatokért Alapítvány, melyet a 

térinformatikai szemléletmód széleskörű elterjesztésében érdekelt szakemberek alapították. 

Szolgáltatásaik valamint szakértőik tapasztalata a projektek előkészítésétől azok zárásáig 

terjed. Ügyfélkörünkbe hazai kormányzati, regionális és önkormányzati intézmények, 

szakigazgatási szervek, vállalatok, civil szervezetek tartoznak. 

A szövetség egyik legerősebb tagszervezete Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 

akik a Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi integrációjának előmozdítása 

érdekében tevékenykednek. A jogszabályokban foglaltak megvalósításának szorgalmazásával 

segíti életminőségük javulását, valós szükségleteken és igényeken alapulva ösztönzi az 

akadálymentesítési folyamatokat, közösségi színtereket.  
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Tagjainak az alapszolgáltatásokon kívül a jelnyelvi tanfolyamok szervezésével nyújt 

esélyegyenlőségi szolgáltatást és informatikai képzésre ad lehetőséget a szolnoki szövetségi 

székházban.  

Juhász József elnök elmondta, hogy a tagságban a helyi termék-előállítók elsősorban a 

kertbarátok egyes szervezetei. Elsősorban saját fogyasztásra termelnek, de ők azok, akik 

büszkén be is mutatják a termékeiket a kiállítások alkalmával, hogy a saját értékesítési 

bázisukat tovább tudják építeni. Természetesen a kertbarát körök a saját településük piacain és 

értékesítési csatornáikon keresztül értékesítik a termékeiket. A termelők elsősorban friss, 

azonnali értékesítésre vagy téli tárolásra termelnek. Akik már nagyobb mennyiségű pálinkát 

főznek, azok nem tagjai a kertbaráti köröknek, ők már iparszerű termelést folytatnak. 

A szervezetnek nincs olyan más tagja, aki helyi termék előállítással illetve szolgáltatással 

foglalkozna. 

 

Juhász József elmondta, hogy a helyi termék-előállítás és értékesítés tekintetében a 

legnagyobb korlátozó tényező az, hogy nagy számban érkeznek külföldről nálunk is 

megtermelhető, előállítható mezőgazdasági termékek. Felvetette, hogy egy erre irányuló 

kormányzati piaci intézkedéssel a magyar termékeket kellene előnyben részesíteni a behozott 

termékekkel szemben. 

Akadályozó tényezőként említi a magas termelési költséget is. Véleménye szerint, nem lehet 

mindent exportálni, hazánkban sokkal nagyobb megbecsülést kellene kapnia a magyar 

termékeknek. Vannak ez irányú törekvések, de messze nem olyan mértékben, mint hajdanán. 

Gátló tényező az is, hogy a konzervipari feldolgozás jelentős mértékben csökkent. Az érintett 

cégek mindig felvásárlóként jelentkeztek a kistermelők többlettermésére. 

Meglátása szerint, nem léteznek ma olyan szervezetek, akik a helyben termett és többletként 

jelentkező termést vagy terméket az ország más területeire juttatnák. Az ilyen hálózatok 

kiépítését fontosnak tartaná.  
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Elmondta tovább, hogy Magyarországon a termelő nagyon előnyös a helyzetben van, mert 

minden település önkormányzata bíztatja a termelőket és lehetővé is teszi, hogy az adott 

piacokon kedvező feltételek mellett értékesíthetik a saját termékeiket. Ennek ma már nincsen 

semmilyen akadálya. A kistermelők nem megszokott reklám felületeket, hanem más 

költségkímélő értékesítési csatornákat használnak. 

A TESZ szoros együttműködést folytat a termelőkkel, mint például a kertbarátok köreivel.  

Ha példaként kellene valakit bemutatni, hozzáállásában, tevékenységében példaértékűnek 

kiemelni, akkor Juhász József Nagy Dezsőnét és az általa vezetett Jászjákóhalmi Kertbarát 

Kört emelné ki. Elmondta, hogy az elnök asszony és a tagok munkája jó gyakorlati példaként 

szolgálhat a megyebeli termelőknek, hisz a termék értékesítse mellett a saját kiskertjeiket is 

bemutatják egymásnak. Felemelő látni, hogy az emberek büszkén hívják a rendezvényeiken a 

más településekre látogatóba odaérkező hasonlóképpen kistermeléssel foglalkozókat, hogy a 

„Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat újra felélesszék. Gyomtalan, szépen rendezett, 

termőhelyi vonatkozásban, szakmailag olyan kerteket produkálnak, hogy sokan a csodájára 

járnak. 

 

II.10. Interjúalany: Kertészné Bokor Zsuzsanna, projektmenedzser, 

Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt az elmúlt időszakban több KEOP-os pályázat megvalósításában 

vállalt szerepet, melyek a helyi termékek fogyasztására vonatkozó népszerűsítési 

kampányokat tartalmaztak (KEOP 6.1.2; 6.1.0; 6.2.0). Térségi kampány keretében 

óriásplakátok készültek, vagy pl. Szandaszőlősön helyi termék vásár, a Tiszavirág fesztiválon 

„zöld sátoros” program volt. A helyi termék gyártókkal a fesztiválszervezés révén történt 

kapcsolatfelvétel. Egy másik pályázat a helyi termékek piacra jutását egy tanyasi termék 

jelölő rendszer révén kívánta támogatni. Szem előtt kell tartani, hogy a vidéki területek 

segítése ezen pályázatokon keresztül lehetséges. A Zrt szerepe főként a szemléletformálásban, 

a vásárlási kedv ösztönzésében jelentős.  

 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

71 

A helyi erőforrások tekintetében Szolnokon nincsenek jelentős potenciálok. De a megyében 

vannak gócpontok: Nagykörű, Rákóczifalva, Tiszasüly, Besenyszög, ahol van rengeteg helyi 

érték, de azért a megyeszékhelyen is fellelhetők pl. lokálpatrióta körök (a Tabán megmentése 

kapcsán, vagy Szandaszőlősön is nagyon erős a helyi közösség). A tiszai hagyományokhoz 

mérten jelenleg nem számottevő a hagyományőrzés (v.ö. tiszai halászat). Ezek a lehetőségek 

kiaknázatlanok, ill. fejleszthetők. A Tiszai Hal Napja egy olyan kezdeményezése volt a Zrt-

nek, mely helyi halászati termékek versenyhelyzetbe juttatását szorgalmazta. 

A kézművesség területén ki kell emelni a Szt. Lucia Kézműves Céh-et, akik szintén jelentős 

erőfeszítéseket tesznek, de csipkekészítők, rákóczifalvi hagyományőrzők, lovas íjászok, sőt, 

vasutasok, repülősök is őrzik saját hagyományaikat. A repülés pl. bizonyos értelemben 

jellegzetes szolnoki helyi termék. Utóbbi nem vidéki kultúrára alapozott, de helyben a városi 

hagyományokra lehet támaszkodni. A helyi termék ui. nem csak az agrárium, hanem az ipar 

területén is releváns fogalom. Vannak pl. esélyegyenlőségi célcsoportokat foglalkoztató 

nonprofit szervezetek is, akik jelentősek Szolnokon, pl.: a Contact Nkft. A helyi termék 

fogalma területén nagyon színes a paletta. A megváltozott munkaképességűek által elő állított 

helyi termékek persze teljesen mások, mint pl. egy vidéki termelő, vagy egy helyi kis-

/középvállalkozás által megtermelt termék.  

Egyes előállítók esetében jól működő értékesítésről lehet beszélni. A Nagykörűiek esetében 

pl. működik a fővárosba történő beszállítás, s az Élő Tiszásoknak is van raktáruk Szolnokon.  

A város azzal járulhat mindehhez hozzá, hogy a piacon még jobban érvényesíti a helyi 

termékek előtérbe helyezését. A vásárokon, rendezvényeken való megjelenés a legelterjedtebb 

értékesítési forma, utána jön a piac, helyi vásárcsarnok. Van néhány kis bolt is, ami 

marketingjében is a helyi termékeket népszerűsíti (Szolnokon pl.: a vasútállomás közelében, a 

Széchenyi-lakótelepen) 

A helyi termékek piacának kiteljesedését jelentősen akadályozza a globális gazdaság: az olcsó 

világpiaci árakkal szemben a helyi termék nem tud versenyképes lenni. További – bár 

jelentősen kisebb – akadályozó tényező a lakosság szemléletmódja. Mostanában talán van 

ebben elmozdulás, pl. az egészséges életmód kapcsán is népszerűbbé válnak egyes termékek. 
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Kiemelhetjük a Szövetség az Élő Tiszáért szervezetet, akik nagyon jelentős háttérmunkát is 

végeznek, pl. a jogszabályi változások elősegítése területén. Jól látható, hogy legtöbbet 

központilag lehet tenni a helyi termékek piacának fejlődéséért, jogszabályokkal, 

adókedvezményekkel, egyszerűsítető lépésekkel, de pályázatokkal is hatékonyan lehet 

segíteni. Egy általános társadalmi felemelkedés is szükséges azonban ahhoz, hogy 

elindulhasson a helyi termékek felemelkedése is. A hazai termék tudatos vásárlásához 

szükséges egyfajta biztonságérzet és megfelelő anyagi háttér is. A vidéki gazdaságok 

újjáélesztéséhez is jelentős forrásokra van szükség, de ezek akár a városi agglomerációban is 

hatékonyan működhetnek majd a jövőben. 

 

A helyi termék megismertetésére a jelölő rendszerek adta lehetőségeket jobban ki lehetne 

aknázni, bővíteni, erősíteni kell szerepüket. Nagyon jól funkcionálhatnak a helyi termék 

polcok/sarkok, illetve boltok. Az élelmiszereken túl az egyéb helyi termékekre is érdemes 

lenne fókuszálni, egy szélesebb termékkínálatot kialakítani a kereskedelmi egységekben. De 

szolgáltatóknál is megjelenhetne a helyi termékek marketingje. A helyi étkeztetésben nagy 

lehetőség van, ebben Szolnokon már van előrelépés. De külföldről is adaptálható jó gyakorlat: 

az étterek kínálatában megjelenhet egy helyi alapanyagokból összeállított, jelölt étlaprész is. 

Az egyéb marketing eszközök közül jó tapasztalatok vannak az óriásplakát kampányokról (ld. 

Helyből is eléred!), de a Facebook közösségek, és az internetes boltok is hatékonyan 

segíthetik a helyi termékek marketingjét.  

A megyében a szervezetek közötti együttműködésre vannak jó példák, pl. a Szövetség az Élő 

Tiszáért De pl. a Szent Lucia Kézműves Céh is több szervezet együttműködésére épül, akik 

felismerték, hogy a versenyhelyzet kedvező piaci együttműködéssé is alakítható.  

A helyi termék előállítóról a http://www.helybenhagyjuk.hu/ oldalon lehet tájékozódni, külön 

nyilvántartás még nem készült ezekről a szereplőkről. 

 

http://www.helybenhagyjuk.hu/
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II.11. Interjúalany: Lakatos István, irodavezető, Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Térségfejlesztési és Külügyi Iroda  

 

A 2012. január 1-jétől életbe lépő törvényi változások következtében jelentőssé vált a megyei 

önkormányzatok fejlesztéspolitikában betöltött szerepe. Az Önkormányzat egyik legfontosabb 

feladata a 2014-2020-as Európai Uniós programozási/támogatási időszakra való felkészülés.   

A tervezett operatív programok közül a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

megvalósításában a megyéknek és a megyei jogú városoknak kulcsszerepük van. A megyei 

önkormányzatok összehangolják, koordinálják a megye területén megvalósuló összes 

tervezési folyamatot, a végrehajtásban és a nyomon követésben is közreműködnek.  

A Térségfejlesztési és Külügyi Iroda feladatai közé tartozik többek között a területfejlesztési, 

turisztikai koncepciók, stratégiák tervezése, turisztikai, marketing munka segítése, 

nemzetközi, regionális, megyei, kistérségi projektek kezdeményezése, összehangolása és 

menedzselése, gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok ellátása is. Az interjúalany 

véleménye szerint az iroda szerepe a vidékfejlesztés területén nincs kellő mértékben 

leszabályozva.  

 

A megyében sokféle termék tartozhat a helyi termékek körébe, pontos információk nincsenek 

erről a területről.  Vannak olyan települések, térségek, ahol jelentősebb a helyi termékek 

előállítása és jobban működik az értékesítés, és van ahol ez nem jellemző. Az interjúalany a 

megyében előállított helyi termékekre példaként a jászdózsai ásványvizet (Jászok Kincse), a 

szintén jászdózsai sörüzemben előállított söröket (Pannonbrau), a karcagi fazekasok termékeit 

említette meg. A helyi termékek bemutatására ad lehetőséget a minden évben megrendezésre 

kerülő Jászsági Mézfesztivál, amit véleménye szerint jó kezdeményezés, jó példája az 

összefogásnak. Több hasonló rendezvényre, összefogásra lenne szükség. A jelentős kereslet 

mutatkozik a helyi termékek iránt, az állampolgárok mellett települési önkormányzatok, 

közétkeztetők is keresik (a Mintamenza Program alapját is a helyben előállított élelmiszerek 
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adják). A helyi termékek előállítását, értékesítését elősegítő erőforrások közül a helyi 

vállalkozó szellemet, a helyi tudást emelte ki.  

 

Véleménye szerint a helyi termék előállítást, értékesítést egy több évre szóló, tartós pályázati, 

támogatási lehetőség biztosításával lehetne elősegíteni, elsősorban hazai forrásokra 

támaszkodva. Meglátása szerint a pályázati lehetőségeket, támogatást egy járási, mikrotérségi 

szinten elvégzett rétegzett mintavételen alapuló piackutatás alapozhatná meg, mivel a helyi 

termékek előállítása és értékesítése szempontjából lényeges tényező a valós fogyasztói 

igények feltérképezése. Az igényekhez mérten differenciált támogatási rendszer kialakítása is 

elképzelhető. E mellett célszerű lenne a helyi termékek népszerűsítésre, marketingjére 

nagyobb figyelmet fordítani. Erre a célra számos eszköz, kommunikációs csatorna 

használható pl.: helyben szokásos módszerek, csatornák, mint a községi hirdetőtáblák, 

kábeltévé. Jellemzően a reklámra, marketingre a helyi termékeket előállítók nem tudnak 

anyagi forrásokat áldozni. A 2014-2020-as Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogramban 

megjelenik a helyi piacok fejlesztése, ami a jövőben nagyobb lehetőséget teremt a helyi 

termékek értékesítésére. Véleménye szerint a helyi termékek előállítása, értékesítése során 

lehetséges együttműködéseket kialakítani, de nem feltétlenül szüksége a térségeknek, 

településeknek partnerségeket működtetni ezen a területen. 

 

II.12. Interjúalany: Szabó Zsuzsanna az alapítvány mikrohitel menedzsere, 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

 

Szabó Zsuzsanna az alapítvány mikrohitel menedzser elmondása alapján, a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapvetően két pénzügyi termékkel 

foglalkozik. Kizárólag adószámmal rendelkező társas és egyéni vállalkozók részére nyújtanak 

hiteltermékeket. Jelenleg is fut az a 20 éve tartó, országos szintű mikrohitel program, mely a 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gondozása alatt áll, és ők, mint hitelközvetítők 
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vesznek részt. Ebben a termékben Jász-Nagykun-Szolnok megye a célterület. A másik 

termékük, ami már jelenleg nem releváns, de nagy az élő hitelállománya az a kombinált 

mikrohitel. Ezen hitelek államilag támogatott kamatozású, csekély összegű támogatásnak 

minősülő konstrukciók, melyekből az elsődleges termék előállítására szolgáló tevékenységi 

köröket kizárták. Így az alapítvány mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó 

vállalkozásoknak sajnos nem tud finanszírozást nyújtani, a vidékfejlesztés és a mezőgazdasági 

tevékenység támogatására pénzügyi forrást és ezáltal hitelt nem tud biztosítani. Ennek 

ellenére a szervezet úgy gondolja, hogy az Alföld szívében található jelentős számú az agrár 

vállalkozások számára is szeretne a jövőben támogatást biztosítani. Ennek egyik lépcsőfoka a  

KEOP 6.1.0 B projekt megvalósítása, melyben tudatos vásárlást ösztönző kampányt, 

kommunikációs kampányt és rendezvénysorozatot bonyolítottak és bonyolítanak le 2014. 

augusztus 31-ig. A munka nagy részét a kommunikációs kampány megvalósítása tette ki, 

mely során honlapot hoztak létre, szórólapokat, kiadványokat és rendezvényeket szerveztek 

elsősorban a helyi civilek illetve a Szolnok város és Szolnok város vonzáskörzetében található 

helyi lakosság számára. A többi célterület az Észak-Alföld többi nagyvárosaira is kiterjed. 

Fontos prioritásként kezelték a helyi termékek fogyasztásának ösztönzését, megpróbálták 

felvenni a kapcsolatot a helyi termelőkkel, kézművesekkel, számukra információs vásárt 

szervezni. A helyi lakosság ellátogathatott és ingyen kipróbálhatta ezeket a termékeket. A 

projekt legfontosabb információs forrása http://www.helybenhagyjuk.hu/ honlap, ahol olyan 

helyi termelők is lelhetők fel, akik iskolás csoportok számára biztosítanak betekintést a saját 

műhelyeikbe.  

 

Jelenleg egy másik TÁMOP-os pályázaton is dolgoznak, mely szorosan illeszkedik a 

közösségépítő vidékfejlesztés szemléletéhez. Az Alapítvány hitvallása: csak abból lehet jó 

vállalkozó, aki széleskörű kapcsolati tőkével rendelkezik és a helyi lakosságot is a vállalkozás 

orientált szemléletmód felé próbálja terelni. A rendezvényeket a szolnoki Bajcsy úti lakótelep 

lakóinak részére tervezik, azonban bárki látogathatja ezeket a programokat. Ez a pályázat 

2015-ben fog lezárulni.  

http://www.helybenhagyjuk.hu/
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Szabó Zsuzsanna elmondása alapján nehéz a megyebeli helyi termelőket elérni, hisz sem a 

Vidékfejlesztési Minisztérium, sem a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat sem pedig a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet nem rendelkezik teljes körű 

adatbázissal. 

Egy megyebeli közös hálózat kialakításának ötletét magánemberként úgy gondolja, hogy 

mindig a kicsi szervezettől kell elindulni. Egy kis közösség hatékonyabban tud működni, és 

ha nyitott a kapcsolódásra egy másikkal, akkor ezekből egy idő után megyei szintű hálózat is 

ki tud alakulni. 

A kampány során helyi termelőkkel beszélgetve arra a megállapításra jutott, hogy igazából 

azokkal szeretnek együttműködni, akikkel gyakran találkoznak a vásárokon, piacokon, 

rendezvényeken, vagy éppen egy településen élnek. Az hogy valaki őstermelő, az csak 

adózási forma kérdése – de ha egy helyen élnek, egy a problémakörük, egy ismeretségi körük, 

sokkal hatékonyabban tudnak együttműködni. 

A helyi termékek értékesítésével kapcsolatban azt tapasztalták, hogy egyre nagyobb kereslet 

jelentkezi a kézműves vásárokra, főként a vasárnapi vagy szombati piacokra, ahol egyre több 

háziasszony vásárol a családnak. Egyre nagyobb igény mutatkozik a bio- és a kézműves 

termékek iránt is a helyi lakosság körében.  

 

A nehézségekről beszélve megfogalmazódott, hogy a megye vállalkozásfejlesztés 

szempontjából nézve speciális megyének mondható. Az Alföld szívében, távol minden 

határtól a fizetőképes kereslet jóval gyengébb, szűkebb a pénztárca, kevesebb a 

munkalehetőség, az itt lakók kevésbé mobilak, kicsi a vállalkozási kedv és a meglévő 

vállalkozásoknak is csak kis hányada keresi meg az igazi piaci réseket. 

A termelők és a szolgáltatók ugyanazt a pénztárcát célozzák meg, így feszített versenyhelyzet 

alakul ki. Problémának látja a termelők magas költségeit is. Jó gyakorlatnak tartja a KEOP-os 

pályázatban megvalósított infovásárokat, a személyes egyeztetéssel előkészített 

kitelepüléseket, a helyi igényekre alapozott rendezvények megszervezését. 
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A helyi termék-előállítókat legnagyobb részt a turizmus fejlesztése segítheti. A célzott és 

tematikus standok fenntartása rendezvényeken, fesztiválokon valósul meg. 

 

II.13. Interjúalany: Dr. Sziráki András elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Sziráki Andrással 

folytatott beszélgetés során átfogó képet kaptunk a megye helyzetéről. Elmondta, hogy 

gyakorlatilag a megye vállalkozásaival napi kapcsolatban állnak, hiszen rendszeresen személy 

szerint is látogatják a vállalkozásokat. A képzést tekintve 400 vállalkozóval állnak 

kapcsolatban, tehát ennyi vállalkozónál van tanulószerződéssel tanuló, ez kb. 6038 főt jelent. 

A jövő építése szempontjából kardinális szempontként kezelik a szakképzést. 

Ezen túlmutatva a Kamarának elemi érdeke, hogy a pályázatokon illetve más utakon keresztül 

a vállalkozások folyamatosan fejlődjenek, versenyképességük növekedjen, hisz a kemény 

piaci kihívásoknak csak ebben az esetben tudnak érdemben megfelelni. 

Megítélése szerint, alapjában véve jó úton járunk, azonban a kép nagyon differenciált, a 

vállalkozások nagyon eltérő színvonalúak, van ahol a felkészültség példaértékű. 

Azonban a tendenciák azt mutatják, hogy nagyon kevés cég képes önállóan exportálni, sokan 

inkább csak a beszállítói szerepet képesek felvállalni.  

A megye sajátos helyzeténél fogva sokszínű. A fejlődés leginkább a Jászságban és a szolnoki 

kistérségében tapasztalható intenzíven, ám akad tennivaló bőven a Közép-Tisza vidéke, 

Nagykunságon, a Tiszazugban, a Mezőtúri kistérségben. Ezeken a területeken is 

megfigyelhető változás, fejlődés, de sokkal lassúbb ütemben, a már említett kistérségekben. A 

közelmúltban a tiszazugi és a mezőtúri kistérségekben két komoly fejlesztés zajlott, ám nem 

hanyagolható el a túrkevei, karcagi és tiszafüredi sem. Elmondható, hogy a korábbi évekhez 

képest megmozdult valami: új munkahelyeket teremtettek. Nagyon fontos szempontnak tartja 

a 2014-2020-as pályázatok kiírását, nagy a vállalkozások érdeklődése a projektek iránt. 

Sziráki elnök úr fontosnak ítéli meg, hogy előtérbe kerüljenek végre a hazai tulajdonlású 
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vállalkozások és ezek számára nyíljanak meg pályázati lehetőségek. Ha ez megvalósulna, 

akkor egy strukturális átrendeződést tudnának eszközölni a térségben is. Elengedhetetlennek 

tartja a nagykunsági, a Tisza-vidéki és a mezőtéri kistérség irányába történő fejlesztéseket. A 

legnagyobb innovációk a Jászságban és Szolnok környékén zajlanak, így sajnos nincs meg az 

összhang. Megítélése szerint, most ebben kellene összefogni és a különböző programok 

mentén kitalálni, hogy ezen a helyzeten hogyan lehetne változtatni.  

Ha a térség a fejlődés irányába akar elmozdulni, akkor elengedhetetlen a kutatás, fejlesztés, 

innováció. 

 

Nagyon fontos tényezőként jelenik meg az élő kapcsolatok szerepe. A napi szintű kapcsolat a 

vállalkozásokat és a Kamarát is segíti, így pontosan tudják mire képesek a vállalkozások, 

hogy milyen pozíciókkal rendelkeznek, mit kell erősíteni, hogy ne csak információ, hanem 

támogató magatartás is legyen a Kamara működésében. 

Fontos hogy a műszaki kultúrához erőforrást kell teremteni, hiszen ha nincs erőforrás, nincs 

fejlesztés sem, és erőforrásként az oktatást is. Olyan a légkört kellene teremteni az 

agráriumban, hogy érezzék a benne dolgozók: újítás nélkül nincs fejlődés.  

 

A helyi termékek, szolgáltatások erőforrásainak tekintetében a Kamara álláspontja az, hogy a 

pályázatokat kell minél szélesebb spektrumban kihasználni, felhasználni. 2014-2020-as 

ciklusban lesznek pályázati források. Az elmúlt időszakban nagy mértékben nőtt a gazdaság 

fejlődésére irányuló forrás kapacitás, mely egy átütő erejű kormányzati döntésnek tudható be.  

A legfontosabb erőforrás az ember és a tudása. A Kamara a szakképzés menedzselésével és a 

szakmai versenyek megrendezésével kívánja ezt erősíteni.  

Látható, hogy sok vállalkozás működik a megyében, azonban nem egységes a szerkezet. Csak 

kis százaléka magyar tulajdonú vállalkozás, és meglehetősen magas a multinacionális tőke 

aránya. Ez „egészségtelen” szerkezet. Egységben kell kezelni ezeket a fogalmakat: befektetés, 

infrastruktúra, kiépítettség, ezeket nem lehet külön választani, mert együtt hatékonyak.  
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Sziráki elnök úr példaként emelte ki, hogy a megyében a feldolgozó ipar a legerősebb. Több 

az előállított új érték egyrészt a tradíciók, másrészt a kreativitás miatt. Ennek egy nagyon jó 

példája a tudatos tradíciókra épített mezőgazdasági gépgyártás, mely már a rendszerváltás 

idején is nagyon stabil bázis volt. 

Az Iparkamara saját adatbázissal rendelkezik a helyi termék-előállítókkal kapcsolatban.  

A szervezet jó ötletnek tartja a helyi termék-előállítók közös láncolatba, hálózatba foglalását, 

maga a Kamara egy biztos pont lehet ebben a feladatban. Megfogalmazta, hogy általában a 

könnyebb kezelhetőség szempontjából kicsiben érdemes kezdeni a települések helyi erőinek 

összevonását. Ennek a hálózatnak a bázisa Mezőtúron lehetne. 

 

II.14. Interjúalany: Kopasz Károlyné megyei módszertani referens, Nemzeti 

Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet tevékenysége a közművelődés országos szakmai módszertani 

és tanácsadó feladatellátásának megerősítésére és a területi szintek együttműködésének 

fejlesztésére irányul. A megyei feladatellátás az NMI megyei irodáinak rendszerében 

szerveződik, mellyel a központi folyamatok országos hatókörrel kibővülve a szakfeladat-

ellátás lokális hatékonyságát segítik. A megyei közművelődési módszertani irodák feladatai a 

szakmai tanácsadói- és szolgáltatói tevékenységre, a közösségi művelődés társadalmi és 

kulturális hatásainak erősítésére, a helyi közösségi kezdeményezések támogatására és 

fejlesztésére irányulnak. 

Minden településnek, közösségnek vannak feltáratlan értékei. Ezek az értékek a település 

erőforrásai. Ezek az erőforrások segítik a település közösségének fejlődését. A közösség: 

megerősít, elvet, kiegészít!  

Céljaik: 

- a lakosság minél szélesebb körű bevonása, aktivizálása;  

- a települési értéktár kialakítása 

- a helyi erőforrások kiaknázása és – elsősorban – a településen való ‘befektetése’   
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Közösségi alapú feltárás 

A helyi közösség  

- tervezi meg a feltárást (ezt kell elérnünk, segítenünk, támogatnunk); 

- végzi a felmérést; 

- összegzi, értékeli a felmérést; 

- kiválasztja a bemutatni kívánt értékeket; 

- bemutatja a helyi értékeket, nyilvánosságot biztosít számukra; 

- helyi cselekvési programokat kezdeményez.  

Lehetőségek:  

- Hungarikum Klubok (helytörténeti baráti körök) 

- Tankatalógusok 

- Helyi kalendáriumok 

- Közösségi terek frissülése, újjáéledése a közösségi beszélgetések által 

- Helyi nyilvánosság csatornáinak kiépülése 

- Helyi gazdaságfejlesztés 

Az NMI működése óta az alábbi programjaikkal, tevékenységeikkel járultak hozzá a 

helyi termékek/vállalkozások fejlesztéséhez:  

- Gazdálkodj okosan – lépésről lépésre! Megalakult háztáji klubok segítése, tapasztalatcseréje, 

új klubok alakítása;   

- Ismeretátadás fűszer és gyógynövényekről;  

- Települési közösségek fejlesztését szolgáló kezdeményezések mentorálása; 

- Települési értéktárak Jász-Nagykun-Szolnok Megyében - helyi értékek ünnepe a programba 

bekapcsolódott településen; 
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II.15. Interjúalany: Bali István, elnök, Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 

 

Az interjú elején elnök úr a vidékfejlesztési tapasztalatairól, kapcsolatairól, az egyesület főbb 

területeiről, feladatairól beszélt. 

Elmondása szerint a rendszerváltozás előtti időszak volt a meghatározó, hiszen a 

Termelőszövetkezetek Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Szövetségénél dolgozott: feladata volt 

a termelő szövetkezetek sportjának, amatőr művészeti mozgalmának a támogatása, a 

fiatalokkal való foglalkozás, illetve a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, koordinálása. 

Lehetősége volt kijutni Lengyelországba több alkalommal, ugyanis a lengyel kistermelők, 

családi gazdaságok vagy néhány Állami Gazdaság (PGR) voltak a magyar 

termelőszövetkezetek lengyel partnerei. Ezek elsősorban magángazdák voltak, mivel 

Lengyelországra a mai napig jellemző a kevés hektáron termelő egyéni gazdálkodó, családi 

gazdálkodó. Voltak úgynevezett állami gazdaságok is, ezek főleg a Nagy–Lengyelország 

régió (Wielkapolska) területén. Különösen jelentős volt a kertészeti ágazat, az alma és egyéb 

gyümölcs- és zöldségtermesztés. A Rákóczifalvai Rákóczi TSZ egyik brigádja, amely egy 

lengyel asszony Hanna Sawicka nevét viselte, utazott Lengyelországba és velük jutott el, mint 

tolmács erre a szakmai tanulmányútra, míg a Kunhegyesi Kunság Népe Tsz-el a 

vetőmagtermesztés, illetve tisztítás, értékesítés tanulmányozása révén.  Később ezt követte 

Franciaország, abból az apropóból, hogy 1988-ban rendezték meg Szolnokon a Picardia 

Bemutatkozik elnevezésű heteket, ahol főkén művészeti csoportok képviselőin kívül eljutottak 

a megyénkbe fiatal mezőgazdászok is, akik élénk érdeklődéssel figyelték ittlétük alatt a 

magyar mezőgazdaságot: a növénytermesztésünket, az akkori hatalmas hektárokon dolgozó 

szövetkezeteket, a korszerű mezőgazdasági eszközöket, gépeket, akár a Linear 

öntözőrendszert, a Class aratógépeket, francia vetőgépeket. A szövetkezet tagjainak alkalma 

volt ellátogatni Franciaországba, ahol tanulmányozták a családi gazdaságok vagy a termelő, 

feldolgozó és értékesítő szövetkezetek tevékenységét.  
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Látták, hogy a családi vállalkozók hogyan fognak össze azért, hogy egymásnak segítsenek, 

akár a vetés, az aratás vagy növényvédelem területén.  

1990-ben alakították meg az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesületét, amely pártoktól és politikai szervezetektől függetlenül működő civil 

szervezetként az érdekazonosságra építette kapcsolatait és együttműködését más társadalmi 

szervetekkel. Alapító szervezetei voltak az AGRYA Országos Szövetségének.  

 

Az Egyesület tevékenysége megalakulása után a következő főbb területekre terjedt ki:  

- a nemzetközi tapasztalatokra épülve a megyénkben is elindították a 4 H mozgalmat, 

amely négy angol szó rövidítésével tömören jelképezi céljait: head, hands, heart, 

health (fej, kezek, szív, egészség), azaz átültetve az átgondoltságot, a gyakorlatiasságot, 

a humanitást és a természetes egészséges életmódot.  

- megismertessék a 10-20 éves korosztályt a mezőgazdálkodás, a kézműipar a 

kereskedelem, a környezetvédelem és a biotermelés alapjaival egyszerű 

vállalkozásokon, közösségi munkatevékenységen keresztül.  

- lehetőséget biztosítani az önálló gazdálkodás, életvitel és vállalkozáskészség 

elindítására, a jövedelemszerzésre.  

- kapcsolatot létesítsenek mezőgazdasági szakképző iskolákkal, főleg Karcag, Jászapáti, 

Kenderes, Törökszentmiklós településeken. 

- megszervezték a Mezőgazdasági Pályára Irányító Tábort azzal a céllal, hogy a 

gyerekek megismerkedjenek akár családi, akár termelőszövetkezeti gazdálkodással.  

Elmondása szerint az Egyesület kezdettől fogva fontosnak tartotta azt, hogy a 

mezőgazdaságban, a vidéken dolgozó fiatalok minél több tapasztalatot szerezzenek a hazai és 

a külföldi országok vidékfejlesztésének, agrártermelésének jó gyakorlatairól.  

Csatlakoztak a franciaországi CIVAM (Réinventer la Ruralité) a vidéket eredeti értékére 

felemelő információs és képzési központhoz, melynek köszönhetően az 1990-es évek elején 

sikerült a mezőgazdaságban dolgozó fiataloknak kijutni Franciaországba, Németországba.  A 

Szövetséggel együtt alapították meg az Európai Régiók Fiatal Mezőgazdászainak hálózatát, és 
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több olyan konferenciát rendeztek, amely ahhoz adott segítséget, hogy hogyan készítsék fel a 

mezőgazdaságban dolgozókat az Európai Uniós csatlakozáshoz.  

Szlogenjük, „Magyarul kell európaiul élni”. A nemzetközi agrárfórumok közül néhányat 

kiemelt:  

1. 1995-ben az „Élni Európában fiatal mezőgazdászként” fórum, amely arra keresett 

választ, hogy mit jelent annak ez, aki EU tagországban él, annak, aki a német 

újraegyesítésen keresztül ismerte meg Európát, vagy annak, aki az Európai Unión 

kívül gyakorolja ezt a hivatást. A háromnemzetes szemináriumon (francia-német-

magyar) neves külföldi és hazai előadók voltak, köztük Karl Peter Henry Cartensen, a 

német Bundestag mezőgazdasági bizottság elnöke. 

2. 1996-ban „Agrárúton Európába” szemináriumokon a Közép-Kelet Európai országok 

helyzetét és perspektíváját vitatták meg a fiatal mezőgazdászok szemszögéből.  

3. 1998-ban a „Zöld úton Kelet és Nyugat között” című fórum célja az volt, hogy 

megerősítsék azt, hogy az EU-ban nem versenytársak, hanem partnerek.  

4. Bekapcsolódtak a Leader programba is, melynek során a Jászfényszarui Bedekovich 

Lőrinc Népfőiskolai Társasággal közösen egy olyan fórumot szervezett, amelynek 

témái az európai vidékfejlesztés kihívásai voltak a Leader+ program tapasztalataira 

építve. A fórum keretében a jászfényszaruiak együttműködési megállapodást írtak alá 

az ADRACES vidékfejlesztő központtal.  

 

Az Egyesület 1998 óta tagja az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület (APURE) nemzetközi 

hálózatának, amely civil szervezetként működik Európa 15 országában, és tevékenységével 

biztosítja a vidékfejlesztéssel kapcsolatos hasznos információk, és gyakorlati tapasztalatok 

átadását. A kétévenként megrendezésre kerülő vidékfejlesztő egyetem az az iskola, amely 

falai közül kilépve a hallgatók a hétköznapi vidéki élet valóságát élik: segít abban, hogy az 

emberek beszélgessenek egymással, hogy meg tudják osztani ötleteiket, gondolataikat, hogy 

cselekvő módon tudjanak részt venni saját sorsuk alakításában. 
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 „Párbeszéd kelet és nyugat között az európai vidék felemelkedéséért” címet kapta az 

az egyetem, melyet 2006-ban rendeztek meg Mezőtúron csaknem kétszáz hazai és 

külföldi agrár és vidékfejlesztési szakember részvételével. Camillo Mortagua, a 

szervezet korábbi elnöke fogalmazott úgy, „... a vidék sokszínűségének megőrzése 

mindannyiunk számára egy olyan cél, amelynek érdekében Európai Régióknak 

közösen kell föllépni!” Az Egyesület számára ez adta meg az irányt, hogy egymás jó 

gyakorlatainak a megismerése, tapasztalataira kell építeni az agrár- és vidékfejlesztés 

területén is. Ennek nyomán került sor a Közép Kelet Európai Vidékfejlesztő Központ 

megnyitására Szolnokon, a TESZ Székházban, melyen részt vett Gérard Peltre az EU 

Agrár- és Vidékfejlesztési Konzultatív Bizottságának elnöke is.  

 A központ szervezésében megrendezték a „Civil együttműködés a vidék 

felzárkózásáért” című rendezvénysorozatot, melyen olyan előadók voltak, mint 

Camilo Mortagua Portugáliából (a Leader projekt „atyja”), Josy Rychez Battesti 

Korzikáról, Barbara Diklev Dániából, Maria Grzechynka Lengyelországból, 

Alessandro la Grassa Szicíliából,  Phil Turner az ECOVAST elnöke Angliából. 

 A következő Európai Vidékfejlesztő Egyetem 2015 májusában Olaszországban, 

Szicíliában lesz. 

Az Egyesület feladatai közé tartozik a Jász–Nagykun-Szolnok Megyei Agrárgazdasági 

Kamarának a lengyel kapcsolat megszervezése a Malopolskai Agrárkamarával, ennek 

keretében volt kint egy delegáció Krakkó melletti Raclawicében, ahol az első alkalommal 

megrendezett „Az év európai farmere” címet francia és lengyel gazdák előtt az Egyesület 

tagja, a tiszaörsi egyéni gazdálkodó Jobbágy Balázs nyerte el. 

Az Egyesületi tagok számára egy nagyon értékes élmény volt a 2007-ben Brüsszelben tartott 

Európai Fiatal Farmerek Európai Napján történő részvétel. A rendezvényt Marian Fisher Boel 

az Európai Bizottság Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztéséért felelős biztosa azért hívta életre, 

hogy hatékonyabb párbeszéd kezdődjön a Bizottság és az európai fiatal gazdálkodók között az 

európai mezőgazdaság és vidék jövőjéről, a KAP jövőjéről.   
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Részt vett Cipruson 2008-ban Limasolban egy nagyszabású vidékfejlesztés konferencián, 

melyet, „Európai vidék térségei működésben: szembenézés a holnap kihívásaival” címmel 

rendeztek meg. 

Az Egyesület fő tevékenységi körébe tartozik az alábbi címet viselő rendezvénysorozat 

megszervezése is: „Hagyományőrző népi és sportjátékok felkutatása, megőrzése és 

továbbadása”. Még 1981-ben a „Fut a Faluval” c. programmal indították el Tiszaörsön a 

hagyományőrző falusi sportnapokat a megyében, majd folytatódott Kuncsorbán a "Csorba 

Kupával", Kengyelen a „Kengyelfutással”, Kunhegyesen a "Konok Kunok Kupájával", 

Abádszalókon a Népi és Sportjátékok Nemzetközi Fesztiváljával stb.   

Több nemzetközi tapasztalatcserét szerveztek az NCA támogatásával.  Ilyen volt Dániában 

2009-ben a „Megújuló energiák felhasználása civil szervezetek közreműködésével” c. 

tapasztalatcsere, ahol a napenergia, szélenergia, biogáz üzemek működését tanulmányozták. A 

következő projektjük a „Közösségi részvétel erősítése, a fenntartható vidékfejlesztés igazi 

esélye”, ahol a franciaországi Falusi Otthonok (Faluházak) hálózatának és ez irányú 

tevékenységének megismerése volt a cél. A Faluházak (Foyer Rural) egy olyan közösségi 

forma Franciaországban, amely már hatvan éve a művelődési otthonok szellemében a 

befogadó közösség helyett egy alkotó közösséget igyekszik a központba helyezni.  

2010-ben a franciaországi Bretagne régióban a CIVAM  SAL (Helyi Élelmezési Rendszer) 

elnevezésű projektét tanulmányozták egy konferencia keretében. Bretagne régióban jobban 

elfogadottá vált, hogy a helyben termelt élelmiszereket ismert személytől, jó minőségben 

vásárolják meg. „Sajnos napjainkban sokan nem tudják, honnan származik az élelmiszer, amit 

elfogyasztunk, azt sem, hogy kik és milyen körülmények között termelték meg, mennyi 

vegyszerrel kezelték, mennyit utazott, mennyire tiszta és biztonságos. A helyi piacok 

fejlesztése, a helyi feldolgozás, a termelőknek a helyi fogyasztókkal való közvetlen kapcsolata 

nagyobb lehetőséget biztosít a sajátos helyi ízeket és kiváló minőséget fenntartó gazdaságok 

működésének, amelyek helyben munkalehetőségeket is biztosítanak.” 
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 A SAL projekt a hangsúlyt egy olyan helyi dinamikus közösségekre helyezi, amely a 

lakosokkal a helyi civil szervezetekkel való szoros kapcsolata révén a helyi 

élelmiszertermelést és értékesítést részesíti előnyben.  

Egy kis régióban 10 vagy 15 termelő összefog és létrehoz egy egyesületet. Az alapszabály az 

egy karta, amely megszabja, ki lehet az egyesület tagja, akinek mindig friss, jó minőségű az 

áruja, nem megengedett növényvédő szerrel nem szennyezi. Ha már valami probléma a 

felszínre kerül, akkor további tagságától eltekintenek.  

További projektjeik, melyekben részt vettek: „Az Esélyt a Vidéknek, Vidéki Esélyek”, a 

„Komphajó” Globalizáció és európai újszegénység vidéken címet viselő projektek, melyekbe 

Portugália, Olaszország, Románia, Lengyelország, és Magyarország is részt vett.  

A külföldi tapasztalatszerzés jó alaklom volt arra, hogy megtapasztalják közösen azt,  

 mit tesznek más országokban a munkahelyek megteremtése érdekében,  

 hogy lehet kevesebb a szegény sorsú ember a vidéken,  

 hogy lehet több esély, lehetőség a megélhetéshez!  

Erről készült egy kiadvány is, ami szemlélteti, leírja, hogy a vidéki szegénység felszámolása 

terén tett eltérő nemzetközi gyakorlat megismerése fontos, hiszen ezáltal azonosíthatók be 

leginkább a komplex társadalmi jelenségek aspektusai, továbbá, hogy a helyi problémák, a 

helyi megoldások alkalmazására van szükség alapos lokális szükségfeltárása tükrében.  

Elmondása szerint rendeztek egy nemzetközi fotókiállítást, „Európai vidék, ahogy én látom” 

címmel, amit bemutattak Brüsszelben is, jelenleg Európai Bizottság falait díszítik ezek a 

fotók. Sikeres rendezvény volt a „Falu a városban” című rendezvény, amikor a falusi 

szokások mutatkoztak be Szolnokon a Szapáry utcán, a cseh, szlovák, lengyel, erdélyi 

vendégek részvételével, ahol volt népzene, népjátékok, kézművesség, helyi kis mesterségek 

bemutatója. 

A lengyel partnereik által készített helyi termék katalógussal kapcsolatban elmondat, hogy a 

helyi termék katalógus a következőket tartalmazza: 

 a termék megnevezése,  

 élelmiszer megnevezése 
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 gasztronómiai specialitások,  

 népművészeti kézműves termékek,  

 turisztikai termékek,  

 hagyomány, zenei fesztiválok,  

 turisztikai látnivalók. 

A helyi termék katalógusra azért van szükség, mert ha a megyébe látogató turista el akar 

menni Kunszentmártonba, de nem tudja, hogy ott mi a specialitás, milyen nevezetességeket 

láthat, milyen eseményre érdemes elmenni, akkor a katalógust megtekintheti és információt 

szerezhet, választ kaphat az adott kérdésekre. Nagyon fontosnak tartja a hálózatba szervezést, 

illetve egy jó gyakorlat bemutatását. Ehhez kapcsolódva egy erős, megalapozott módszertan, 

valamint egy külső moderátor, közösségépítés és nem utolsósorban közösségfejlesztés 

szükséges. 

Említést tett még néhány projektről: „Vidéken élő nők helyzete Jászfényszarun” című 

projektről, illetve a „Mezőgazdasági pályára hangoló tábor”-ról, melynek lényege: a fiatalok 

a táboroztatásuk során megismerik a helyi értékeket, termékeket és üzemlátogatást is 

szerveznek számukra. 

A következő projekt a „Gyógynövényektől illatos kis Magyarország!”. A 

gyógynövénytermesztés reneszánszát éli: a gyógynövényeket nem csak az egészség 

megőrzésére, hanem akár a gasztronómiában ízesítéshez, akár befőtt, lekvár elkészítésénél 

használhatjuk. Ez a projekt a Gyógynövénytermesztők családi gazdasága, akik nem csak 

értékesítik, hanem helyben felhasználják ételízesítésre, likőrök készítésére. Nagy 

népszerűségre tett szert a turisták körében. A gazda kíséretében végigjárják a „gyógyfüvek 

útját, tanösvényét”. A hosszú séta után éttermi látogatásra, ételek kóstolására csábítják a 

vendéget, ahol lehetőség nyílik vásárlásra is. Tehát a program értékei: turisztikai 

látványosság, munkalehetőség és jövedelemforrás is egyben. Kiváló rendezvény 

Nagykörűben a „Nagy befőzés” című rendezvény, ahol a lekvárok, kompótok elkészítésének 

rejtélyeibe avatják be a helyiek az odalátogatókat és ezeket a helyi termékeket meg is lehet 

vásárolni. 
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Az elhangzottak alapján el lehet mondani, hogy nagyon jó gyűjtemények vannak a helyi 

termékekről, illetve gyártóikról, ami segítheti a további munkát, az együttműködést, a 

projektötletek feltérképezését, rendezvények szervezését. 

 

III. A TÉMA AKTUALITÁSA, 

JELENTŐSÉGE A VIDÉKFEJLESZTÉSI, 

PROGRAMOZÁSI DOKUMENTUMOK 

TÜKRÉBEN –  DOKUMENTUMOK 

TANULMÁNYOZÁSA 
 

Az alapozó kutatáshoz áttekintettük a releváns vidékfejlesztési és programozási 

dokumentumokat, melyeknek rövid összegzését közöljük. A kivonatok elkészítésénél 

törekedtünk az alapozó kutatás fő témájához illeszkedő, a helyi gazdaságot, helyi 

közösségeket érintő, elsősorban a helyi termékek előállítást, értékesítését célzó tervezett 

fejlesztések kiemelésére. 

 

III.1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  

 

Az összefoglalás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014. június 6-ai 5.0. 

változat alapján készült.  

A Területfejlesztési Operatív Program az eltérő területi igényekre reagálva a térségek belső 

erőforrásaira építő fejlesztéseket célozza meg.  
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„..az országon belül jelentős területi eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és 

környezeti adottságok terén, valamint a társadalom és a gazdaság fejlettségében. Ezért az 

egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség, 

amelyek a térségi gazdaságfejlesztés révén hozzájárulnak e különbségek csökkentéséhez is”.46
  

 

A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés és ezáltal a foglalkoztatás 

növelése. A TOP tervezésében a fejlesztések végrehajtásában és nyomon követében a megyei 

önkormányzatoknak kulcsszerepe van. Az operatív program területi programcsomagok 

(megyék és járások szintjén összehangolt fejlesztések) alapján nyújt támogatást, elsősorban az 

önkormányzatok fejlesztéseihez (gazdaságfejlesztés, város- és településfejlesztés), Budapest 

és Pest megye kivételével az ország 18 megyéjében.  

Az OP fejlesztéspolitikai céljai alapvetően a helyi, közösségi gazdaságfejlesztésre, a helyi 

közösségek erősítésére irányulnak. 

A TOP fejlesztéspolitikai céljai a következők: 

Gazdaságélénkítéshez és 

foglalkoztatási szint növeléséhez 

szükséges helyi feltételek 

biztosítása 

 helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a 

beruházások és befektetések növelésére, a 

munkahelyek elérhetőségének javítására 

 helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági 

aktivitás és a foglalkoztatás segítésére  

 kis- és középvállalkozások helyspecifikus 

támogatása a foglalkoztatás és a vállalkozói 

aktivitás növelésére  

Vállalkozásbarát és 

népességmegtartó település-, 

kiemelten városfejlesztés, az 

életminőség és társadalmi 

összetartozás javításához szükséges 

helyi feltételek biztosítása 

 

- város- és településfejlesztés a gazdasági 

funkciók erősítésére, a beruházások és 

befektetések növelésére, a munkába járás 

segítésére, kulturális örökség, vonzerők 

fejlesztése a turiszitkai potenciál kihasználására, 

fenntartható városi közlekedésfejlesztés és a 

zöldfelületek fejlesztése a környezeti minőség 

javítására, az önkormányzati épületek 

energiahatékonyságának javítása a hatékony 

településüzemeltetés és a széndioxid kibocsátás 

                                                           
46

Forrás: TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM tervezet 5.0 változat, 2014.06. 

06., 12.o.  
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csökkentése érdekében 

- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az 

életminőség javítása, és a népesség, különösen a 

fiatalok megtartása érdekében,  

-  leromlott városrészek fejlesztése az alacsony 

státuszú lakosság életkörülményeinek javítására,  

- helyi közösségek és együttműködés erősítése a 

helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás 

ösztönzésére 

 

A fejlesztéspolitikai célok mentén a TOP-ban az alábbi hat prioritási tengelyt határozták meg: 

  

 1. Prioritási tengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében. 

A prioritási tengely intézkedéseinek célja a térségi gazdasági környezet fejlesztése a 

gazdasági aktivitás növelése érdekében, az önkormányzatok által hatékonyan 

szervezhető helyi gazdaságfejlesztés és ahhoz kapcsolódóan a foglalkoztatás 

ösztönzése.  

A prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések:  

 1.1. Foglalkoztatás-bővítését szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési 

akciók: ipari parkok, iparterületek, logisztikai központok, inkubátorházak 

szolgáltatásfejlesztése, szükséges infrastruktúra kiépítése, elérhetőséghez 

szükséges vonalas infrastruktúra, közlekedési útvonalak fejlesztése, az 

önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú szervezetek 

kisléptékű élelmiszer-feldolgozásához, termék-előállításhoz kötődő 

fejlesztéseinek támogatása. A vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális 

hátterének támogatásán belül lesz lehetőség a Vidékfejlesztési 

Programmal összehangoltan a helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz 

kapcsolódó logisztikai fejlesztésekre (pl.: hűtőházak, piaci területek 

kialakítása, raktárak kapacitásának bővítése), a helyi termékek 

értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatásra.  
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 1.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és 

középvállalkozásoknál: kkv-k munkahelyteremtő és megtartó beruházásainak 

támogatása kiegészítő jelleggel a GINOP-pal összhangban, kkv-k eszköz és 

infrastrukturális szolgáltatásfejlesztéseinek támogatása, kis összegű térségi 

kísérleti fejlesztések, megyei szintű befektetési- és beruházás ösztönzési 

program. A támogatható területek között megjelenik a helyi érdekű kkv-k 

specifikus, térségi jelentőséggel bíró termelésének, helyi szolgáltatásainak 

fejlesztése, elsősorban kkv-k által előállított helyi termékek (pl. helyi 

kézműves termékek) térségi együttműködésben történő értékesítését, a 

termékek, ill. szolgáltatások és a fogyasztás összekapcsolását célzó 

fejlesztések támogatása. Az intézkedés kiemelten kezeli a turisztikai 

szolgáltatások fejlesztését, mivel sok térség számára kitörési pontot a turizmus 

jelenthet.  

 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés: alacsonyabb rendű úthálózatok fejlesztése, 

vonzásközpontok és a munkahelyek elérhetőségének javítása, városi elkerülő 

utak és hidak felújításának, építésének a támogatása. Az intézkedésen belül az 

Operatív Program forrásokat biztosít a Vidékfejlesztési Program 

LEADER közösségei által stratégiával megalapozottan ellátott és ahhoz 

illeszkedő, a város-vidék együttműködést elősegítő, ill. erősítő komplex 

projektekhez, a következő tématerületeken termelési és értékesítési 

kapcsolatok (élelmiszer és kézműves termékek), mobilitást elősegítő 

integrált térségi közlekedési kapcsolatok, város-vidék relációban 

értelmezhető rekreációs szolgáltatások és kapacitások). 

 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével: a gyermekjóléti 

alapellátások és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a 

szolgáltatások minőségének fejlesztése, elsősorban önkormányzati 
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fejlesztésekre fókuszálva, de támogathatók a nonprofit szervezet, egyházak, 

vállalkozások által működtetett alternatív ellátási formák is (pl.: családi 

napközi). 

 

 2. Prioritási tengely: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés. 

A prioritási tengely intézkedéseinek célja a vállalkozások és a lakosság számára vonzó 

települési környezet kialakítása, valamint a kulturális és természeti örökségre épülő 

turizmusban rejlő térségi potenciál kiaknázása. 

A prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések: 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés: a vállalkozások 

és befektetők számára vonzó, környezeti szempontból fenntartható 

városszerkezet kialakítása (barnamezős területek és rozsdaövezetek 

rehabilitációja, városközpontok gazdasági funkciójának megerősítése), család 

és klímabarát városi környezet kialakítása (közösségi terek, rekreációs 

övezetek kialakítása, zöldterület fejlesztés), kapcsolódó települési 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (pl.: belterületi csapadékvíz 

elvezetés), helyi identitást, helyi közösségek összetartozását erősítő, 

környezettudatos szemléletmód terjedését elősegítő szemléletformáló 

akciók, képzések támogatása.  

2.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: 

térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus fejlesztések 

támogatása, helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, 

épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, több elemű 

turisztikai fejlesztési projektcsomagok támogatása. A támogatással helyi 

ökoturisztikai fejlesztések, kulturális látványosságok, turisztikai célú 

kerékpárutak ráhordó szakaszai valósulhatnak meg.  
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 3. Prioritási tengely: Alacsony szándioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 

kiemelten a városi területeken.  

A prioritási tengely célja: környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése a 

fenntartható közösségi mobilitás elősegítése, települési önkormányzatok 

energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának 

növelése.  

 A prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések: 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: közösségi közlekedés 

fejlesztése, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása, személyszállítás 

intermodalitásának fejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztések, kerékpáros 

közlekedés feltételinek javítása. 

3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az 

energiahatékonyság növelése, és a megújuló energia felhasználás valamint a 

helyi alkalmazkodás támogatása: önkormányzati épületállomány energia –

hatékonyság központú rehabilitációja, épületek hőszigetelésének javítása, 

szükség esetén új infrastruktúra építése, energetikai korszerűsítés, megújuló 

energiaforrások  alkalmazásának, autonóm energiaellátást biztosító komplex 

fejlesztési programok, önkormányzatok fenntartható energia akcióprogramjai 

elkészítésének, környezettudatosságot erősítő szemléletformáló kampányok, 

akciók megszervezésnek támogatása.  

 

 4. Prioritási tengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése. 

A prioritási tengely célja: az önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése, helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas 

színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és 

a szociális alapellátás területén, leromlott városi területeken és városi külterületeken 

élő alacsony státuszú családok, romák életkörülményeinek javítása. 
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A prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések: 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: szolgáltatásoknak 

helyet adó épületek, rendelők felújítása, átalakítása, indokolt esetben új 

létesítése, szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének 

javítása infrastruktúra fejlesztéssel és eszközbeszerezéssel. 

4.2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése: szociális 

alapszolgáltatások pl.: családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. Az intézkedés keretén belül nem 

támogathatók a gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások közül 

a családi napközi, bölcsőde, óvoda fejlesztései.  

4.3. Meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 

akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása: önkormányzati 

intézmények akadálymentesítését, családbarát funkciók elhelyezését, 

kialakítását célzó fejlesztések támogathatók, nem önállóan, más intézkedések 

fejlesztéseihez kapcsolódóan. 

4.4. Leromlott városi területek rehabilitációja: szociális városrehabilitációs 

programok támogatása az ipari technológiával épült lakótelepek, városi 

szövetbe ágyazott hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, 

leszakadó városrészek, külterületen lévő telepek esetében. Az intézkedés 

keretében támogatható: az önkormányzat, 100%-os tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, illetve non-profit szervezetek tulajdonában lévő 

lakóépületek felújítása, szociális bérlakások felújítása, komfortfokozatának 

emelése, az elavult lakóépületek bontása, szociális bérlakások építése, illetve 

vásárlása, társasházak (illetve lakásszövetkezeti lakóépületek) közös tulajdonú 

részeinek felújítása, illetve a nagyarányú alacsony státuszú népességgel 

rendelkező területek esetében, különleges indokoltság esetén a rászorult 

családok magántulajdonában álló nem-többlakásos lakóházak korlátozott 
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mértékű felújításának támogatása, közösségformáló terek, létesítmények 

fejlesztése. 

 

 5. Prioritási tengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések.  

A prioritási tengely célja: kísérleti jelleggel, városokban a helyi közösségi 

összetartozás és identitástudat erősítése és fejlesztése. Erősebb kohézió megteremtése 

a városi közösségekben, helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés 

segítségével.  

A prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések: 

 5.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése: az intézkedés 

kísérleti jelleggel, a kiválasztott városokban valósul meg. Támogathatóak a 

helyi fejlesztési stratégiák alapján a HACS közreműködésével innovatív, 

területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális intézmények 

felújítása, eszközfejlesztése, városrészi közösségi terek infrastrukturális 

felújítása, eszközfejlesztése, valamint a közterek „közösségi tér funkcióinak” 

bővítése (rendezvények lebonyolítására alkalmas térrész kialakítása). A helyi 

gazdaságfejlesztés szempontját figyelembe véve olyan terek, térrészek 

kialakítása is támogatható, amelyek alkalmasak a helyi termékek 

bemutatására értékesítésére, helyi termékek előállításának bemutatására 

oktatására (pl.: kézműves alkotóházak). Az intézkedés ERFA finanszírozású 

fejlesztéseket támogat. 

 5.2. Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva: az intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott számú városban 

valósul meg. Keretében helyi közösségszervezési tevékenységek, helyi 

identitást erősítő tevékenységek (pl.: helytörténeti programok, ünnepek 

felelevenítése) helyi társadalmi párbeszédet elősegítő megoldások (pl.: 

kerekasztalok) működtetése, kulturális, közösségi programok szervezése, 

önképzési folyamatok támogatása, helyi aktivitást elősegítő programok (pl.: 
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sportprogramok) szervezése, közösségi terekhez kapcsolódóan fenntarthatósági 

és környezettudatossági akciók szervezése támogatható. A támogatható 

területek között megjelenik a termelői közösségek, helyi termékek 

kereskedelmének népszerűsítése, helyi vállalkozások információs 

adatbázisainak és online elérhetőségének kialakítása, kereskedelmi-

kulturális köztéri szolgáltatások megjelenése, helyi hagyományokra épülő 

kézműves mesterségek újratanítása, szakmaismertető bemutatók, 

kiállítások szervezése, „Versenyképesen a munkaerőpiacon” program 

elindítása (helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális gazdaság, szolidáris 

gazdaság jellegű kezdeményezések).  

 

 6. Prioritási tengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás - 

ösztönzés és társadalmi együttműködés. 

A prioritási tengely célja: a foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi 

gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése, a leromlott városi 

területeken élő családok, romák életkörülményeinek javítása, társadalmi aktivitás, 

társadalmi összetartozás növelése helyi szinten. A prioritási tengely a TOP ERFA 

típusú prioritásiban tervezett gazdaságfejlesztési és városrehabilitációs 

beavatkozásokat kiegészítő ESZA típusú beavatkozásokat tartalmazza.  

A prioritási tengelyhez kapcsolódó intézkedések: 

 6.1. Helyi foglalkoztatási szint javítása a megyei és helyi foglalkoztatási 

paktumok támogatásával: az intézkedés keretében támogathatók 

foglalkoztatási stratégiák, tanulmányok kidolgozása, tanácsadási, 

információnyújtási tevékenység, helyi/térségi gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó képzések lebonyolítása, paktum inkubátor-szolgáltatásfejlesztés 

mikro és kkv-k számra, munkavállalók mobilitását szolgáló intézkedések. 

 6.2. Térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek:  

munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése (megyén belüli ingázás 
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költségtérítése, lakhatási támogatás). A támogatható területek között 

megjelenik helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, jó gyakorlatok 

feltárása és disszeminációja, a helyi gazdaságfejlesztési projektek 

megalapozása, és közösségi integrálása, tudatos térségi, helyi fogyasztás és 

vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési akciók 

támogatása).  

 6.3. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok: városrehabilitációs fejlesztésekkel összhangban társadalmi 

felzárkózást célzó tevékenységek támogathatók pl.: tanoda, játszóház, fejlesztő 

programok, szabadidős programok, egészségügyi, mentálhigiénés programok 

stb.).  

 6.4. Helyi identitás és kohézió erősítése: az intézkedés keretében támogathatók 

térségi szintű esélyteremtő programok (tehetségprogramok, ösztöndíjak), 

közösségi, térségi, települési identitást erősítő marketing akciók, kulturális és 

környezeti örökség megőrzését szolgáló programok, térségi civil szervezetek 

támogató szerepének erősítése, önkéntes programok támogatása. 

 

A TOP hat prioritási tengelye közül háromban találhatók a helyi termékek 

fejlesztéséhez, előállításához, értékesítéséhez, népszerűsítéséhez kapcsolódó támogatási 

területek. A támogatások egyrészt a helyi termékek érékesítéshez kapcsolódó 

infrastruktúra fejlesztésére irányulnak (logisztikai fejlesztések, értékesítési 

csatornákhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, helyi termékek értékesítését, a 

termékek, ill. szolgáltatások és a fogyasztás összekapcsolását célzó fejlesztések, helyi 

termékek értékesítésére, bemutatására alkalmas terek kialakítása), másrészt a 

támogatható területek között megjelennek a helyi termékek népszerűsítést elősegítő 

tevékenységek, a tudatos térségi fogyasztást, vásárlás ösztönzését szolgáló programok, 

rendezvények, kutatások. 
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III.2. Jász-Nagykun-Szolnok megye Helyi Fejlesztési Stratégiáinak 

elkészítésében érdekelt szereplők partnerségében kialakított, megyei 

szintű helyzetértékelési és vidékfejlesztési javaslatokat tartalmazó 

tanulmánya 

 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) megbízásából 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft által 

készített „Jász-Nagykun-Szolnok megye Helyi Fejlesztési Stratégiáinak elkészítésében 

érdekelt szereplők partnerségében kialakított, megyei szintű helyzetértékelési és 

vidékfejlesztési javaslatokat tartalmazó tanulmánya” (2014.) c. dokumentum II.2.4. fejezete 

értékeli a 2007-2014-es időszak vidékfejlesztési forrásainak (Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program 4 tengelye: I. A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok 

versenyképességének javítása; II. A környezet és vidék fejlesztése; III. A vidéki élet minősége 

és a vidéki gazdaság diverzifikálása; IV. LEADER) megyei szintű felhasználását, illetve a 

IV.1. fejezete terveket, javaslatokat fogalmaz meg a 2014-2020-as időszakra.  

 

Az alábbi összegzés a fenti dokumentum másodelemzésével és az abban feltüntetett adatok 

felhasználásával készült, melynek célja, hogy megvizsgálja, ezen források milyen mértékben 

fordítódtak a helyi szolgáltatások, helyi termékek fejlesztésére, kialakítására, illetve hogyan 

szerepelnek a 2014-2020-as javaslatokban.  

 

A 2007-2013-as időszakban jóváhagyott EMVA támogatási kérelmeket és támogatási 

összegeket megvizsgálva az adatokból látható, hogy a legtöbb támogatási kérelem az Észak-

Alföldi régióból érkezett, ugyanakkor a régión belül Jász-Nagykun-Szolnok megye adta be a 

legkevesebb kérelmet és kapta meg a legkevesebb támogatási összeget (11 227 db kérelem és 

50mrdFt). A megyén belül a legtöbb jóváhagyott támogatási kérelem a II. tengely keretében 

érkezett (5 299 db), míg a legkevesebb a III. tengely keretében (331 db).  
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Az I. tengelynél a megyében az alábbi intézkedések voltak legnépszerűbbek: szakmai 

képzések, állatok elektronikus jelölése, szaktanácsadás, eszközbeszerzése. A II. tengelynél a 

„Gazdálkodás kedvezőtlen adottságú területeken”, a „Natura200 kötelezettségek betartása” és 

az „Agrár-környezetgazdálkodás” intézkedésekre érkezett a legtöbb kérelem. A III. tengelynél 

5 intézkedés emelhető ki: falumegújítás és – fejlesztés, mikro-vállalkozások létrehozása és 

fejlesztése, turisztika, vidéki örökség megőrzése, Integrált Közösségi Szolgáltató Terek 

kialakítása és működtetése. 

 

A megyében a IV. LEADER tengelyre – mely a helyi közösségek alulról jövő 

kezdeményezéseinek támogatására szolgál – 654 db volt a jóváhagyott kérelmek száma, mely 

összesen 4 mrd Ft támogatás volt.  

A dokumentum külön tárgyalja a III. és a IV. tengelyek vidékfejlesztéseinek forráselosztását a 

megyében működő LEADER Egyesületeknél (a LEADER Egyesületektől kapott – a 

tanulmány készítésekor érvényben lévő - adatok alapján). Ezen tengelyből a Leader HACS 

térségekben felosztott forrás több mint 45%-a gazdaságfejlesztésre irányult. A III. tengelynél 

a turisztikai tevékenységek és a mikro vállalkozások fejlesztésére fordítódott a források 

legnagyobb része. 

A IV. tengelynél megyében beérkezett kérelmek közül a legtöbb a közösségi célú- és a 

vállalkozásalapú fejlesztésekre érkezett (300-300 db), míg rendezvények tartására 17%, 

képzésekre 3%, a legkevesebb pedig az együttműködések erősítésére. 

A helyi (vállalkozás alapú) fejlesztésekre irányuló pályázatok a Tisza-tó térségéből érkeztek a 

legnagyobb számban: helyi termékfeldolgozásra (sajt, pacal, tej, zöldség, gyümölcs, 

húsüzemek), agro brikett üzem létesítésére és fejlesztésére, pékség, pálinkafőzde, helyi piac, 

falusi vendéglők, megújuló energia-felhasználás fejlesztésére, eszközbeszerzésre.  

 

Számos olyan igény is érkezett, melyek segíthetik a helyi termékek, szolgáltatások 

előállítását, fejlesztését, a helyi termékek népszerűsítését vagy a helyi termékeket előállítók 

kompetenciafejlesztését, szakismeretének bővítését. 
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A képzéseken belül elsősorban gyakorlatorientált oktatásra volt igény pl.: nyelvi képzés, 

vállalkozási kompetenciafejlesztés, turisztikai és vendéglátási ismeretek, egyéb OKJ-s 

képzések. Ezek mellett hagyományőrző rendezvények szervezésére jelentkezett még igény –

melyeken a hagyományokhoz kapcsolva a helyi termékek, szolgáltatások is bemutatásra 

kerülhetnek –, több mint 100 falusi és városi rendezvény volt. A közösségi célú fejlesztéseken 

belül megvalósultak olyan programok, melyek a helyi termékeket/szolgáltatásokat is 

népszerűsíthetik pl.: marketing kiadványok készítése, közösségi célt szolgáló épületek, 

tájházak fejlesztésére.  

A nemzetközi együttműködések elősegítése témában egy pályázat célja a helyi termékek, 

szokások népszerűsítése is az együttműködés, kapcsolatok kialakítása mellett: a Tisza-menti 

LEADER Egyesület és a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület – egy bírálat alatt lévő – 

projektjének témája, hogy a megismertessék a meghívott francia vendégekkel a hazai nász 

szokásokat, magyar ételeket, disznóvágást, míg a megyében a francia gasztronómiát 

népszerűsítenék.  

A térségek, illetve Jász-Nagykun-Szolnok és más megyék (BAZ, Heves, Békés) közötti 

együttműködések kialakítására is több – nagyobb részt még bírálat alatt lévő – pályázat 

érkezett. Ezen projektek céljai többek között a helyi termékek előállítása, népszerűsítése, 

értékesítése, a hagyományos mesterségeket oktató központok létrehozása, képzések 

szervezése, tananyagfejlesztés, kiadványok, honlapok készítése, egyéb marketing 

tevékenység.  

 

A tanulmány néhány komplex, mintaértékű projekt rövid leírását is közli, melyek célja a helyi 

termékek előállításának és értékesítésének segítése: 

1) Egy projekt keretében több pályázati forrásból egy "mini-feldolgozóipar" 

folytatásához épületet alakítanak ki, ahol gyógynövények természetes és gépi szárítása, 

csomagolása, raktározása, illetve pálinkafőzés zajlik, melyhez egy oktató/bemutató 

teret is kapcsolnak. Az üzem lehetőséget nyújt majd a környéken élő termelők számára, 

hogy a megtermelt termékeiket feldolgozzák, melyhez a rendelkezésre álló gépek: 
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sörfőző, pálinkafőző, lekvárfőző, szárító, aszaló, csomagoló. A program másik része a 

kisüzemmel egy helyen található Fegyverneki Bíró kúria felújítása és 

eszközbeszerzése, mely így alkalmas lesz szállásadásra. Az itt lévő oktató/ bemutató 

helyiségben az üzembe előállított termékeket tervezik bemutatni, értékesíteni. Ehhez 

kapcsolva kialakítanak egy kisboltot, valamint 8 db elárusító helyet is, ahol az 

Egyesület illetékességi területéhez tartozó minden település számára biztosítanak 1-1 

db fedett árusítóhelyet. 

2) Tiszaszőlősön látvány pálinkafőző és kóstoló, illetve turisztikai vendégház épült. A 

projekt érdekessége a pálinkafőzés bemutatását szolgáló „látvány” üvegfal beépítése, 

melyen keresztül a látogatók a kóstoláson kívül láthatják a pálinka készítését is. A 

helyi kultúra bemutatását szolgálja a vendégház berendezése korhű bútorokkal, 

tárgyakkal. A terület hátsó részén gyümölcsfa ültetvény van: fogyasztásra, lekvár, 

gyümölcspálinka készítésére. Mindehhez egy külön palackozó üzem is létesül.  

3) Újszászon épül a Tenczer Bemutató Vadfarm. A program célja komplex: egyrészt a 

nagyközönség számára az őshonos vad fajok és tartásuk bemutatása, másrészt az itt 

élő állatok húsából „helyi termék” előállítása, receptek kidolgozása. 

 

A 2007-2013-as programozási időszak eredményeire, tapasztalataira alapozva a tanulmány 

jövőképet és öt fejlesztési prioritást határoz meg a 2014-2020-as időszakra. Ezen területek 

közül a helyi termékek/szolgáltatások és a helyi termelők fejlesztését szolgáló tervezett 

intézkedések a következők: 

I. prioritás: Humánerőforrás fejlesztésen belül kijelölt terület a képzési rendszerek 

fejlesztése a helyi munkaerő versenyképességének növelése, a munkanélküliek és 

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci reintegrációja érdekében, továbbá a 

piaci igényekre reagáló képzési struktúra kialakítása céljából, mint például: 

hiányszakmák fejlesztése, vállalkozási kompetencia fejlesztése, idegenforgalmi 

képzések, nyelvi, informatikai, táj specifikus környezetvédelmi és kulturális, 
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hagyományőrző szakmákkal kapcsolatos képzések, biogazdálkodás, 

gyógynövénytermesztés. 

II. prioritás: Infrastruktúra-fejlesztés, a térség elérhetőségének javítása, a minőségi 

életfeltételek biztosítása. Ezen belül: a külterületi és mezőgazdasági úthálózat és a 

tanyás térségek fejlesztése. Itt megjelenik a kifejezetten gazdasági-termelési 

célokat szolgáló tanyafejlesztés, a tanyás, mezőgazdasági területek 

elérhetőségének javítása is. További cél ezen prioritáson belül a bel- és külterületi 

vízrendezés, illetve a megújuló energiák hasznosítása/energiahatékonyság javítása.  

III. prioritás: Vállalkozásfejlesztés prioritásnál cél a vállalkozói környezet fejlesztése, mint 

például az élelmiszer-feldolgozás, -értékesítés támogatása, az ezekre irányuló helyi 

vállalkozások támogatása, a helyi piacok, vásárok, a pavilonos értékesítési 

lehetőségek biztosítása, a helyi jellegzetes és kulturális szempontból 

meghatározó termékek – hungarikumok, védjegyek – előállítása, bevezetése 

és a helyi termékekkel kapcsolatos szemléletformálás és marketing. A 

mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése esetében cél azon intézkedések 

bevezetése, melyek segíthetik a helyi, tájspecifikus termékek iránti kereslet 

bővítését, a helyi termelők helyi termék feldolgozását és a piacra jutását. 

További beavatkozást igényelhet az alternatív foglalkoztatási program, 

szociális gazdaságok támogatása és a térségi együttműködések biztosítása 

például szociális szövetkezetek, vállalkozások létrehozásával, melyek olyan 

területeken (pl.: hagyományokon alapuló kézműipar, gasztronómia, bio- és 

ökogazdálkodás) alakulhatnak, amik a helyi termékek előállítását segíthetik. 

IV. prioritás: A turizmusfejlesztésen belül fejlesztendő terület a falusi turizmus, 

melyhez hozzákapcsolhatóak a helyi életmódhoz kötődő hagyományőrző 

tevékenységek, kézművesség, helyi termékek előállítása és ezek bemutatása. 

Az öko- és termálturizmuson belül szintén támogathatóak olyan 

tevékenységek, melyek a helyi, új termékek kialakítását célozzák pl.: a 
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gyógyászati turizmushoz kapcsolhatóan. Mindezek elősegítésére cél a turisztikai 

marketing fejlesztése is pl.: rendezvények, honlapok, kiadványok, vásárok által. 

V. prioritás az életszínvonal javítását célozza három fő beavatkozási területtel – települési 

környezet fejlesztése, civil szervezetek támogatása, közbiztonság/vagyonvédelem. 

Ezen prioritás kiemeli a helyi közösségépítő és hagyományokat bemutató 

rendezvények támogatását, illetve a civil szervezetek szerepét az ilyen jellegű 

programok szervezésében, népszerűsítésében. 

 

A jövőre vonatkozóan a tanulmány kiemeli a térségi és nemzetközi együttműködések 

fontosságát is, melyekkel komplex, több területet is átfogó programok alakíthatóak ki, mint 

például „a helyi termék előállításának támogatása (mini feldolgozó üzemek) összekötve a 

piacra jutás segítésével (boltok, piacok).  

 

A tanulmány elkészítéséhez a megyében működő Helyi Akciócsoportok műhelymunkák 

(2014.04.15., Jánoshida, 2014.04.23., Rákócziújfalu, 2014.04.28., Kuncsorba)  keretében 

ismertették a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan, hogy az általuk mely intézkedések voltak 

a legsikeresebbek, mely kiírásokra érkezett a legtöbb igény. Ezek között számos kapcsolható 

a helyi termékek előállításához, népszerűsítéséhez, a helyi termelők fejlesztéséhez (pl.: mikro- 

és kisvállalkozások fejlesztése, képzések, hagyományőrző rendezvények, eszközbeszerzések):  

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

- a gazdaságfejlesztés, ezen belül a mikro- és kisvállalkozások fejlesztése (a meglévő 

források kb. 55-62%-át ezek vitték el)  

- turisztikai célú fejlesztések (új szálláshelyek létesítése, valamint a már meglévő 

szálláshelyek fejlesztése) 

- falumegújító programok (templomok, faluházak, közösségi házak, sportlétesítmények 

felújítása, fejlesztése),  

- önkormányzatok gazdaságfejlesztését célzó pályázatok 

- szociális gazdaság fejlesztését (szociális szövetkezetek) fejlesztése 
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- képzés/oktatás, melyet a Besenyszögön működő civil szervezetek bonyolítanak 

- hagyományőrző rendezvények  

 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 

- vállalkozásfejlesztés 

- turisztikát célzó projektek  

 

Tisza-Menti LEADER Közhasznú Egyesület  

- gazdaságfejlesztés, ezen belül a vállalkozásfejlesztés 

- kisértékű eszközbeszerzések 

- rendezvények (minden település pályázott) 

 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesülete 

- civil szervezetek programjai, melyek által a kistelepüléseken a civil élet megerősödött, 

új civil szervezetek jöttek létre,  

- sportcsarnok felújítások. 

 

A Helyi Akciócsoportok tapasztalatai alapján a 2014-2020-as időszakban az alábbi 

fejlesztendő területek és várható igények mutatkoznak majd a helyi fejlesztésekben a 

LEADER HACS-oknál lévő forrásokra. Ezek között is megjelennek a helyi 

termékek/szolgáltatások fejlesztése:  

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

- vállalkozások, elsősorban kisvállalkozók fejlesztése a kistelepüléseken, hogy a 

későbbiekben is sikeresen tudjanak pályázni,  

- a helyi hagyományokat felelevenítő, népszerűsítő rendezvények szervezése  

-  településfejlesztések pl.: közösségi terek, tájházak felújítása, közbiztonság fejlesztése 

- vállalkozói kompetenciák fejlesztése képzésekkel 

- helyi szociális gazdaság fejlesztése 

- közbiztonság megőrzése 
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- belvízvédelem 

- temetők, temetőkerítések felújítása 

- gátak és azt kiszolgáló létesítmények építése 

- ivóvíz hálózat felújítása 

- egészségtudatos életmódra nevelő programok feltételrendszerének, 

intézményrendszerének fejlesztése, kialakítása 

- komplex rekreációs terek kialakítása 

- energiatakarékos rendszerek kiépítése, megújuló energia hasznosítása 

- településkép javítása. 

 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 

- zárkertek és a gazdálkodók vagyonvédelme pl.: mezőőri szolgálat, passzív eszközök,  

 

Tisza-Menti LEADER Közhasznú Egyesület  

- helyi termék előállítása  

- alternatív foglalkoztatás 

- felzárkóztatásra irányuló programok.  

 

Tisza-Tó Térsége LEADER Egyesület 

- gazdaságfejlesztés, ezen belül a vállalkozói és termelői kör hatékony támogatása, helyi 

adottságokra épülő termékek előállítása, feldolgozása és a helyi gazdaság élénkítése, 

- turizmus támogatása 

- képzések szervezése.  

 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesülete 

- gazdaságfejlesztés 

- a már meglévő vállalkozások fejlesztése 

- foglalkoztatás fejlesztése 

- turisztika. 
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Tiszazugi LEADER 

- mezőgazdasági vonal támogatása, illetve a gazdasági szereplők támogatása.  

 

 

 

III.3. Darányi Ignác Terv - A Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012-2020) 

végrehajtásának keretprogramja 

Stratégiai célkitűzések és szempontok 

Átfogó célkitűzés: Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének 

javítása: olyan vidékfejlesztési program megvalósításával, amely az emberek és a közösség 

értékeire építve, a hagyományokat ápolva, a táji és épített környezet értékeit megőrizve, a 

természeti erőforrásokkal fenntartható módon gazdálkodva, a mezőgazdaságot és a nem 

mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozásokat fejlesztve nyújt esélyt a vidéki 

élet megbecsültségének és vonzerejének helyreállítására, a vidéken élők életminőségének 

átfogó javítására, a vidék és általa az ország felemelkedésére, egy olyan vidék kialakítására, 

ahol élni, dolgozni nem eleve hátrányt, hanem vonzó, egészsége s és korszerű élet-

körülményeket, értéket jelent. 

 

Stratégiai célok 

Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése: a talaj termékenységének, a 

vízkészletek, vízbázisok tisztaságának megőrzése, a tájak, az élővilág sokféleségének 

fenntartása, a táj és a benne élő ember kapcsolatának helyreállítása, az erdők és egyéb fontos 

ökoszisztémák, az ökológiai egyensúly védelme, a környezetbiztonság növelése, ami egyúttal 

az egészséges és jó minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek biztosításának is 

feltétele. 

Sokszínű és életképes agrártermelés: az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének 

növelése, piaci pozícióinak javítása, a növény-termesztés és az állattartás egyensúlyának 

helyreállítása; a tájfenntartást és az erőforrások megőrzését biztosító, a hazai és a helyi 

biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás – kiemelten az ökológiai gazdálkodás – 
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térnyerésének elősegítése; az ágazat foglalkoztatási szerepvállalásának növelése; a 

foglalkoztatást biztosító tevékenységek és üzemszerkezeti formák erősítése, a nemzeti 

földtulajdonlás védelme, az életképes gazdálkodást 

biztosító föld- és birtokpolitika megvalósítása; az alulról szerveződő együttműködések 

ösztönzése. 

Élelmezési és élelmiszer-biztonság: az élelmiszerek jó minőségére és sokféleségére törekvő, 

a hazai és a helyi alapanyagokra támaszkodó, fenntartható, a környezeti szempontokat szem 

előtt tartó, jó minőségű és elegendő – az exportunkat is szolgáló – élelmiszert előállító 

élelmiszertermelés; az ország élelmiszertermelési adottságaira alapozva, a hozzáadott érték 

növelésével a bel- és külpiaci jelenlét növelése, a magyar élelmiszer presztízsének javítása, a 

„magyar termék” márkajelzésnek a jó minőség szinonimájaként való elismertetése. 

 

A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése: a vidéki 

térségek, települések – kiemelten a falvak és a tanyák –gazdasági létalapjának megerősítése, 

újjászervezése, a vidéki gazdaság több lábra állítása, mindezzel a megélhetés biztosítása, a 

munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás növelése, a kulturális örökség érték alapú 

fejlesztése, bekapcsolása a turizmus rendszerébe. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki 

népesség életminőségének javítása: 

a vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok számára a helyben maradásra, a 

hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének 

segítése, a gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával összekötött gyerekvállalás ösztönzésével a 

demográfiai egyensúly helyreállítása, vidéki helyi közösségek megerősítése, és 

újjászerveződésének támogatása. 

 

Horizontális szempontok 

Fenntarthatóság: esélyegyenlőség és szolidaritás a jelen és a jövő nemzedékekre tekintettel; 

természeti és kulturális örökségünk védelme és a méltányos „jól-lét” biztosításához az 
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erőforrások fenntartható, bölcs használata, minőségének megőrzése; környezeti, gazdasági és 

társadalmi szempontból egyaránt kiegyensúlyozott fejlődés. 

Területi és társadalmi kohézió: a hátrányos helyzetű, leszakadó vidéki térségek társadalmi-

gazdasági felzárkóztatása a helyi adottságokra, sajátosságokra építve, a környezeti értékek 

megőrzése mellett; együttműködés, közös célok a helyi identitás megőrzésével; kiegyenlítődő 

életesélyek a vidéki térségekben. 

Város-vidék kapcsolatok: város és vidéke egymásrautaltságának tudatosítása, harmonikus 

egyenlőségen, kölcsönösségen alapuló kapcsolatának helyreállítása, térségi együttműködések. 

 

Szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása 

A vidéki települések fennmaradásának és megújításának elengedhetetlen feltétele, hogy mind 

a vidéken élőknek, mind a városok lakóinak szemléletét áthassák a vidékfejlesztési 

célkitűzések, ezen értékek tisztelete és ismerete. Az intézkedések a fenntartható 

fogyasztással és termeléssel, az egészségbarát élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretek 

bővítését, a környezettudatosság terjesztését, a vásárlói tudatosság, annak keretében a 

magyar termékek, helyi termékek és helyi piacok preferálását, a vidék értékeinek 

tudatosítását célozzák. 

 

III.4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 

Stratégiai és Operatív Program  

Az összefoglalás a dokumentum 2014. július 10-ei tervezete alapján készült.  

A magyar területi közigazgatás reformját követően a megyéket jelentős tervezési és 

területfejlesztési feladatkörrel ruházták fel. A megyék a 2014-2020-as közötti uniós 

programozási időszakban a következő területfejlesztési feladatokban közreműködnek: 

-  fejlesztési projektek feltárása, tervezése, koordinálása, megvalósítás nyomon 

követése 

- a megye területén megvalósuló fejlesztések nyomon követése, koordinálása 

- integrált térségi programok kialakítása, tervezése, végrehajtása 
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- megyében megvalósuló helyi fejlesztési programok koordinálása, lebonyolítás 

segítése, nyomon követés. 

„… a megyék elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív programban (TOP) 

megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat 

a TOP tartalmi és forrás keretei között. Ezen túlmenően a helyi (városi-várostérségi) szintű 

tervezésben koordinációs szerepet töltenek be, összefogják a kistérségi fejlesztési 

részprogramok elkészítését, valamint közreműködnek az ágazati operatív programok 

kialakításában véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása révén.”
47

 

 

 A területfejlesztési dokumentum alapvető célja a megye fejlesztéseinek jövőbeli 

megalapozása. A Területfejlesztési Program a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Koncepcióra épül, amely két részből áll: Stratégiai és Operatív Program.  

A koncepcióban az alábbi átfogó és stratégiai célokat fogalmazták meg:  

Átfogó célok:  

- erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire 

- változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya 

- egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom. 

A stratégiai célok területi, specifikus, illetve horizontális célkitűzésekből épülnek fel, melyek 

a következők:  

Területi célok 

 Szolnok nagyváros-térség pozíciójának megerősítése a Bécs-Budapest-

Belgrád fejlődési tengely és a Tisza-völgy térrendszereiben  

 Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság 

diverzifikációja a Jászságban  

 Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli 

mezővárosi térségben  

 Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása  

 Tisza-menti „ökosztráda”alrendszereinek kiépítése 
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Specifikus célok 

 A lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása 

 Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglalkoztatási 

potenciáljának növelése 

 Leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és esélyegyenlőségének 

növelése 

 A társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató 

infrastrukturális hiányosságok felszámolása 

Horizontális célok 

 Hálózat-társadalom kiépülése: Az önszerveződés és együttműködés 

erősítése, a társadalmi tőke növelése 

 Hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és 

energiahatékonyság növeléséhez 

 Előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság 

terén, szervezeti-intézményi feltételek javítása 

 A foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében 

 

A Megyei Területfejlesztési Program a fenti célok mentén hat prioritást határoz meg, 

melyekhez 15 intézkedés és 44 beavatkozási terület tartozik.  

 

1.  Prioritás: Gazdaságfejlesztés  

Célja a megye üzleti környezetének javítása, vonzóbbá tétele, ipar-gazdasági potenciáljának 

erősítése, a képzési struktúra fejlesztése. 

Kapcsolódó intézkedések: 

1.1. Intézkedés: Üzleti környezet fejlesztése 

Célja a kis- és középvállalkozások termelési infrastrukturális és gazdasági hátterének további 

erősítése. 

Beavatkozási területek:  

1.1.1. Beavatkozás: Szolnok- Törökszentmiklós- Martfű térsége gazdasági súlyának 

növelése. 

1.1.2. Beavatkozás: A Jászság gazdaságának erősítése 

1.1.3. Beavatkozás: Mezőtúr térség – Tiszazug gazdaságélénkítő programja 

1.1.4. Beavatkozás: Nagykunság –Tisza - tavi térség felzárkóztatása 

 

1.2. Intézkedés: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés 
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Célja a vállalkozás-fejlesztéssel és befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezetek 

tevékenységének támogatása, célzott programok megvalósítása (pl.: befektetés ösztönzés, 

vállalati arculattervezés, marketing tevékenység), valamint a megyei vállalkozás- és 

befektetés ösztönzés eddigi módszereinek megújítása. 

Beavatkozási területek:  

1.2.1 Beavatkozás: Vállalkozás- és befektetés ösztönzés 

 

1.3. Intézkedés: Képzési struktúra hiányosságainak felszámolása 

Célja reagálni a képzésbeli hiányosságokra, a lakosság alacsony képzettségi szintjének 

emelése, a képzési-oktatási rendszer kereslethez, domináns piaci igényekhez igazítása, a 

felsőfokú oktatási intézmények fejlesztése, oktatási kínálatának diverzifikálása és 

korszerűsítése. 

Beavatkozási területek:  

1.3.1. Beavatkozás: Gyakorlati képzőhelyek fejlesztése 

1.3.2. Beavatkozás: Hiányszakmákra irányuló képzési struktúra kialakítása 

 

1.4. Intézkedés: A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések 

Célja a megyében található turisztikai potenciál fejlesztése és környezetrendezése, a turizmus 

szezonalitásának csökkentése, a turisták által eltöltött tartózkodási idő növelése, a turizmus 

jövedelemtermelő képességének javítása, szűk keresztmetszetek felszámolása attrakció- és 

szolgáltatás-, illetve rendezvényfejlesztéssel. 

Beavatkozási területek:  

1.4.1. Beavatkozás: Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatás bővítő 

turizmusfejlesztés 

A beavatkozáson belül megvalósulhat megye helyi értékeire, egyedi kínálatára alapozott 

kulturális-, vallási-, művészeti-, konferencia- és sportrendezvények, fesztiválok 

infrastrukturális háttérfeltételeinek megteremtése, eszközökkel való ellátása, technikai 

berendezések beszerzése, szabadtéri színpadok, lelátók kiépítése, meglevők korszerűsítése, 
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amely lehetőséget termet a térségi-helyi termékek, kifejezetten megyei hungarikumok 

bemutatása és pozícionálása.  

1.4.2. Beavatkozás: Gyógy- és termálturizmus bázisának erősítése 

1.4.3. Beavatkozás: Környezeti értékekre alapozott aktív turizmus fejlesztése (horgász-és 

vadászturizmus, vizes élőhelyek természetközeli turizmusa feltételeinek 

megteremtése: Tisza, Tisza-tó, Körös- mente-Tiszazug) 

 

 

2.  Prioritás: Közlekedésfejlesztés  

Célja  közlekedési infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése, a 

megye makrotérségi elérhetőségének javítása, a szűk közlekedési keresztmetszetek 

felszámolása. 

Kapcsolódó intézkedések: 

2.1. Intézkedés: Nagytérségi közlekedési fejlesztések 

Célja a kapacitásnövelés, a tehermentesítés és az elérhetőség növelése. 

Beavatkozási területek:  

2.1.1. Beavatkozás: Nagytérségi közlekedésfejlesztések a megyében (M4, M8, 32, 34, 

M44) 

 

2.2. Intézkedés: Alsóbbrendű közlekedési infrastruktúra hálózati elemek fejlesztése 

Célja vasúti, közúti vonalas infrastruktúrák fejlesztése, különböző közösségi közlekedési módok 

összehangolása. 

Beavatkozási területek:  

2.2.1. Beavatkozás: Alsórendű közúthálózati elemek fejlesztése 

A fejlesztések középpontjában a közlekedési szűk keresztmetszetek felszámolására irányuló 

infrastrukturális fejlesztések állnak, amelyek a foglalkoztatási és szolgáltatási központok, 

gazdasági bázisok, perifériális területek közúti és vasúti elérhetőségének javításához járulnak 

hozzá. A fejlesztések elősegítik a helyi termékek és szolgáltatások a térségi turizmusba 

kapcsolódását. 
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2.2.2. Beavatkozás: Vasúti mellékvonal-hálózati fejlesztések 

 

2.3. Intézkedés: Fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése 

Célja a közlekedési rendszerek korszerűsítésére, valamint közösségi szempontok szerinti fejlesztése, 

az intézkedés keretében a megye kiemelt turisztikai desztinációjának, a Tisza-tónak az elérhetőségét is 

javítani kívánják. 

Beavatkozási területek:  

2.3.1. Beavatkozás: Közösségi közlekedés fejlesztései 

2.3.2. Beavatkozás: Hivatásforgalmú és turisztikai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztései 

 

3.  Prioritás: Az agrárium fejlesztése  

Célja a magas minőségű, korszerű és a táji adottságokhoz igazodó mezőgazdasági termelés és 

állattenyésztés feltételeinek megteremtése, kiemelten fókuszálva a termékek feldolgozására, a 

feldolgozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek kialakítására. 

Kapcsolódó intézkedések: 

3.1. Intézkedés: Agrárium versenyképességének javítását szolgáló intézkedés 

Célja agráriumi ágazat komplex fejlesztése. 

Beavatkozási területek:  

3.1.1. Beavatkozás: Agrár- és élelmiszer-feldolgozóipari vállalkozások fejlesztése 

3.1.2. Beavatkozás: Állattenyésztés vertikumának fejlesztése 

3.1.3. Beavatkozás: Halgazdálkodási vertikum fejlesztése 

3.1.4. Beavatkozás: Szántóföldi növénytermesztés versenyképességének növelése 

3.1.5. Beavatkozás: Kertészeti vertikum kialakítása 

3.1.6. Beavatkozás: Megyei agráriumra fókuszáló képzések, K+F programok, 

együttműködések 

3.1.7. Beavatkozás: Öntözésfejlesztés 

3.1.8. Beavatkozás: Területhasználat optimalizálása, és a tanyás térségek revitalizációja 

 

4.  Prioritás: Környezeti  erőforrások hatékony megőrzése  
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Célja a vízgazdálkodás infrastruktúra fejlesztése, árvízvédelmi infrastruktúra modernizálása, 

ivóvízminőség javító program, hulladékgazdálkodás fejlesztése, zöldgazdaság potenciáljainak 

kiépítése. 

Kapcsolódó intézkedések: 

4.1. Intézkedés: Zöldgazdaság feltételeinek megteremtése   

Célja a megye energiatermelésében a megújuló és alternatív energiahordozók 

felhasználásának növelése, korszerű hulladékgazdálkodás kiépítése.  

Beavatkozási területek: 

4.1.1. Beavatkozás: Megújuló-és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések 

4.1.2. Beavatkozás: Hulladékipari vertikum kialakítása a hulladékgazdálkodás 

energetikai célú fejlesztésével összhangban 

 

4.2. Intézkedés: Integrált víz- és tájgazdálkodási programok 

Célja a megye belvízvédelmi infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a települési ivóvízellátás 

és kapcsolódóan a folyamatban lévő szennyvízkezelési program befejezése, a holtágak 

rehabilitációja komplex víz- és tájgazdálkodási programként való megjelenése. 

Beavatkozási területek: 

4.2.1. Beavatkozás: A megye árvízbiztonságának további erősítése 

4.2.2. Beavatkozás: Belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése a legsúlyosabb helyzetű 

belvízi öblözetekben 

4.2.3. Beavatkozás: Ivóvízminőség javító program megvalósítása a jogszabály által 

meghatározott településeken 

4.2.4. Beavatkozás: Szennyvízkezelés infrastruktúrájának kiépítése a derogációnak 

megfelelő fókusszal 

4.2.5. Beavatkozás: Vízgazdálkodásra irányuló közép-és felsőfokú képzési struktúra 

megerősítése; kutatási, együttműködési programok indítása a Szolnoki Főiskola 

bázisán 

4.2.6. Beavatkozás: Megyei holtág program 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

115 

 

5.  Prioritás: Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom  

A prioritás középpontjában a humánerőforrás fejlesztés áll. Célja az egészségügyi 

ellátórendszerek fejlesztése, illetve az egészséges, sportos életmódra nevelő programok a 

nevelési-, oktatási intézmények, az alap-, az informatikai és a nyelvi kompetenciák 

fejlesztése. 

Kapcsolódó intézkedések: 

5.1. Intézkedés: Foglalkoztatási programok 

Célja a szegénység, a társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének 

megfékezése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése. 

Beavatkozási területek: 

5.1.1. Beavatkozás: Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját szolgáló 

programok 

5.1.2. Beavatkozás: Integrált víz, ártéri-és tájgazdálkodási képzési és foglalkoztatási 

programok 

 

5.2. Intézkedés: Lakosság oktatási, képzési eszközrendszerének fejlesztése 

Célja a minőségi oktatási feltételekhez való hozzáférése javítása. 

Beavatkozási területek: 

5.2.1. Beavatkozás: Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése 

5.2.2. 5.2.2. Beavatkozás: Információs társadalomba való bekapcsolódás 

eszközrendszerének megteremtés 

 

5.3. Intézkedés: Lakosság egészégi állapotának javulását szolgáló eszközrendszer 

fejlesztése 

Célja az egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg-ellátás fejlesztése, az 

egészségturisztika és a meglévő fürdők egészségügyi szolgáltatásainak bővítése, valamint a 

lakosság egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek bővítése. 
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Beavatkozási területek: 

5.3.1. Beavatkozás: Egészségügyi ellátás feltételrendszerének megerősítése  

5.3.2. Beavatkozás: Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a 

sport feltételrendszerének megteremtése 

 

5.4. Intézkedés: Szociális ellátórendszer fejlesztése 

Célja a szociális ellátórendszer megerősítése és célzott, az esélyegyenlőséget, társadalmi 

érzékenységet, önszerveződést segítő akciók és programok megvalósításának támogatása. 

Beavatkozási területek: 

5.4.1. Beavatkozás: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztései 

5.4.2. Beavatkozás: Esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet 

növelő, önszerveződést segítő programok 

5.4.3. Beavatkozás: Megyei ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési, illetve szociális 

bérlakás programok 

 

6.  Prioritás: Település -fejlesztési programok  

A prioritás középpontjában a településfejlesztés, a települések épített környezete, mint 

jelentős kulturális és anyagi érték áll. Célja a fizikai infrastruktúra (épületek, utak, járdák stb.) 

megújítása mellett az ezen beavatkozásokhoz szorosan kapcsolódó, a lakosság 

esélyegyenlőségét, köz-és közlekedésbiztonságát, életminőségét javító tartalmi fejlesztések 

támogatása. 

Kapcsolódó intézkedések: 

6.1. Intézkedés: Települések fejlesztéseit és együttműködéseit célzó programok 

Az intézkedés komplex programokat tartalmazó beavatkozásai egyrészről a térségi 

vonzásközpontokra a városi és községi jogállású településekre fókuszálnak, másrészt a kisebb 

települések kisléptékű településfejlesztéseire. A beavatkozások során az épületek 
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energiahatékonyságának növelése és a megújuló energia felhasználása fontos elemként jelenik 

meg. 

Beavatkozási területek: 

6.1.1. Beavatkozás: Térségi vonzásközpontok funkcióbővítő településfejlesztési 

programjai 

6.1.2. Beavatkozás: Leszakadó településrészek komplex fizikai és társadalmi megújítása  

6.1.3. Beavatkozás: Kisléptékű településfejlesztések  

6.1.4. Beavatkozás: Települési együttműködések 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció alapozza meg a megye 

jövőbeli fejlesztéseit. A koncepció a megye szempontjából minden releváns ágazatra, 

szakterületre kiterjed. A Megyei területfejlesztési programmal párhuzamosan elkészültek a 

megyei területfejlesztési részdokumentumok a TOP tématerületeihez illeszkedően, a Megyei 

gazdaságfejlesztési részprogram  és a Járási fejlesztési részprogramok .  A megye 

projektcsomagokat állított össze, amik tartalmazzák a megvalósítandó fejlesztési 

elképzeléseket. A projektcsomagok a meglévő ipari területek, ipari parkok, logisztikai parkok 

fejlesztéséhez, közlekedésfejlesztéshez, piacterek, csarnokok, kialakításához kapcsolódó 

fejlesztési igényeket fogalmaznak meg zömében, melyek a helyi termékek értékesítéséhez 

pozitív hatást gyakorolhatnak. A járások fejlesztési részprogramjaiban tervezett projektek 

közül leginkább a turizmus fejlesztésére irányuló, a települési közlekedésfejlesztést, helyi 

identitás erősítését célzó projekteknek lesz hatása közvetetten, vagy közvetlenül a helyi 

termékek előállítására és értékesítésére, népszerűsítésére.  

 

III.5. Nemzeti Vidékstratégia 2012–2020 (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés, a helyi termékek szervezett bejuttatása a 

kiskereskedelem rendszerébe helyi és nemzetgazdasági szinten is számottevő piaci szegmenst 

jelenthet. Mégis, jól menedzselt, védjeggyel ellátott helyi termékek csak elvétve találhatók. A 
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helyi feldolgozás és helyi értékesítés a legtöbb térségben helyi piacok hiányában ugyancsak 

nem megoldott. Az áru többszörös közvetítői láncolaton és nagy szállítási távolsággal, ily 

módon meglehetősen drágán jut el a fogyasztókhoz. A helyi termelők, ha termékeiket nem 

tudják értékesíteni, tönkremennek, fölhagynak a termeléssel. Az egy főre jutó 

élelmiszerfogyasztás Magyarországon 175 ezer Ft/fő/év volt 2010-ben (KSH). Ezen belül 

Budapest esetében 185 ezer Ft/fő/év, míg a vidéki községek esetében 167 ezer Ft/fő/év volt. A 

saját termelésű élelmiszerek aránya ezen összegen belül átlagosan 10%, a főváros esetében 

1%, míg a községek esetében 19%. A következő években kiemelt figyelmet kell fordítani, 

hogy a saját termelésű élelmiszerek aránya növekedjék. A szállítási távolság növekedésével a 

vonalas infrastruktúrák közelében a légszennyező anyag-kibocsátás is fokozódik, káros és 

felesleges környezetszennyezést okozva. A közúti közlekedés és teherszállítás 

légszennyezőanyag –kibocsátásának mértéke az elmúlt években összességében növekedést 

mutatott. 

„Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program: 

A jelenlegi magyar közétkeztetés–beleértve a kis kapacitású, helyi közösségeket ellátó és a 

nagy tömegeket ellátó „iparszerűen működő” közétkeztetési vállalkozásokat egyaránt – 

gyakran nem veszi figyelembe a mai kor alapkövetelményeit, az egészséges étkezés 

alapelemeit (szezonalitás, gazdaságosság, friss alapanyag, korszerű technikák, technológiák) 

és az életkori sajátosságokat. Elsősorban a kis munkaigényű, kész vagy félkész kényelmi 

termékekre, tartósított alapanyagokra épít, jellemzően nem a helyi, friss termékekre alapoz. 

Ezt a tendenciát megfordítva olyan helyi együttműködésekre építő megoldásokat 

szükséges támogatni, melyek a helyi élelmiszer igényeket, szükségleteket elsősorban a 

helyi termelési kapacitásokból elégítik ki, egészséges helyi terméket, köztük növekvő 

arányban ökológiai gazdálkodásból származó termékeket juttatnak a közétkeztetésbe, 

biztosítva ezzel az egészséges alapanyagokra épülő közétkeztetést, erősítve, 

kiszámíthatóvá téve a helyi termelést, csökkentve a környezet terhelést. 
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Stratégiai irányok és teendők 

1.A közétkeztetési alapanyag – beszerzés során a helyi termelők, illetve az egészséges, 

magyar, helyi termékek előnyben részesítése. 

2. A közétkeztetés minőségének javítása az életkori és egészségi szempontok 

figyelembevételével. 

3.A tudatosabb, egészségesebb étkezést szolgáló szemléletformálás, tájékoztatás, oktatás, 

képzés támogatása. 

4.A közétkeztetésre vonatkozó szabályozás, különösen a közbeszerzési előírások áttekintése, 

a szükséges pontokon könnyítése annak érdekében, hogy helyi beszállítók is eséllyel 

pályázhassanak, érvényesíteni lehessen a minőségi, táplálkozás - egészségügyi és ökológiai 

szempontokat, lehetőség nyíljon a helyi kistermelőktől történő beszállításra , valamint a helyi 

közösség (önkormányzat) helyi közétkeztetés feletti ellenőrzésére 

5.A helyi ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszer termékek fokozatos 

közétkeztetésbe történő bevonásának támogatása, kiemelten az egészségügyi 

intézmények, bölcsődék és óvodák közétkezdéi esetében. 

6.A közétkeztetési gyakorlat és feltételek átfogó, országos felmérése. 

7.A közétkeztetést biztosító konyhák, főzőkonyhák technikai, technológiai fejlesztése. 

8.A közétkeztetésben dolgozók, kiemelten az élelmezésvezetők képzése, továbbképzése. 

9.Az iskolatej és az iskolagyümölcs programok folytatása, a programokban a helyi, 

illetve az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek előnyben részesítése 

10.Az iskolabüfékben a helyi termékek árusításának ösztönzése 

Helyi gazdaságfejlesztés 

A vidéki térségek megmaradásának, fejlődésének alapja a jól működő helyi gazdaság, amely 

az elmúlt két évtized gazdasági, társadalmi folyamatainak következtében legtöbb 

térségünkben és településünkön teljes újjászervezésre szorul. Ennek jegyében törekednünk 

kell a tájegységek önálló termelésére, a helyi mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, ipar, 
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kereskedelem fejlesztésére, amely a földrajzi és kulturális hagyományainkból fakadó 

termelési módjainkra, terményeinkre, hagyományos növény- és állatfajtáinkra, helyi 

üzemeinkre alapulhat, de fontos a helyi energiatermelés és -ellátás is. Mindezek fejlesztése 

munkaalkalmakat teremt a helyi közösségek számára. Meg kell őriznünk a helyi természeti 

értékeket, és egészséges, helyi termékeket kell biztosítanunk a helyi fogyasztóknak. A 

fenntartható helyi közösség egyik alapvető működési elve, hogy mindig a helyi 

szükségleteket kell előbb kielégíteni. Fontos továbbá, hogy fejlesszük a kisméretű, helyi 

üzleti és ipari tevékenységeket, mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a helyi értékesítés 

és feldolgozás egységeit, minél inkább helyi energiaforrásokat használjunk, a pénz a 

lehető legtovább a helyi közösségen belül forogjon, és a falusi közösség legyen mindig 

kapcsolatban a közeli város közösségével. Mindez nemcsak helyi szintű ágazati, 

vállalkozási fejlesztéseket, hanem tájgazdálkodási keretbe illeszkedő, a helyi adottságok, 

erőforrások felmérésére építő, a helyi gazdaságot szervezni képes szervezeti rendszert, 

menedzsmentet kíván. Ebben a LEADER-nek a jövőben növekvő szerepe lehet. 

Szakterületi célkitűzések 

 A vidék gazdaságának több lábra állítása 

 A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági 

tevékenységek, tranzakciók minél nagyobb körének térségen belül tartása. 

 Helyi, térségi gazdasági autonómia erősítése 

 Helyi gazdaságfejlesztési műhelyek, szervezet-és kapcsolatrendszer kialakítása, 

erősítése 

Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program 

Az élelmiszerpiaci globalizáció negatív következményeinek ellensúlyozására, kivédésére 

leginkább a helyi élelmiszerellátó rendszerek az alkalmasak, melyek a termelő és a fogyasztó 

minél közvetlenebb és rövidebb értékesítési - fogyasztási kapcsolatára épülnek. A 
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Magyarországon egyre több helyen, alulról szerveződő helyi piac, illetve helyi 

élelmiszerellátást célzó kezdeményezések azt mutatják, hogy megfelelő szervezéssel 

biztonságossá tehető az áruk értékesítése, kiszámíthatóvá téve a termelést, az 

élelmiszerellátást és az e tevékenységekből élő családok megélhetését. A magyar 

élelmiszertermékek íz-és zamatanyagokban gazdagok, jó minőségűek, keresettek mind 

belföldön, mind külföldön, mégis az import áruk egyre nagyobb térnyerését, a hazai termékek 

visszaszorulását tapasztaljuk. Ennek a negatív tendenciának a megfordítására kell törekedni a 

helyi, illetve közvetlen értékesítés, a közvetlen termelői - fogyasztói, város-vidék kapcsolatok 

fejlesztésével, támogatásával.  

Stratégiai irányok és teendők  

1.A helyi piacokra és értékesítésére vonatkozó speciális jogi szabályozás megalkotása 

összhangban a kistermelőkre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatával, megújításával.  

2.A kistermelők élelmiszerbiztonsági megfelelésének segítése a szabályozás 

„testreszabásával”, valamint feszesebb és a fogyasztó számára is megnyugtatóan átlátható 

ellenőrzési rendszer ki(át)alakításával 

3. A helyi piacokat, helyi értékesítést magában foglaló helyi gazdaságfejlesztési 

stratégiák készítésének elősegítése. Ennek részét kell, hogy képezze a helyi termelési 

kapacitás, feltételek, a helyi igények, értékesítési lehetőségek felmérése, a termelési és 

értékesítési folyamatok összekapcsolása (helyi, térségi szövetkezetek, éttermek, 

közétkeztetés, vendégfogadók, önkormányzatok együttműködése), a termelés 

tervezhetősége. 

4.A helyi piacokra, helyi értékesítésre irányuló kezdeményezések, az ezeket elindító helyi 

együttműködések ösztönzése. 

5.Helyi, kistermelői piacok létesítése, fejlesztése. 

6.Az élelmiszerlánc lerövidítése érdekében további helyi értékesítési lehetőségek, például 

helyi termékboltok, termékpolcok, helyi vásárok, termékfesztiválok, szabadtéri, 

pavilonos piacok, nyitott gazdaudvarok, közvetlen gazdaságból történő értékesítés, 
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egyéb alternatív értékesítési helyszínek (települési közterek, nagyobb terek, parkolók, 

sétálóutcák, kihasználatlan épületek) stb. fejlesztése. 

7.A termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatának kialakítását elősegítő civil 

kezdeményezések támogatása, termelői - fogyasztói közösségek, mozgalmak 

létrehozásának, működésének ösztönzése, támogatása. 

8.A helyi, tájjellegű specialitások, termékek, hungarikumok márkázásának, 

védjegyrendszerének kialakítása, a HÍR program további bővítése. 

9.Szervezett, nyomon követhető, a helyi rendszereket ernyőszerűen összefogó országos 

termelési, feldolgozási, logisztikai, értékesítési rendszer(ek) kiépítésének elősegítése. 

10.A termelői piacokon tapasztalható illegális kereskedelem elleni fellépés. 

11.A helyi termékeket támogató tudatos vásárlással kapcsolatos szemléletformálás, 

széleskörű kampány indítása erre vonatkozóan. 

12.Azon-line értékesítés (on-line piacterek), értékesítési rendszerek működésének elősegítése 

 

 

Vidéki turizmus, falusi vendéglátás program 

A falusi turizmus II. világháború előtti előzményekre visszanyúlóan a rendszerváltást 

követően élénkült meg, létrejött országos szövetsége is. A falusi-és agroturizmusban egyre 

több szolgáltatás jelenik meg. Nőtt a falusi szálláshelyek vendégéjszakák száma, valamint 

szélesedik a látogatóknak kínált vidéki programok, rendezvények köre, beleértve a kulturális 

és hagyományos eseményeket, vásárokat, a tematikus kirándulásokat is, mint pl. bortúra, 

almaút, szilvakörút, kultúrtörténeti körút, öko-és geoturizmus, geoparki körút. A napraforgós 

minősítő rendszer 2011-ben Nemzeti Védjeggyé vált. A falusi turizmus a vidéki gazdaság 

több lábon állásának egyik fontos pillére, mely tevékenységein, szolgáltatásain keresztül 

majdnem minden agrárágazathoz kapcsolódik. A kulturális örökség bekapcsolása a turizmus 
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rendszerébe, egyre inkább az egyetlen kitörési pont lehet az ipar és a mezőgazdaság eltűnése 

miatt szegénységbe sodródó települések, régiók számára. A magyarországi épített 

örökségállomány színvonalát, értékeit, számát tekintve európai, nemzetközi rangú, azonban 

helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak hiánya, a nagyközönségnek való 

bemutatást jelenleg képviselő állomány csekély aránya elmarad az európai, illetve a 

nemzetközi átlagtól.  Magyarország nem használja ki a kulturális örökségben rejlő 

erőforrásokat. Nincs meg a művelődéstörténetileg hitelesen helyreállított és szellemi 

tartalmakkal megtöltött (így turisztikai vonzerőt is biztosító) örökséghelyszínek azon kritikus 

tömege (és azok láncokba kötése), amely fenntarthatóvá teheti azokat, szükséges a meglévő 

helyszínek ez irányú fejlesztése. Fontos továbbá, hogy a még fellelhető építészeti 

hagyományok újraalkalmazásával a faluképek ismét jellegzetessé váljanak, valamint a 

faluképet negatívan befolyásoló infrastrukturális elemek (pl. „kábelfödémek” létrejötte 

vezetékekből) megszűnjenek. 

Szellemi, épített és tárgyi örökségünk komplex védelme és gondozása, valamint kulturális 

értékeinkből adódó lehetőségeink maximális kiaknázása érdekében átfogó eredményekre van 

szükség, hiszen az értékek tudományos igényű, turisztikai célú kibontakoztatása 

munkahelyeket teremt, vállalkozások létrejöttét indukálja. Az attrakcióhoz kapcsolódó, arra 

épülő szolgáltatások gazdasági fellendülést hoznak. A helyreállítás folyamata, valamint a 

fenntartás és a kapcsolódó szolgáltatások nagy emberi erőforrás igényű tevékenységek, 

amelyek főként a helyi munkaerőre támaszkodnak. A felújításba és fenntartásba bevont helyi 

lakosság az általa kibontakoztatott értéket jobban megbecsüli, ezáltal például a rongálások is 

megfékezhetők. Továbbá a kreatív ipar területeinek is helyszínei. Az ilyen projektek 

megvalósításában foglalkoztatottak (valamint a kapcsolódóan létrejövő vállalkozások) 

keresetük jelentős részét helyben költik el, és ott is adóznak. A műemlékállomány 

nagyközönség számára való megnyitása következtében keletkező bevétel az országon belül 

marad. A kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokkal együtt kialakított turisztikai 

programcsomagoknak köszönhetően gazdasági fejlődés indulhat meg a leghátrányosabb 
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helyzetű térségekben is, hiszen a kulturális épített örökség értékek az ország egész területén, 

szinte egyenletesen helyezkednek el. Egy összetett turisztikai attrakció megtekintése, 

programjaiba való bekapcsolódás akár több napra is odakötheti a látogatókat, fokozva ezzel az 

eltöltött vendégéjszakák számát. Az elmaradott településeken, térségekben sok esetben a 

kulturális örökség, illetve az annak bázisán működő turizmus lehet az egyetlen kitörési pont 

mind a gazdaságfejlesztés, mind a munkahelyteremtés vonatkozásában. 

Stratégiai irányok és teendők: 

1.A vidéki turizmus fejlesztése csak olyan módon támogatható, hogy a beavatkozások ne 

csökkentsék a vidéki műemlékek számát és azok megjelenését mindenképp javítsák. A 

gazdasági érdekek nem helyezhetők védelmük elé, ezért a pályázati, támogatási rendszereket 

úgy kell kialakítani, hogy ne veszélyeztessék azokat. 

2.A turizmus fogadóképességének megteremtésével a vidék, a falvak fejlesztésnek segítése. 

3.A falusi turizmusban szolgáltató magánemberek adózási feltételei könnyítésének vizsgálata. 

4.A megfelelő termékek fejlesztése érdekében helyi és kistérségi turizmus menedzsment 

szervezetek kialakítása és működtetése. 

5.A falusi turizmus információs rendszerének, a marketing eszközöknek a bővítése és 

korszerűsítése, beleértve az online módszereket (pl. a Kárpát–medencében működő, falusi 

turizmust népszerűsítő, falusi turizmussal foglalkozó szervezetek többnyelvű, közös 

honlapjának kialakítása). 

6.A települések, kistérségek és régiók sajátos élményt nyújtó szolgáltatásainak kialakítása, 

biztosítása és termék-csomagok létrehozása. 

7.A falusi szállásadás és a falusi turizmus fogalmának felülvizsgálata, a települési 

lakosságszám és a népsűrűségi korlát átgondolása, a vonatkozó jogszabály (a szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely -üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabály) módosítása. 

8.Annak biztosítása, hogy a falusi és agrárturizmus szolgáltatást magánszemélyek és 

vállalkozások egyaránt végezhessék. 
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9.A falusi vendégasztal és a kistermelői vendégasztal egységes értelmezése és feltételei a saját 

termékek közvetlen értékesítéséhez is. 

10.Szakmai képzéssel, tanácsadással, minősítésekkel kell segíteni falusi szolgáltatókat. 

11.A falusi szálláshely szolgáltatók szakosodásának szorgalmazása (pl.: bioporta, örökség 

porta, ökoporta stb.). 

12.A falusi szálláshelyek minőségi fejlesztésének pályázatokkal történő segítése, elsősorban a 

szolgáltatások bővítésére, a minőség fejlesztésére és a kapacitás növelésére helyezve a 

hangsúlyt. 

13.Turistaházak, kulcsos házak hálózatának fejlesztése. 

14.A nemzeti park igazgatóságok és a geoparkok védett természeti területeken végzett öko- és 

geoturisztikai tevékenysége és a falusi turizmus lehetséges kapcsolódási, együttműködési 

területeinek feltárása, a lehetőségek kihasználása. 
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IV. ÖSSZEGZÉS 
 

Általános tapasztalatok 

A Helyi Akciócsoportok számos erőfeszítést tesznek a helyi termelők/vállalkozók 

fejlesztésére. Ezen belül kiemelten kezelik a partnerség fejlesztését és alapvető feladatnak 

tartják a térség szereplőinek célirányos összefogását, hálózatba szervezését, 

együttműködésének segítését, melyet csak kistérségi/járási szinten vagy tájegységenként 

tudnak elképzelni, megyei szinten nem. Általános vélekedés, hogy az együttműködést 

segíthetik a különböző nagy rendezvényeken való megjelenések pl.: az évente megrendezett 

vidékmustra, helyi termelői vásárok, hagyományőrző rendezvények, illetve Hungaricum 

pályázatok. A hálózatba szervezésnél azonban akadályozó tényező a hasonló terméket 

előállítók közti rivalizálás, az érdektelenség, illetve a hiányzó humánerőforrás. 

Fejlesztendő területnek tartják az egész rendszerrel és a helyi termékekkel kapcsolatos 

információknak, szolgáltatóknak az összefogását, összegyűjtését és az információk 

szétterítését országhatáron belül és országhatáron túl is. A helyi termékek piacán alig 

találhatók jól működő információs csatornák. Helyi kezdeményezések vannak, de egy megyei, 

vagy egy térségi szintű információs csatorna, vagy kommunikációs rendszer/marketing 

csatorna kiépítése és koordinálása mindenképp szükséges lenne.  

A vélemények megegyeztek abban, hogy a helyi termelésre vonatkozó jogszabályokat is át 

kellene alakítani úgy, hogy „életszerűbbek” legyenek. 

Lényeges az oktatás is: egyrészt magának a helyi terméket előállítónak a 

kompetenciafejlesztése és tudásának fejlesztése pl.: higiéniai és élelmiszerbiztonsági 

témákban, másrészt a helyi terméket előállítóknál meglévő tudás átadása a fiatalabb 

generációnak pl.: kézműves oktatással, szakkörökkel, alkotó táborokkal és ehhez a tanárok 

utánképzésével is. Az oktatásnál fontos elem még a piaci igényekkel történő összehangolás is.  

 

Az interjúalanyok álláspontja 7 téma köré csoportosítva az alábbiakban összegezhető: 
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1. Melyek azok az erőforrások, melyeket eddig is hasznosítottak a helyiek és melyek azok 

a kihasználatlan tartalékok, melyekre a jövőben építeni lehet a helyi termékek 

előállítása és értékesítése során. 

- Az elmúlt és jelen időszak kormányzati intézkedései és a pályázati lehetőségek 

segítették a helyi termékek/vállalkozások fejlesztését. 

- A helyi erőforrásokat csak részben hasznosítják a térségekben. 

- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák erősségként említik a rangos hagyományőrző 

rendezvényeket. 

- Fontos kulturális terméke és erőforrása a megyének a 2011. óta elérhető Jászkun 

Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonal, mely egy turisztikai attrakció 

vonzerő-fejlesztés projekt keretében készült. 

- Erőforrást jelent, ha egy településen jelentős kereslet mutatkozik a helyi termékek 

iránt, és az állampolgárok mellett települési önkormányzatok, közétkeztetők is 

keresik a helyi termékeket. 

2. Mi a helyi akciócsoportok szerepe a helyi termékek/vállalkozások fejlesztésében 

(konkrét intézkedések, lépések). 

- Több településen kialakítottak LEADER pályázati támogatással piactereket, ahol a 

helyi termelőknek lehetőségük van értékesíteni termékeiket. 

- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkon belül is fontos szerepet kap a helyi 

termékek előállításának segítése, hiszen jellemzővé vált, hogy Jászságot bemutató 

rendezvényeken szerepet kaptak a mesteremberek vagy termékeik, hogy a 

Jászságban élőket így is népszerűsítsék. 

- A Helyi Akciócsoportok kiemelten kezelik a helyi termékek előállítói közötti 

együttműködés kialakítását, fejlesztését pl.: helyi termékek eljuttatása a fővárosba, 

rendezvények szervezése több HACS együttműködésével. 

- A helyi termékek fogyasztására vonatkozó népszerűsítési kampányok szervezése 

pl.: óriásplakátok készítése, helyi termék vásárok szervezése.  



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

128 

- A helyi termékek és hungarikumok újra felfedezése, a helyi termékek és 

szolgáltatások előállítása és versenyképes értékesítésének támogatása, a helyi 

termékek feldolgozását és piacra jutását elősegítő fejlesztések támogatása.  

- A helyi termelők részére a 2011-es LEADER kiírás során külön célterület került 

megalkotásra.  

- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban intézkedések alkotása a helyi termékekkel 

kapcsolatban: helyi piacok, vásárok, pavilonos értékesítések biztosítása, helyi 

termék védjegyrendszer, helyi termékekkel kapcsolatos szemléletformálás, 

önfoglalkoztatás ösztönzése, takarékos rendszerek támogatása. 

3. Helyi termékek, termék-előállítók az akciócsoport területén 

a) Milyen formában végzik a tevékenységüket? 

- A helyi termék előállítókról nehéz információt gyűjteni. Egyik lehetséges módszer 

az adatgyűjtésre a „szájhagyomány”: az emberek tudják, hogy kinél milyen típusú 

és minőségű termékek vannak. Azonban akik csak a megtermelt/előállított 

felesleget akarják értékesíteni, nem biztos, hogy hirdetik magukat vagy 

megjelennek vásárokon. 

- A helyi termékek előállítása, valamint értékesítése hazánkban nem olyan 

rugalmasan és könnyedén működik, mint külföldön. 

- A helyi termék gyártókat nehéz tipizálni, sokféle végzettséggel, tapasztalattal 

rendelkezők egyaránt vállalkoznak erre a tevékenységre. Azok, akik valamilyen 

szakirányú végzettséggel pl.: mezőgazdasági diplomával rendelkeznek, sokkal 

inkább tudatosan, lépésről lépésre építik fel pályázataikat, tevékenységüket. 

b) Milyen helyi termékeket állítanak elő? (ld. Adatbázis fejezet) 

c) Milyen tényezők segítik és gátolják a helyi termékek előállítását? 

- Számos helyi erőforrásra lehetne építkezni a helyi termékek előállításakor, de ez 

egy hosszú és nehéz folyamat, mivel alacsony az emberek vállalkozó kedve és 

nincs tőkéjük az induláshoz, illetve nehéz a fiataloknak átadni ezeket a 

mesterségeket. 
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- A helyi termékek előállításában/értékesítésében további gátló tényezők lehetnek: 

az alacsony vállalkozói kedv, a tőkehiány, a termékek nehéz népszerűsítése, a 

kevés helyi termék a boltok polcain, összefogás és együttműködés hiánya az adott 

térségben, feldolgozó üzemek hiánya, a meglévő fürdőturizmusra nem épülnek 

további szolgáltatások, a helyi termékek előállításához hiányoznak eszközök, 

gépek pl. csomagolástechnika, nem megfelelő vagy nincs piackutatás, nem 

megfelelő a helyi termékek marketingje, nem megfelelő jogszabályi környezet (a 

támogatások és kötelezettségek nem veszik figyelembe a termelők, pályázók 

lehetőségeit, igényeit).  

- Nem kis feladat az sem, hogy a vásárló igényeket ne csak szezonálisan, hanem 

folyamatosan ki tudják elégíteni. Erre a helyi termelők többségének nincs 

lehetősége. Fontos volna a PR, marketing tevékenység, ami segítené helyi 

termékek szélesebb körű terjesztését. Ebben tud leginkább a HACS is segítséget 

nyújtani.  

- További akadályozó tényezőt jelent, hogy a helyi termék előállítás nem termel 

annyi jövedelmet, hogy önfenntartóvá váljon. Az állam részéről legalább 3 éven át 

nyújtott segítségnyújtás kell ahhoz, hogy a termékek bevezetődjenek a piacra és 

jelenlétük biztosított legyen. 

- A helyi termékek piacának kiteljesedését akadályozza a globális gazdaság: az 

olcsó világpiaci árakkal szemben a helyi termék nem tud versenyképes lenni. 

- További akadályozó tényező a lakosság szemléletmódja, illetve a hazai termék 

vásárlásához szükséges egyfajta biztonságérzet és megfelelő anyagi háttér. 

- Segítő tényező lehet a településeken létrejött helyi kis piacok, ahol nagyobb 

valószínűséggel árulnak és vásárolnak helyi terméket.  

- Segíthetnek a turizmus területén jelentkező fejlesztések, mivel ezek a helyi 

termékek piacára is kedvező hatást fejthetnek ki.  
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- Jász-Nagykun-Szolnok megye specialitása, legnagyobb egyedi terméke a megye 

elnevezésében is benne van: a jász és kun identitás, valamint a jász és kun 

hagyományok, illetve a történelmi múlt jelenlét és megőrzése. 

- A helyi termék nem csak az agrárium, hanem az ipar területén is releváns fogalom. 

Vannak pl. esélyegyenlőségi célcsoportokat foglalkoztató nonprofit szervezetek is, 

akik jelentősek (a megváltozott munkaképességűek által előállított helyi termékek 

persze teljesen mások, mint pl. egy vidéki termelő vagy egy helyi kis-

/középvállalkozás által megtermelt termék). 

4. Milyen értékesítési csatornák vannak a helyi termékek értékesítésére, mik a 

legjellemzőbb értékesítési módok. 

- Szociális szövetkezetek létrehozása és ezen belül helyi termék előállítás és 

értékesítés. 

- Értékesítő pontok: helyi piacok, vásárok, fesztiválok. 

- Megjelenés (kóstoltatás, értékesítés) rendezvényeken. 

- Nyitott gazdaságok: az őstermelő gazdálkodik egy adott területen és ettől a helytől 

nem messze létrehoz egy kis pavilont/sátrat, ahol árulhat, így közvetlenül a földről 

viszi ki a terméket. 

- Házhoz szállítás: valaki felvásárolja a helyi termelő termékét és házhoz szállítja.  

5. Fejlesztési, képzési igények 

a) Milyen fejlesztéseket tartanak fontosnak az interjúalanyok, amelyek elősegíthetik a 

helyi termékek előállítását, értékesítését. 

- Igény jelentkezik vállalkozói oldalról eszközbeszerzésre. 

- Civil szervezetek megerősítése, általuk végzett tevékenységek támogatása. 

- Együttműködés erősítése. 

- Olyan hálózatok kiépítése, melyek a helyben termett és többletként jelentkező 

termést vagy terméket az ország más területére eljuttatnák. 

- Helyi programok, rendezvények, képzések szervezése. 
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- A helyben termelt zöldségek, gyümölcsök feldolgozása alapvetően nem az adott 

térségben történik, ezért fontos lenne a jövőben feldolgozóüzemek, hűtőházak 

kialakítása, így a feldogozott élelmiszerekkel jelentősen bővülhetne az érintett 

térség helyi termékkínálata. Ezen fejlesztések az adott terület munkaerőpiacára is 

pozitív hatást gyakorolnának. 

- Települési szintű márkák, brand-ek kialakítása, azonos logóval, azonos 

stíluselemekkel. 

- Az egészségturisztikához, mint felfutó ágazathoz kapcsolódóan az egészséges 

termékek, egészséges ételek előállításához kapcsolódó fejlesztések. 

- Több évre szóló, tartós pályázati, támogatási lehetőségek biztosítása, melyeket 

járási, mikrotérségi szinten elvégzett rétegzett mintavételen alapuló piackutatás 

alapoz meg, mivel a helyi termékek előállítása és értékesítése szempontjából 

lényeges tényező a valós fogyasztói igények feltérképezése. 

b) Milyen területeken van leginkább szükség képzésre? 

- Marketing elemek oktatása: hogyan lehet a marketing tevékenységet 

hatékonyabban végezni. 

- Helyi termelők szakmai képzése, melyek „kézzelfogható” tudást adnak, és ahol el 

lehet sajátítani, hogy hogyan lehet a megtermelt kiskerti termésből terméket 

előállítani. 

- Olyan képzések szervezése, amelyek a helyi termék gyártáshoz nem közvetlenül 

kapcsolódnak pl.: gépkezelés, vállalkozóvá válást segítő szakmai képzések. 

6. Melyek az interjúalanyok által ismert marketing elemek a helyi termékek ismertté 

tételéhez?Milyen marketingelemekre van szükség? 

- Különböző rendezvényekre viszik a helyi termékeke előállítóitól kapott 

prospektusokat, kiadványokat, termékeket és népszerűsítik őket. 

- A rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenés segíti ismertebbé tenni a helyi 

termékeket, és lehetőség van pl.: kóstolót tartani, mivel a fogyasztók a vásárláskor 

leginkább a saját tapasztalataikra hagyatkozva döntenek. 
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- A jobb értékesíthetőség érdekében célszerű lenne marketing stratégiát kialakítani, 

amely olyan márkajegyeket hozna létre, amely a térségben, regionálisan, 

országosan és Európa-szerte felismerhetővé tenné a helyi termékeket. 

- Az értékesítés területén nagy előrelépést jelentene, ha létrehoznának egy központi 

honlapot, melyhez a termelők, előállítók és forgalmazók is csatlakozhatnának, 

illetve egy központi webáruházat. 

- Be lehetne vezetni egy internetre applikált megrendeléses rendszert, amely 

lehetővé teszi, hogy a fogyasztók már hónapokkal korábban jelezhessék 

igényeiket. 

- Óriásplakát kampányok (pl.: Helyből is eléred!), Facebook közösségek, internetes 

boltok is hatékonyas segítik a helyi termékek marketingjét. 

- Jellemzően a reklámra, marketingre a helyi termékeket előállítók nem tudnak 

anyagi forrásokat áldozni.  

7. Milyen szintű, típusú együttműködések alakultak ki a helyi termelés, értékesítés során? 

- Az interjúalanyok szükségesnek látják egy adott térség települései, 

önkormányzatai és a helyi termék-előállítók, szolgáltatók, vállalkozók közti 

partnerség fejlesztését, az együttműködés javítását. 

- Az interjúalanyok szerint jellemző egy adott térségben az együttműködés hiánya, 

mivel a helyi termelők, szolgáltatók inkább konkurenciát látnak egymásban, nem 

pedig az együttműködésben rejlő lehetőségeket. 

- A helyi termékek értékesítése megyei szintű összefogásának igénye már felmerült. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat is részt vett egy kis- és 

középvállalkozásokat erősítő, országos szintű versenyen, amely a megyék közötti 

versenyről szólt. Jász-Nagykun-Szolnok megye egyébként több vállalkozót 

bevonva ebbe a versenybe a második helyen végzett, és a létrehozott virtuális 

vállalkozás az „Egyél a Megyédből, Vegyél a Megyédből” mottót viselte, vagyis 

épp egy helyi termékekre épülő értékesítési hálózat kialakítását vette célba.  
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- Az interjúalanyok szerint egy kis közösség hatékonyabban tud működni és ha 

nyitott a kapcsolódásra egy másikkal, akkor ezekből egy idő után megyei szintű 

hálózat is ki tud alakulni. 

 

V. ADATBÁZIS 
 

Kutatásunkban adatbázist állítottunk össze Jász-Nagykun-Szolnok megye helyi terméket 

előállítóiról, helyi szolgáltatásokat működtetőiről. Ennek elsődleges forrásai az interjúk 

voltak, melyek során az interjú alanyokat kértük, ismertessék, milyen helyi termelőket, 

szolgáltatást nyújtókat ismernek. Ez egészült ki internetes kereséssel, mely keretében 

áttekintettük: 

- a megadott helyi termelők/szolgáltatók honlapjait, facebook oldalát  

- a helyi LEADER Helyi Akciócsoportok honlapjait 

- az interjúalanyok által javasolt helyi települési önkormányzatok honlapjait 

- szócikkes keresés során „kiadott” honlapokat. 

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE: 

 

Ambrus Andrásné /Berényi Judit/ - hímzés  

Cím: -  

Tel.: 0657/440-276 

E-mail: ambrus45@pr.hu 

Honlap: -  

Tevékenység, termék jellemzői: Vezetett már ifjúsági szakkört, amellyel célja volt, a 

hagyományőrzés, és a tudás átadása a fiatalabb korosztálynak. Részt vett több megyei és 

országos kiállításon. Mindig érdekelte a csipkeverés is. Mivel számos hímzett terítő szélét, 
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vert csipkével díszítik, így kutatni kezdte a lehetőségeket, hogy e szép mesterséget 

megtanulhassa, így saját maga díszíthesse munkáit. A Jászapáti Városi Könyvtárban egy 

Csipkeverő Kört is szerveztek. 

Munkái, melyek Jászapátin is megtalálhatók: 

- a Római Katolikus Templomban, Molnárné Szikszai Klára terve alapján hímzett 

oltárterítő /Jászsági szűcsmintás/ 

-  a Városi Könyvtárban az ünnepi alkalmakkor használatos 120X120 cm-es jászsági 

szűcsmintás, Misi Éva tervezte terítő 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d29-ambrus-andrasne---himzes.html  
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Deli Julianna – festőművész 

Cím: 5130 Jászapáti 

Tel.: 0630/516-3029 

E-mail: juliannad08@gmail.com 

Honlap: - 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- rajz tanítása 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d35-deli-julianna---festomuvesz.html 

Donkó Sándor - Méhész 

Cím: 5130 Jászapáti, Csaba vezér út 10. 

Tel.: 0630/577-8684 

E-mail: -  

Honlap: -  

Tevékenység, termékei jellemzői: 

- Repceméz,  

- facéliaméz, mely kissé ritkaság, ám önállóan csemegemézként is fogyasztható 

- akácméz,  

- napraforgóméz,  

- lépesméz,  
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- propolisz, mely főként antibakteriális, gomba- és vírusölő, valamint gyulladásgátló 

hatású 

- méhviasz, melyből általában gyertyát készítenek 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d22-donko-sandor---mehesz.html 

Friczné Urbán Magdolna - horgolás 

Cím: 5130 Jászapáti 

Telefon : 05-57/656-949 

E-mail: frurma@pr.hu 

Honlap: https://www.facebook.com/biztositok.hu/app_295855467190805" \l 

"!/magdolna.friczneurban?fref=ts 

Termékei: 

- karácsonyi fenyődíszek 

- húsvétra egyedi horgolt tojások 

- gyűrűvivő párna 

- horgolt fülbevaló 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d23-friczne-urban-magdolna---horgolas.html 

Horváth Miklósné -  hímzés 

Cím: 5130 Jászapáti, Arany J. u. 46/a 

Tel.: 0630/202-4165 

E-mail: -  

Honlap:- 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- - Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d38-hath-miklosne---himzes.html 
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Kocsis Istvánné – hímzés  

Cím: 5130 Jászapáti, Szőlő u. 17 

Tel.: 0670/277-4579 

E-mail: -  

Honlap: -  

 Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- - Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése; 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d24-kocsis-istvanne---himzes.html 

Kondor Ferencné - bábkészítő 

Cím: 5130 Jászapáti, Madách u. 12 

Tel.: 0620/926-6925, 57/443-499 

E-mail: - 

Honlap: - 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: A lánya általános iskolája kérte fel először bábkészítésre, amibe úgy vágott bele, 

hogy előtte hasonlóval nem foglalkozott, csupán a ruhaipari szakközépiskolai végzettségén 

szerzett tapasztalatokból meríthetett ihletet.  
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Később az általános iskolai órákra is bejárt, ahol a gyerekekkel együtt készítették el a 

bábokat. A gyerekeket nagyon érdekelte a folyamat, és szívesen varrtak maguknak játékot, 

ezért tanítani kezdte a bábkészítést. Többek között Lellei Pál, a Budapesti Bábszínház 

neves báb technikusa segítségével sok bábkészítési technikát sajátított el. Folyamatosan 

igyekszik, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltse olyan izgalmas dolgok iránt, mint egy 

árnyjáték, vagy egy marionett bábelőadás létrehozása. 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d40-kondor-ferencne---babkeszito.html 

Nagy Jánosné – hímzés 

Cím: 5130 Jászapáti, Pacsirta u. 23. 

Tel.: 0630/5479846 

E-mail: - 

Honlap: - 

Tevékenység, termék jellemzői: Tagja a Népi Díszítőművészeti Alkotóközösségnek, 

melynek fő feladata a jászsági szűcshímzés felelevenítése, felhasználása. Közösségük 

valamennyi tagját fellelkesítve fő feladata lett saját tájegységünk hímzésének ápolása. Az 

egykori jászsági szűcsmesterség híres tudományát napjainkban csupán a múzeumokban és 

helytörténeti gyűjteményekben fellelhető subák, ködmönök őrzik. 

 Ezek tanulmányozásával kezdték meg a munkánkat. A hímző körben megismerkedhetett 

számos tájegység motívumaival, mint a Torockói (amelyet igen vastag, durva szövésű 

vászonra vastag szőr- vagy pamutfonallal hímeztek), a Széki, az Udvarhelyi, valamint a 
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Jász hímzéssel is. Büszke arra, hogy Budapesten, a várban megrendezett kiállítás keretén 

belül bemutatták egy, a mezőségi hímzését, amellyel Tóth díjat is elnyert. 

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- hímzett terítők, futók, párnahuzatok 

- esetleges egyedi elképzelések megvalósítása előzetes egyeztetés alapján 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d42-nagy-janosne---himzes.html 

Orosz Ferencné – hímzés 

Cím. 5130 Jászapáti, Vágó Pál u. 21. 

Tel: 57/440-463 

E-mail: -  

Honlap: - 

Tevékenység, termék jellemzői: 1999-ben jött el a lehetőség, hogy szakmailag magasabb 

fokozatra lépjen, ekkor lépett be ugyanis a helyben működő és alkotó kézimunka 

szakkörbe. Itt érte a nagy „szerelem” is, találkozott a Jász motívumokkal, ami azóta is 

kedvence. Az eltelt idő alatt számos más tájegység motívumaival megismerkedhetett, 

mégis a jászság és az itt honos motívumok azok, amiket igazán szeret, és közel áll hozzá.  

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- hímzett terítők, futók, párnahuzatok készítése 

- - esetleges egyedi elképzelések megvalósítása előzetes egyeztetés alapján 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d43-orosz-ferencne---himzes.html 
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Sipos Erzsébet – foltvarró 

Cím: 5130 Jászapáti, Kisjárási utca 

Tel.: 0657/443-481 

E-mail: -  

Honlap: -  

Termék, tevékenység jellemzői: Alkotás során számos olyan probléma merült fel, amit az 

internet korában sem tudott már egyedül megoldani, ezért olyan lehetőséget keresett, ahol 

profi segítséget kaphat, így jutott el a Jász- Színfolt foltvarró klubba, majd végül a 

gyorsabb fejlődés érdekében a Berényfolt varróklubhoz csatlakozott. A klubbal együtt sok 

rendezvényt szerveztek, és még többön vettek részt, így cserélve tapasztalatokat, hatszor 

már a saját munkái is kiállításra kerültek. 

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- takarók, párnák, faliképek, neszesszerek, pénztárcák, faliképek, tolltartók, babák 

készítése 

- egyedi igények alapján történő megrendelés teljesítése 

Minden alkotás egyedi, szívvel-lélekkel készült darab, melyben benne van az alkotó 

egyénisége is. 

Egyéb: Az eltelt évek alatt számos technikát próbált ki, mielőtt végleg a foltvarrás mellett 

döntött, dolgozott papírral, gyöngyökkel, készített hímzéseket, és kötött, míg végül a húga 

révén ismerkedett meg a foltvarrással, az anyaggal, a színekkel, a technikával.  
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d44-sipos-erzsebet---foltvarro.html 

Sipos Gyuláné – horgolás 

Cím: 5130 Jászapáti  

Tel: 57/413-446 

E-mail: -  

Honlap: -  

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- egyedi és rendelésre készülő dekorációs tárgy 

- húsvéti dekoráció (nyuszi, tojásdísz) 

- karácsonyi dekorációk, díszek (angyalok, harangok, karácsonyi gömböcskék) 

- horgolt virágok 

- terítők- és ruhák, akár tervek alapján is. 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d45-sipos-gyulane---horgolas.html 
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Budainé Nyitrai Anikó - fazekas 

Cím: 5130 Jászapáti, Kazinczy u.9. 

Tel.: 06-20/981-4634  

E-mail: napraforgo01@citromail.hu 

Honlap: http://www.jaszfazekas.uw.hu 

Tevékenység, termék jellemzői: A fazekasmester keze alól kikerülő tálak, korsók, 

fazekak képlékeny állagú agyagból készülnek, amelynek anyaga a szárítást követő égetés 

során szilárd, időtálló anyaggá válik. Ebben az állapotában a cserép a folyadékot átengedi 

magán, ezért az edényeket legtöbb esetben mázzal vonják be. Az így kapott szilárd bevonat 

lehetővé teszi, hogy az edényben folyadékot is tárolni lehessen. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Adott termékekből megrendelés kis és nagytételben; 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése; 

- Fazekas bemutató; 

- Gyermekeknek valamint felnőtteknek szakkörök szervezése, lebonyolítása. 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d2-budaine-nyitrai-aniko---fazekas.html 
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Törőcsik Ildikó - Bőrdíszműves 

Hagyományos mesterségek – a bőrműves 

Termékei, tevékenység jellemzői: A helyi termékek üzletében újra lesznek majd 

megvásárolható munkáim. Karkötők, csatok, pénztárca, tolltartó stb. Kézműves 

táborokban, iskolai és városi rendezvényeken gyakran látni a gyerekek körében.  

Az általa nyújtott szolgáltatások: kis kulcstartótól az övtáskáig széles a paletta, de 

készítettem már bocskort és javítottam motoros csizmát is. Van már egy olyan kulacsom is, 

ami a Népi Iparművészeti tanács „B” kategóriás minősítését nyerte el. 

forrás: http://users.atw.hu/jaszujsag/jaszujsag2013aprilis.pdf 

Pongóné Illés Magdolna – mézeskalács készítő 

Cím: 5130 Jászapáti, Lados utca 75. 

Tel: 06-30/365-22-28 

E-mail: pongo.laszlo@jaszapatimgzrt.hu 

Honlap:  

Tevékenység, termék jellemzői: A díszítéshez elsősorban tojásfehérjét, porcukrot, 

ételfestéket, kakaót, kókuszreszeléket használ, így minden darab ehető, a gyerekek nagy 

örömére! 

Több éve már esküvőkre is készít „köszönőajándékot” ami egy mézeskalácsszív melyen az 

ifjú pár neve olvasható. A kiszúró formák részben készen kaphatóak, illetve saját ötletei 

alapján a férje illetve egy lakatos mester készíti el.  

Szívesen vesz részt a különböző játszóházi bemutatókon és kézműves vásárokon, ahol 

igyekszik átadni a mézeskalács díszítés technikáját.  
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Az általa nyújtott szolgáltatások: 

Karácsonyi figurái: Mikulás, fenyő, csizma, csengő, hintaló, bárány, ház, csillagok, 

hóember, angyal, malac,3D fenyő, 3D ház 

Húsvéti figurái: 3 féle nyúl, tyúk, mázas, ill. natúr tojás, katica, bárány, 

Állandó figurái: Maci, szívek, díszdoboz, autó, kis ló, dinoszaurusz, kisház, csipkevirág 

Kívánság szerint egyedi ötleteket is megvalósít a lehetőségekhez mérten.(pl: bölcső) 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d12-pongone-illes-magdolna---mezeskalacs-keszito.html 

Ábelné Molnár Mária – csipkekészítő 

Cím: 5130 Jászapáti, Makó út 18. 

Tel.: 0657/442-175 Mobil: 06-20/801-33-64 

E-mail: -  

Honlap: -  

Termék, tevékenység jellemzői: 8 éve költözött a városba, a Jászapáti Csipke kör 

tagjaként szebbnél szebb munkák kerülnek ki a kezei alól. 2008-ban a Táborfalván lévő 

templom részére oldalterítőt készített, amit szívesen fogadtak. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: A csetneki csipkével 2002-ben ismerkedett meg, amikor egy hirdetésre 

jelentkezett, ahol bedolgozókat kerestek. Így hát az addig méltatlanul feledésbe merült 

Csetneki csipke az életműdíjas Medgyesiné Vághy Ida kutatómunkája révén több mint fél 

évszázad után újra éledt.  
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d13-abelne-molnar-maria---csipkekeszito.html 

Vincze Lászlóné - sókerámia készítő 

Vincze Lászlóné 

Cím: 5130 Jászapáti 

Tel.: 06-30-754-1206 

E-mail: vincze.laszlone@pr.hu 

Honlap: - 

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- Kis szériás ajándéktárgyak készítése cégek, egyesületek részére  

- Kézműves rendezvényeken bemutató, játszóház, és árusítás  

- faliképek elkészítése 

- apró figurák 

- Egyedi elképzelések megvalósítása előzetes egyeztetés alapján 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d14-vincze-laszlone---sokeramia-keszito.html 
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Kálmán József - fafaragó  

Cím: 5130 Jászapáti 

Tel.: 0657/442-543 

E-mail: -  

Honlap: -  

Tevékenység, termék jellemzői: Kálmán József rendszeres résztvevője a Jászapátiak 

Baráti Egyesülete rendezvényeinek. Többek között találkozhatnak vele a minden év július 

hónap második szombatján megrendezésre kerülő Aratónapon. Termékei a Jászapáti Helyi 

Termék és Papírboltban is megtekinthetőek, megvásárolhatóak. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése; 

- Fafaragás mesterségének bemutatása rendezvényeken 

Egyéb: Kálmán József már gyerekkorában megragadta a fa megmunkálásának lehetősége, 

de csak 1994 óta hódol ennek a gyönyörű hobbynak. Alkotásait pontos arányosítással 

készíti el, faragja ki, rajtuk keresztül mutatja be régi paraszti életmódot.  

Nagyon szereti művelni ezt a hobbit, a mai napig szinte minden nap dolgozik, bővíti 

eredeti munkáit, kínálatát. Szakkönyveket nem használ, kizárólag emlékezetből dolgozik. 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d19-kalman-jozsef---fafarago.html 
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Mihályi Lászlóné - horgolás 

Cím: 5130 Jászapáti, Arany János u. 5. 

Tel: 06-30/215-3819 

E-mail: -  

Honlap: -  

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- horgolt díszek karácsonyra, húsvétra,  

- virágok, terítők készítése 

- esetleges egyedi elképzelések megvalósítása előzetes egyeztetés alapján 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d20-mihalyi-laszlone---horgolas.html 

Túri János – seprűkészítő 

Termék, tevékenység jellemzői: A munkafolyamat a csépléssel kezdődik, aztán a magot 

kiszeleli szintén géppel. A cirok magot galambokkal és tyúkokkal eteti meg. Szeretik, de 

keverni kell, mert sok benne a fehérje. A cirok szálak megszárítás után használhatók. 

Összeválogatja a megfelelő csomót, majd a kötözőgéppel rászorítja a nyélre. Utána jön a 

kézi munka. Szálas anyagokból kialakítja a vállat, megigazítja és lehet varrni. Öt sorral 

varrja, mert az az igazi. János bácsi söprőjével az Agrocentrumban és a Gazdaboltban lehet 

találkozni. 
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Egyéb: Ma, a nagyüzemi tömegcikkgyártás korában, egyre inkább értékesek az egyedi, 

kézimunkával készített használati tárgyak. Abban még benne van az anyag, esetleg 

természetes alapanyag, az emberi tudás, a tapasztalat. Lelke van.  

Forrás: Jász Újság (http://www.jaszujsag.atw.hu) 

Fotó: Tajti Judit 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a5d93-turi-janos---seprukeszito.html 

Antal János – csontfaragó 

Cím: 5123 Jászárokszállás, Görbe utca 23. 

Tel: 57/430831 

 

Termék, tevékenység jellemzői: Fekete István Balogh Péter által illusztrált könyvei adták 

az ihletet a faragásokhoz, de megpróbálkozott „elkalandozni” Afrikába is: faragott majmot, 

elefántot, grantgazellát, sőt flamingót is. „Csak szabadidejében és jó kedvében farag, mert 

mint mondta, ha kényszerből vesz a kezébe egy csontot, abból csak szégyellni valómunka 

születhet.” 

Sok munkája a Mátra Múzeum vitrineit díszíti. A faragáson kívül még festészettel is 

foglalkozik szabadidejében. 

forrás: http://jaszleader.hu/downloads/tersegunk-buszkesegei/Antal_J%C3%A1nos-

J%C3%A1sz%C3%A1roksz%C3%A1ll%C3%A1s-csontfarag%C3%B3-2012.06.02.pdf 
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Kovács Zoltán - kosárfonó, kismesterség oktató, népi játszóház vezető 

Kovács Zoltán (ev.), tel.: 06-20/579-71-78 

Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, tel.: 06-30/485-78-30 

Cím: 5123, Jászárokszállás  

E-mail: ifjkovacszoli@invitel.hu,  

kovacsnekriszta1978@gmail.com 

Honlap: http://tarisznyasmuhely.hu/kosar/ 

http://www.facebook.com/tarisznyasmuhely 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Gyermekeknek és felnőtteknek szakkörök, játszóházak szervezése, lebonyolítása. 

Egyéb: Kézműves foglalkozásaikat ajánlják a Jászberényi kistérség települései számára. 

Több falunapon, szabadtéri rendezvényen találkozhatunk a házaspárral, többek között 

Pusztamonostoron és Jászberényben és Jászágón. Az általában tíz alkalmas, egyenként 

három órás foglalkozásokon a résztvevők elsajátíthatták az egyszerű kerekaljú kosár 

készítésének alapjait, megismerték a hántolt és a zöldvessző használatát.  

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a6d10-kovacs-zoltan---kosarfono.html 

  



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

151 

Tóth Alajos – hintókészítő 

Cím: 5123 Jászárokszállás, Rákóczi út 83. 

Tel: 20/9253825, 36 (57)433-374 

E-mail: tothlojzi@inivtel.hu 

Honlap: http://lojzikocsi.hu/ 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Fogatolt jármű, hintó, lovaskocsi gyártás, javítás, restaurálás,  

- Gyógyterápiás lovaskocsik gyártása 

- Lószállítók utánfutók gyártása, kölcsönzése  

- Fogatlovak betanítása, eladása 

Egyéb: Régen a hintókészítő mesterek mindig a legügyesebb bognárok közül kerültek ki, 

akik a szinte művészi érzékük segítségével tervezték meg rajzlapon a legszebb díszeket és 

kartámla-íveléseket.  

A kivitelezés pedig nem csak a faragókészségüket dicsérte, hanem az íves felületek egy 

fából való készítése ismeretét a gőzöléses technika segítségével. Célja a piaci igények 

követése, sporttársai egyedi ötleteinek megvalósítása és visszatérő vásárlói részére 

korszerű műszaki minőség teljesítése.  

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a6d47-toth-alajos---hintokeszito.html 
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Ördög Margit – zománcozó 

Cím: 5123 Jászárokszállás Mocsár u. 19./a  

Tel: 20/245-9802 

E-mail: -  

Honlap: - 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d27-ordog-margit---zomancozo.html 

JÁSZBERÉNY: 

Balla Istvánné - horgolás, ékszerkészítő 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: 57/411-045 

E-mail: b_istvanne@freemail.hu 

Honlap: -  

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d31-balla-istvanne---horgolas--ekszerkeszito.html 

Baranyi Lajos – gyertyaöntő 

5100 Jászberény, Harag u. 4 

Tel: 06-57/403-844  

E-mail: - 

Honlap:- 

Termékek, tevékenység jellemzői: Általa készített formák: gömb, piramis, csillag, 

henger, szögletes, tavi rózsa. Ezeket a gyertyákat 15-80 cm közötti méretben készítik. 
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Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- - Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d26-baranyi-lajos---gyertyaonto.html 

Bánffy Donát – faműves 

Cím: -  

Tel: 30/357-44-32 

E-mail: danffyd@gmail.com 

Honlap: - 

Termék, tevékenység jellemzői: Feleségével és 2 esztendős fiával élete zömét a fagyökér 

alapanyagból elkészített/elkészítendő tárgyaira szánja. Ezek túlnyomó többségében akácfa 

gyökerek, a végeredmény pedig általában falióra. Tevékenységének első munkafázisa a 

"gyökérlelő túra".  

„Ha ezt a kifejezést hallatja családi körben, akkor tudják, hogy átlag 1 hétig nem látják 

egymást. Túrámról a tevékenységhez legmegfelelőbb alapanyaggal, sokszor csaláncsípve, 

horzsolásokkal teli érkezik haza.” Kizárólag olyan gyökereket kutat fel, amik évek óta 

földfelszín felett vannak, soha nem vesz ki frissen a földből alapanyagot. Ennek két oka 

van: Az optimális nedvességtartalom elérése szükséges a gyökerek megmunkálásához, 

tartósságához, illetve kicsit sajnálja azokat a szépségeket az enyészettől. Miután a 

metszetkivétel megtörtént, egy hosszú száradási ciklus kezdődik- természetes úton, lábon, 

a szél és egyéb időjárási viszonyok segítségével. Célja, hogy az adott gyökér eredeti 

állapota, illetve az elkészült tárgy között észrevehetetlen legyen a különbség 

természetessége tekintetében. Naturalitás mindenek felett. Ennek érdekében nem szégyell a 

mai kor vívmányaihoz sem nyúlni. Folyamatosan rendelkezik kész készlettel, melyek 

megvásárolhatóak- akár megszemélyesítve, személyre szabva logózva, címerezve, vagy 

bárminemű felirattal ellátva ajándéknak, reprezentációs célra. 
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Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d32-banffy-donat---famuves.html 

Dr. Góczáné Kakuk Melinda - drótékszerek, horgolás, decoupage 

5100 Jászberény, Réz Kálmán út 22/F 

Tel.: 20/432-8486 

E-mail.: mandaladrotekszer@freemail.hu 

Honlap: http://www.mandaladrotekszer.blogspot.com 

Termék, tevékenység jellemzői: Ékszereit bevonatos rézdrótból, sárgaréz drótból és 

ezüstözött drótból készíti. Kizárólag jó minőségű ásványokat használ, mivel csak így tudja 

elérni, hogy azok minél tartósabbak, szebbek maradjanak. Gondos ápolással az ezüstözött 

ékszerek is sokáig megtartják fényüket.  

Nagyon szereti a bonyolult mintákat, amiket mind fülbevalóknál, medáloknál és gyűrűknél 

előszeretettel alkalmaz is. Mindig keresi az új technikákat, amiket az ékszereibe is 

beépíthet. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a14d36-dr--goczane-kakuk-melinda---drotekszerek--horgolas.html 

Hegyiné Lukácsi Orsolya – horgoló, ékszerkészítő  

Cím: -  

Tel: 30-3582174 

E-mail:  

Honlap: http://www.orsiborsi.meska.hu 

Termékek: A horgolás és ékszerkészítés mellett még homokfújással felületkezelt, azaz 

gravírozással is foglalkozik. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: „Férjével és 2 kisfiával él Jászberényben. Gyerekkorában is örökké alkotott, 

bütykölt valamit. Hol rajzolt, hol kötött, hol maketteket készített. Anyukája tanította meg a 

kötés alapjaira. Nagyon szeretett már akkor is kézzel készített apró meglepetéseket adni 

családjának. 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d28-hegyine-lukacsi-orsolya---horgolas--ekszerkeszito.html 
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Kohári Istvánné - hímzés  

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: 57/401-741 

E-mail: -  

Honlap: -  

 

Termékek: A Kézimunkázók Baráti Körében 2006-óta szívesen jár. Foglalkozásaikat 

hetente egyszer tartják, ahol mintákat, tapasztalatokat cserélnek a kör tagjai. Szeret szép 

terítőket horgolni, karácsonyra angyalkákat, hóembereket, hópelyheket horgolni a 

karácsonyfa díszítésére. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítés 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d39-kohari-istvanne---himzes.html 

Lantos Rita – üvegékszer-készítő 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: - 

E-mail: ritakataekszer@gmail.com 

Honlap: http://meska.hu/Shop/index/1812 

Termék, tevékenység jellemzői: „Maga a technika az összeolvadáson alapszik, különböző 

színű üvegtáblákat vágok fel kisebb-nagyobb darabokra, majd a kigondolt elrendezés után 
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kemencében 800 fokon hagyom, hogy megszülessenek a kis csodák. :) Készülnek 

medálok, fülbevalók, gyűrűk, csatok, karkötők, külön gondot fordítok a gyermekeknek 

szánt darabokra is. „ 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: „Mindenféle alkotói tevékenységet szeretek végezni. „ Szereti az egyszerű, de 

mégis hatásos és főleg aszimmetrikus dolgokat, célja az összes általa készített ékszerrel, 

hogy ha valaki ránéz, érezze benne a harmóniát és az egyensúlyt. Egy jól kiválasztott 

ékszer tükrözi az egyéniséget, vallja. Jelenleg, mivel már nagyobbak gyermekei, ismét van 

ideje az alkotásra. Idővel elvégzett egy tanfolyamot, ahol megtanulta az üvegékszer 

készítés alapjait. Azóta szüntelenül alkot.  

Még több képért keresse Lantos Rita alkotásait a Meskán (http://www.meska.hu). 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d41-lantos-rita---uvegekszerkeszito.html 
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Szőllősi Lászlóné – horgolás 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: 20/3859162 

E-mail.: http://szollosi45@pr.hu 

Honlap: - 

Termékek: Kiállításaikon horgolt csipkékben, hímzésekben, gobelinekben s egyéb 

kézimunkákban is gyönyörködhetnek az érdeklődők. 

Szőllösi Lászlóné általános iskolában kezdte a kézimunkázást tanulni: kötést, horgolást, 

szegést, hímzést, stoppolást. Mióta gyerekei megszülettek ruhaneműt is készít, amik hol a 

divatnak, hol a szükségnek felelnek meg. Rengeteg kézimunkával kapcsolatos irodalmat 

gyűjtött össze, könyveket, újságokat. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Szakkörök szervezése, lebonyolítása 

Egyéb: A 2005 óta működő 12 tagot számláló kézimunkaműhely ügyes kezű lányok-

asszonyok részvételével alakult. A műhely létszáma folyamatosan bővül, hiszen a horgolás 

szerelmeseinek nagyszerű lehetőség ez tapasztalataik, mintáik, ötleteik kicserélésére. A 

műhely vezetője Szőllősi Lászlóné magas színvonalon műveli ezt a – napjainkban már 

sajnos ritkaságnak számító – szép hobbyt, s szívvel-lélekkel adja át a horgolás titkait az 

érdeklődőknek. Kezdetben az elfeledett rece és szalaghorgolását elevenítették fel, majd a 

nagy érdeklődésre való tekintettel újabb technikákat is elsajátítottak, kipróbáltak. Ma már 

Kézimunkázók Baráti Köre néven alkotnak.  

Az elmúlt években tanult technikákat, a szemet gyönyörködtető míves kézimunkákat a 

tagok többször is bemutatták a nagyközönségnek kamarakiállítás keretében a Déryné 

Rendezvényházban.  
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KÉZIMUNKÁZÓK BARÁTI KÖRE 

foglalkozások: minden kedden 16-18 óráig 

Vezeti: Szöllősi Lászlóné 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d46-szollosi-laszlone---horgolas.html 

Vasné Sass Katalin népi iparművész 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: 20/3859162 

E-mail.: - 

Honlap: - 

 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Szakkörök szervezése, lebonyolítása 

- A hímzésen kívül a népművészet más ágaival is próbálkozik: többek között 

gyöngyfűzés, szövés, csuhé- szalmafonás, gyertyamártás-öntés, sókerámia, origami, 

csipkeverés van az érdeklődése középpontjában. 

 

Egyéb: Jelenleg két szakkört vezet Jászberényben és Pusztamonostoron. A jászberényi 

Fejér Mária Díszítőművészeti Szakkör, és a Jász Népi Díszítő-művészeti Alkotó Közösség 

vezetője. Rendszeresen részt vesz megyei és országos továbbképzéseken, konferenciákon.  
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Nemcsak megyei és országos kiállításokon szerepeltek munkái és szakköri tagjainak 

alkotásai, hanem határainkon túlra – Franciaország, Kína, Németország Japán, Olaszország 

stb. – is eljutottak hímzéseik. . Jó kapcsolat alakult ki több vidéki szakkörrel, ahova 

alkalmanként előadónak is meghívják. 2001-ben a Magyar Művelődéi Intézettől megkapta 

a Népi Iparművész címet.  

 

A Jász Népi Díszítőművészeti Alkotóközösség tagjai és működési területük. 

Ambrus Andrásné, Jászapáti 

Bordás Anna, Jászjákóhalma 

Brodszky Árpádné, Kunszentmárton 

Illés Zsuzsanna, Nagykáta 

Katona Istvánné, Jászapáti 

Király Franciska, Jászapáti 

Király Lászlóné, Jászapáti 

Kocsis Istvánné, Jászapáti 

Lukácsi Ilona, Jászjákóhalma 

Misi Éva, Jászberény 

Molnár Ferencné, Nagykörü 

Nagy Jánosné, Jászapáti 

Oszlányi Istvánné, Újszász 

Őrsi Istvánné, Polgárdi 

Pethes Katalin, Jászágó 

Posta Józsefné, Törökszentmiklós 

Révész Benjaminné, Tiszaföldvár 

Simon Károlyné, Jászalsószentgyörgy 

Szabó Pál Antalné, Újszász 

Szádvári Béláné, Jászberény 

Tábori Lászlóné, Jászladány 

Tótáná Fási Mária, Kengyel 

Vas Márta, Pásztó 

Vasné Sass Katalin, Jászberény 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d48-vasne-sass-katalin---nepi-iparmuvesz.html 
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Kalla Pál Péter - ezüstkoszorús kádármester  

Cím: 5100 JÁSZBERÉNY, Bajnok utca 24. 

Telefon : + 36 57-411-070, +36-30 9681816 

Fax : 57-400-637 

E-mail: - 

Honlap: -  

GEO : 47.507210 , 19.914571 

Termék: Vállalkozása alapvetően boroshordókat készít. Vallja: „Csak az igazi mester 

tudja jól kiválasztani, hogy egy-egy faanyagból milyen hordó készíthető el.”   

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: Családjában a kádár mesterség folytatását az 1900-as évek elejére vezetik vissza. 

Nagyapja az ipartestület vezetőségi tagja volt, édesapja idősebb Kalla Pál aranykoszorús 

kádár mester. Kalla Pál Péter a sokadik generáció mai képviselője, akit gépész végzettsége 

ellenére megragadott a családban folytatott kádár mesterség varázsa. Ezt a szakmát 1980 

óta műveli. 1987-ben szerzett mestervizsgát és nagy kedvvel tanítja a kádár tanulókat a 

szakma mesterfogásaira. Rendszeresen részt vesz a helyi és országos szakmai 

kiállításokon, és találkozókon.   

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001-ben alapított „Magyar Kézműves 

Remek” címet 2007-ben a szakemberekből álló zsűri döntése alapján 36 pályázatból 21 

pályamű érdemelte ki termékeivel.  
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A zsűri értékelése szerint, a pályázatában bemutatott 50 literes tojás-ovál hordón, a 200 

literes hordón és a faragott hordóvégeken a mesterségbeli tudása tükröződik, minőségük, 

a bennük fellehető formai, technikai szint nem vitatható. Magyar Kézműves Remek címet 

nyert. 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d3-kalla-pal-peter---kadar.html 

Dósáné Ilonka szalma-csuhé fonó 

Cím: Jászberény-Portelek Szent Imre tanya 73. 

Tel.: 30/476-1538 

E-mail: szalmacsuhefono@gmail.com 

Honlap: http://www.szalmacsuhefono.5mp.eu 

Termék, tevékenység jellemzői: „A munkát azonban mindig a gyűjtőmunka előzi meg. 

Ősszel tengeri töréskor be kell gyűjteni a kukoricacsuhét, télére a padlásra tenni, száradni 

zsákokban, aztán ha elérte a munkához szükséges minőséget szálakra kell szedni, 

megmártani és így lehet vele dolgozni.” 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Csuhéfonás mesterségének tanítása 

Alapanyagok: A kukorica (latin neve: Zea mais, tájnevei: málé, törökbúza, tengeri stb.) 

feltehetően Mexikóból származó kultúrnövény, amely Európában a török elnyomás 

idejében terjedt el. Erre utalhat a törökbúza elnevezés.  
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Termését emberi táplálkozásra is használják, azonban elsősorban állati takarmányozásra 

szolgál. Régen, amikor még nem voltak modern gépek, melyek ma "szöröstűl-böröstűl" 

felfalják a kukoricát, és csak a szemet adják ki sértetlenül, kézzel szedték az érett csöveket. 

Hazavitték, és otthon fosztották. A csuhélevelek közül kiválogatták a szép fehér és puha 

darabokat, félretették azokat.  

Téli estéken igazán szép csuhéja. Legalkalmasabb a lófogú kukorica lenne. Ennek levele 

hosszú, megfelelően puha, selymes és szép fehér. Szedése: Szeptember végétől november 

elejéig gyűjthetjük, amikor törik a kukoricát. Legjobb mindjárt a törés napján, és lehetőleg 

száraz, napos időben szedni. A kibontott csuhé ugyanis nagyon érzékeny a párás ködös 

éjszakákra, hamar penészessé válik. 

Tárolás: „Teljesen száraz állapotban zsákokban elrakhatjuk több évig is. Ha nedves, 

először szárítsuk meg, mert penészes lesz!  

Színezés: Ha engem kérdezel felesleges mert legszebb úgy, ahogy megtermett, a 

hófehértől az aranybarnáig. Még bordós árnyalatút is találhatsz. De lehetséges a fehérítés 

kénporral. Festeni természetes növényi festékekkel (pl. diólevél, tealevél, bodzabogyó 

stb.), illetve szintetikus festékkel (ruhafesték) egyaránt lehet, de minek!  

  

Előkészítés: Akár fonni akarjuk a csuhét, akár figurákat akarunk készíteni, mindig 

válogassuk ki a legszebb csuhéleveleket! Nedvesítsük meg! Soha ne áztassuk, csak egy 

pillanatra mártsuk be langyos vízbe, majd itassuk le a felesleges vízcseppeket, és takarjuk 

be egy ruhával! Így nem szárad meg gyorsan, minden újabb vizezéssel ugyanis veszít 

szépségéből.  

Lehetőleg annyit nedvesítsünk meg előre amit fel is használunk rövid időn belül! A 

sodráshoz csíkokra kell tépkedni a leveleket. A csíkok szélessége attól függ, hogy milyen 

vastag sodratot akarunk készíteni, a sodrat vastagsága pedig az elkészítendő tárgy 

nagyságától függ. A csíkok felső végét hegyesre kell vágni, hogy könnyebben össze 

lehessen sodorni.  
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A csíkok előkészítését kétféleképpen lehet elvégezni: A száraz csuhélevelet tépkedjük fel 

előre a megfelelő mennyiségben és méretben, és mindig csak annyit vizezzünk be, amit 

éppen felhasználunk! Vagy a vizes csuhélevelet tépkedjük folyamatosan akkor, amikor 

készítjük a sodrást.” 

 

Egyéb: Évek óta viszik a magyar kézimunka hírét szerte a világban, hiszen rendszeresen 

hívják őket kiállításokra, vásárokba és rendezvényekre is. A csuhéfonás ősi magyar 

mesterség, de mára már egyre kevesebben vállalják, ha még ismerik is a fortélyokat, hogy 

leüljenek és a nem éppen egyszerű, igen időigényes kézi munkát végezzék. Jászberényben 

kezdődött egy kiállításon e szakma szeretete.  

  

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d6-dosane-ilonka---szalma---csuhe-fono.html 

Csomor Családi Méhészet 

Cím: 5100 Jászberény, Sólyom u. 13. 

Tel: 0630/482-9496 

E-mail: csomor.imre@freemail.hu 

Honlap: http://www.csomormez.hu 

Termékeik: 

- Repceméz: sárgaszínű folyékony, de gyorsan kristályosodik és akkor fehéredik enyhe 

zamatú. Kevéssé savas, sőt gyógyítja a gyomorsav túltengést. 

- Akácméz: Halvány sárga színű sokszor kissé zöldes árnyalatú gyenge zamatú. Későn 

kristályosodik, sokszor csak évek múlva.  
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- Jó fertőtlenítő hatású köhögés ellen ajánlott. Kisgyermekeknek és időseknek 

különösen kívánatos rendszeresen fogyasztani. Italok és sütemények ízesítésére 

kiválóan alkalmas. 

- Vegyes virágméz: aranysárga később sötétedő méz, mely érintetlenül kerül a lépek 

belsejébe. A benne lévő viasszal együttes hatása pl. a garatüreg, orrüreg, homloküreg 

gyulladását nagy százalékban gyógyítja. 

- Selyemkóróméz: Eléggé világos, sokszor gyengén sárga, jellegzetes fűszeres illatú. 

(Elemtartalma az ember számára nagyon kedvező) 

- Facéliaméz: halvány barna, kissé opálos, enyhe zamatú méz. A szervezetben a vas 

felvételét segíti. 

- Krémméz: Skandináv országokban elterjedt. 

A méz kristályosodásának különlegességét használják ki készítésekor. A torkot, 

gégét jól tisztítja, kenhető állagú. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- - Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: Jelenleg 200 méhcsaláddal foglalkozó méhészek. Jászberénytől kb. 100 km-es 

sugarú körben vándorolnak a méhészetükkel. Ezen a területen megtermelt mézet fajtánként 

külön pergető helységben pergetik elkülönítve és tárolják a palackozásig. Csomor Imre 

immár 30 évvel ezelőtt kezdte a szakmát, 4 éve mestervizsgát tett. Családi vállalkozásként 

15 éve gazdálkodnak. A méz kristályosodásának különlegességét használják ki 

készítésekor. A torkot, gégét jól tisztítja, kenhető állagú. Rendszeresen részt vesznek 

kiállításokon, rendezvényeken: egészség napokon, natura napon, magyarok vásárán. 

Óvodai csoportoknak és kis iskolásosoknak tartanak térítésmentesen előadást a téli 

hónapokban a méz készítéséről, akár gyertyahajtogatással egybekötve. Tavasszal a 

csoportok újra visszatérnek, de akkor már az élő méhesben tesznek látogatást, és kiderítik, 

hogy hogyan kerül az üvegbe a méz. Megismerkedhetnek a különféle mézekkel az eljárás 

technikájával és kóstolhatnak is. 
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d8-csomor-csaladi-meheszet---mehesz.html 

Nagy Istvánné Piroska- horgolás 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: - 

E-mail: - 

Honlap: -  

Termék, tevékenység jellemzői: Első munkái főleg gyerekeknek sapkák, ruhák voltak. Az 

utóbbi néhány évben kapott kedvet a gyöngyfűzéshez, emellett megtanulta a csipkeverés 

alapjait, a hajócsipke készítését, mely nagy kihívás volt számára.  

A szakkörrel közösen már többször volt közös kiállítása, kétszer a Csángófesztivál ideje 

alatt, egy alaklommal pedig a Karácsonyi Vásár ideje alatt, ahol munkái szerepeltek.   

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d21-nagy-istvanne---horgolas.html 

Gedei Andrásné – horgolás 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: 30/9732751, 57/410-726 

E-mail: -  

Honlap: - 
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Termék, tevékenység jellemzői: Az évek során a horgolás minden fajtáját kipróbálta, 

nagy segítségére vannak ebben a klub tagjai. Kedvenc munkája a horgolt húsvéti tojás, 

amihez a tojásokat kifújja, körbehorgolja keményíti, majd száradás után a tojást kiszedi. 

Imád tojásokat készíteni és a karácsonyi készülődést, angyalka, harang, gömb készítést.  

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

Egyéb: Elmondása szerint, már gyerekkorában is szívesen horgolt, mivel az édesanyja is a 

szomszédban kézimunkázott. Később az általános iskolában már megtanult rendesen 

horgolni, kötni és hímezni Idővel pedig már divatos kézimunka elsajátítása következett, 

így megtanulta a makramé, és a keresztszemes hímzést. Kedveli még a terítő horgolását, 

hiszen ennek az ajándéknak mindenki örül. A Jászberényben működő horgoló körnek 2005 

óta a tagja. Nagyon szereti ezt a közösséget, mivel számos technikát, fortélyt tanulnak 

egymástól és jó hangulatban telnek el ezek a délutánok.  

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d37-gedei-andrasne---horgolas.html 

Klacsán Ágnes – nemezelés, fajáték 

Cím: 5100 Jászberény 

Tel: - 

E-mail.: - 

Honlap: -  
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Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- egyedi igények, megrendelések teljesítése 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a7d70-klacsan-agnes---nemezeles--fajatek.html 

Berta Lászlóné - díszítő foltvarró 

Cím: 5141 Jásztelek  

Tel: 57/410-868 

E-mail: - 

Honlap: - 

Termékek, tevékenység jellemzői: Jelenleg a Jász-Színfolt Foltvarró Klub vezetője, 

melynek 11 tagja van. A Klub célja a foltvarrás népszerűsítése, közösség kialakítása. A 

kézimunkázni vágyó lányok, asszonyok minél több technikával való megismertetése. 

Helyi kiállítások szervezése. Az év közben elkészült gyönyörű textíliákból a Jászberényi 

Nyár rendezvénysorozatán évente, illetve a környező településeken rendszeresen 

rendeznek kiállításokat, bemutatókat. A klub tagjai hetente egyszer, hétfőn tartanak 

foglalkozásokat, melyeken különféle használati tárgyakat, formákat terveznek és varrnak. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Foltvarrás technikájának bemutatása, tanfolyamok tartása 
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„Foltot varrni nemcsak egy hobbi, hanem egyfajta életstílus. Kell hozzá ember - és 

természetszeretet, önzetlenség, lelkiismeretesség, kitartás és pontosság. Azért nem baj, ha 

van egy kis kézügyességed, kreativitásod, türelmed és szépérzéked.” 

Egyéb: Berta Lászlóné első kiállítása 1995-ben, a Jász Világtalálkozó alkalmával volt a 

jászberényi Déryné Művelődési Központban. Saját munkáiból eddig 14 kiállítása 

voltfőként a Jász Világtalálkozók helyszínén és több jótékony akció részese is. 

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a17d34-berta-laszlone---diszito-foltvarro.html 

Pozsár Tamás – Pusztai Íjász csapat 

Cím: 5125 Pusztamonostor,  

Tel: 30/5632518 

E-mail: - 

Honlap: - 

Az általuk nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Az íjászattal kapcsolatos ismeretek terjesztése 

- Gyakorlópálya kialakítása 

- Különböző rendezvényeiken lehetőséget biztosítanak kipróbálni az íjászatot, 

szarukürt fújást, doromb használatát, tűzcsiholást 
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a18d25-pozsar-tamas---pusztai-ijasz-csapat.html 

Kisné Tőzsér Melinda – csuhé- és szalmafonó 

Cím: 5125 Pusztamonostor 

Tel: - 

E-mail: -  

Honlap: -  

Termék, tevékenység jellemzői: 

- Karácsonyi díszek, tárgyak: Csuhéból csillag, angyalka, két fajta harang. Raffiából 

csillag és karika. Betlehem csuhéból és vesszőből.  

- Húsvéti figurák: Nyuszik, tojástartó tyúkocska. 

- Játszóházi tárgyak: csiga, csutkababa, bóbita baba, szitakötő, pillangó, madár, ló és 

csikó, bárány. 

- Csuhétárgyak: Csuhésodrással készült kiskosarak, kerek és szögletes, alátétek, virág 

kaspók, ecsettartó, falitartó, fedeles doboz, folyamatosan bővülve.  

- Csomózásos módszerrel, alátét és kiskosár, csuhébabák... 

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- - kézműves foglalkozások szervezése, tartása 

- - egyedi, egyéni kérésű ajándéktárgyak készítése 

Egyéb: Kisné Tőzsér Melinda régóta érdeklődik a népi kézművesség minden fajtája és a 

népművészet iránt.  
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A Pusztamonosotoron élő kisgyermekes anyukaként határozta el, hogy korábbi szakmáját 

elhagyva, jelentkezik a Hagyományok Házában induló képzésre. Jelenleg már gyékény, 

csuhé és szalmafonó oktató, népi játszóház vezető. Elmondása szerint csuhéból és raffiából 

már évek óta készített karácsonyi díszeket, babákat, család és barátok részére. Ez adta 

számára az indíttatást, hogy ilyen jellegű tárgyakat készítsen, és tovább adja ezt a nagyon 

szép, de lassan feledésbe merült szakma hagyományait.  

Szívesen vesz részt kézműves vásárokon, és tart kézműves és játszóházi foglalkozásokat is 

kisgyermekeknek és felnőtteknek is.  

forrás: http://jaszsag.eu/t5a18d72-kisne-tozser-melinda---csuhe--es-szalmafono.html 

Nagy Lajos - Pusztamonostori kosárfonók 

Cím: 5125 Pusztamonostor 

Tel: 06-30-591-0098 

E-mail: - 

Honlap: -  

Tagok: Kakas Gyula, Nagy Lajos, Bankáné Andrási Krisztina, Kriszt Ádám 

2011-ben Kovács Zoltán jászárokszállási kosárfonó segítségével indult el a kosárfonó 

tanfolyam, amelyen több pusztamonostori részt vett. Azóta is folyamatosan képzik 

magukat, ennek eredményeképp több önálló munkájuk is elkészült pl.(hagymatartó, 

szárító, bevásárló, gazdasági, tálca, virágláda, demizson, tojástartó és egyéb kosárformák). 

Az elkészített kosarakat a mindennapokban fel is használják, de dísztárgyként is szépen 

mutatnak otthonaikban. Terveik között szerepel különböző rendezvényeken való 

részvétel,(Jász Világtalálkozó, falunap, családi nap stb.) ahol bemutathatják termékeiket és 

továbbadhatják a kosárfonás tudományát. 
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a18d94-nagy-lajos---pusztamonostori-kosarfonok.html  

Hajzer Lászlóné kistermelő 

Jászágó 

Tel: +36/20-354-2770 

E-mail: agokedvence@gmail.com 

Web: http://agokedvence.webnode.hu/rolunk 

Termék, tevékenység jellemzői: „Célunk, hogy olyan termékeket készítsünk, melyekben 

minimális cukor hozzáadása mellett a lehető legjobban őrződik meg a gyümölcs 

természetes íze, vitamintartalma. Tartósításhoz kizárólag pektint (E440) és citromsavat 

alkalmazunk. Termékeink mesterséges adalékanyagokat, színezékeket és ízfokozókat nem 

tartalmaznak. 

Lekvárjaink állagukat tekintve eltérnek egymástól. Vannak francia mintára készült 

lekvárok (hígabb) és olyanok is, melyek sűrűbbek és gyümölcsdarabokat tartalmaznak. A 

lekvárok állaga nagyban függ attól, hogy az adott gyümölcs húsa mellett annak héját, vagy 

levét is felhasználjuk-e a főzés során. Egyes termékeink esetében alkoholos italokat is 

felhasználunk a gyümölcs ízének kiemelése érdekében. A lekvárfőzés során azonban az 

alkoholt elpárologtatjuk, így gyermekek is bátran fogyaszthatják ezen termékeinket is.” 
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Termékek a teljesség igénye nélkül: 

 A cseresznye és a málna kombinációjából készített dzsem, mely 

cukormentes változatban is kapható.  

Kiszerelés: 220 ml, 450 ml. 

http://agokedvence.webnode.hu/products/cseresznye-malna-dzsem/ 

 

Speciális, saját recept szerint készített sárgabarack dzsem.  

Kiszerelés: 220 ml. 

http://agokedvence.webnode.hu/products/sargabarck-dzsem-ago-modra/ 

 

A rebarbara és keserűmandula együtt pikáns ízt kölcsönöz egyik 

legfinomabb lekvárunknak.  

Kiszerelés: 450 ml 

http://agokedvence.webnode.hu/products/rebarbaralekvar-

keserumandulaval/ 

Egyéb: Családunk a Jászság egyik kis gazdálkodó falvában, Jászágón foglalkozik 

gyümölcstermeléssel. A feldolgozás során magas gyümölcstartalmú lekvárokat készítünk. 

Gyümölcsösünket magunk gondozzuk, kertészetünket jelenleg is folyamatosan bővítjük. 

Szeretnénk minél több érdekes, egzotikus, a hazai piac számára kevéssé, vagy egyáltalán 

nem ismert gyümölcskultúrával gazdagítani a magyar gasztronómiai palettát. 

Forrás: http://agokedvence.webnode.hu/ 

http://jaszsag.eu/t5a3d96-ago-kedvence---lekvar.html 

  

http://agokedvence.webnode.hu/products/cseresznye-malna-dzsem/
http://agokedvence.webnode.hu/products/sargabarck-dzsem-ago-modra/
http://agokedvence.webnode.hu/products/rebarbaralekvar-keserumandulaval/
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Juhász Józsefné – grillázstorta késztő 

Cím: 5144 Jászboldogháza 

Tel: - 

E-mail.: - 

Honlap: -  

Termékek, tevékenység jellemzői: Többek között készített már bárányt, nyitott könyvet 

ballagó diákok számára, templomot, bölcsőt és még számos mást is.  

Számára nincs lehetetlen, amit kitalálnak, Ő megvalósítja égetett torta formájában. 

Legújabban mobiltelefont, kamiont, télapót, boszorkányt, családi házat kérnek tőle a 

megrendelői, melyek elkészítése sok időt vesz igénybe Terikétől. Ügyességét bizonyítja, 

hogy mára már nem csak lakóhelyéről de a környező településekről is számos 

megrendelést kap 

Az általa nyújtott szolgáltatások: 

- egyedi igények, megrendelések teljesítése 

Egyéb: Juhász Józsefnét (Baráth Terézia) mindenki csak a „ukortortás Terikének” ismeri 

Jászboldogházán. Jászboldogházán született, majd családjával együtt Jászberénybe 

költöztek, a család női tagjai foglalkoztak égetett cukortorta készítéssel, mely gyermekként 

felkeltette érdeklődését. Az otthon elsajátított fortélyokat szívesen gyakorolta és saját 

családjának minden jeles ünnepére készített a finomágból. Idővel visszaköltöztek 

Jászboldogházára, ahol a lakodalmakra készítette tortáit. Később már az oktatási 

intézmények, jótékonysági bálok közkedvelt tombolatárgya lett alkotásaiból. Tudását 

bizonyíthatta is 2001-ben, amikor Jásztelken rendezték meg a Pörkölttorta készítők 

találkozóját. Erre a versenyre bemutatkozásként a „Szentkoronát” vitte magával, melyet a 

Jászok Egyesülete különdíjával ismertek el. Szintén jásztelken, két évvel később került 

megrendezésre a Jász Világtalálkozó, ahová szintén meghívást kapott.   
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forrás: http://jaszsag.eu/t5a8d69-juhasz-jozsefne---grillazstorta-keszto.html 

Rampa Kft.  

Ügyvezető: Kiss László, +36-30-445-9382 

Cím: 5122 Jászdózsa, Széchenyi u. 51.  

Telefon: 20/315-9166  

E-mail: rampa@freemail.hu 

Honlap: http://www.pannonbrau.hu 

 

Termékek, tevékenység jellemzői: 

- Dósai Pannonbräu Világos  

„Bajor típusú világos sörünket 1993 óta gyártjuk. Természetes alapanyagokból 

készül, kizárólag árpamaláta, komló és sörélesztő felhasználásával, semmilyen 

adalékanyagot vagy tartósítószert nem tartalmaz. Az átlagos sörök közül kellemes, 

aromás ízvilágával emelkedik ki. 

- Dósai Pannonbräu Barna 

2005 óta gyártjuk ezt a típusú sört, mely a eredeti receptúrához képest a színező és 

karamellmaláta hozzáadásában tér el. Az aromás íz kiegészül a karamell zamatával. 

- Köleses Sör 

Egy külső partnerrel összefogva 2008 óta gyártunk köleses sört. A világos sörünk 

receptúrája köles hozzáadásával egészül ki. 

Egyéb: A Rampa Kft-t 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy minőségi kisüzemi sörrel 

jelenjenek meg a magyar piacon.  
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Ezekben az években a sörfőzdék virágkorukat élték. Akkoriban még a vezető nem 

gondolta, hogy egyike lesz a mai napig aktívan üzemelő sörfőzdéknek. Kellemes, 

különleges ízvilágú, 5% alkoholtartalmú, tartósítószer mentes bajor típusú világos és barna 

sört gyártanak és forgalmaznak. Emellett újdonságként köleses sör gyártását is elkezdték. 

„Termékeinket az üzem mellett található Állomás Sörözőben értékesítik, ezen kívül 

hordóba és üvegbe palackozva vendéglátó helyeken és élelmiszer boltokban találhatóak 

meg.  

A Cég aktív tagja a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének, söreinkkel számos versenyen 

szerepeltek már kiváló eredménnyel.” 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a9d55-rampa-kft----sorgyartas.html 

 

Jászok Kincse Ásványvíz 

A JÁSZOK KINCSE – egy különleges összetételű, makro és mikroelemekben gazdag, 

természetesen lúgosító, szénsavmentes, jódtartalmú ásványvíz – a szénsavval dúsított 

változata Ph semleges. 

A Jászok Kincse az észak-alföldi régióban fekvő, Jászdózsa községben található 221 méter 

mély kútból kiemelt természetes ásványvíz. Kutatófúrások megállapították, hogy a 

víznyerő réteg több mint 3,5 millió éves első pannon-tengeri üledékben képződött. 

1902-ben készült mélyfúrású, vörösréz béléscsöves kút egyedülálló hazai szakmatörténeti 

emlék. Egyedülállósága az ásványvíz összetételéből adódik: pH: 8.0 

Kiemelkedő, természetes jodid tartalma, valamint a szervezetre gyakorolt kedvező 

kémhatása ( pH ~8 ). Egyre több orvos állítja, hogy sok betegségünk hátterében 

szervezetünk túlzott elsavasodása áll. Mivel ételeink általában inkább savasak, vagy 

belőlük termelődnek savak a szervezetünkben, ezért fontos olyan lúgos kémhatású víz 

fogyasztása, ami fedezi a napi folyadékbevitelt is. 

Nagy hangsúlyt kap manapság a rendszeres napi sport fontossága. Edzés közben izmaink 

savasodása, elfáradása, a tejsav képződésétől függ.  

http://www.sorfozdek.hu/


   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

177 

Teljesítő képességünk és hatékonyságunk növelése érdekében ajánlott a lúgosító víz 

rendszeres fogyasztása, mely kritériumnak a Jászok Kincse minden tekintetben megfelel. 

Magyarországon csak két természetes ásványvíz tartalmaz megfelelő mennyiségben jódot, 

az egyik a Jászok Kincse ásványvíz. Napi 2 liter Jászok Kincse ásványvíz fogyasztásával 

nagy lépést tesz szervezete jódhiányának kiküszöbölésére. 

Vizét az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság „Jászok Kincse” védett 

néven 2003-ban elismert természetes ásványvízzé minősítette. 

Az ásványvizet vas-mangántalanítást követően palackozzuk. 

Vizünk az észak-alföldi régióban fekvő Jászdózsa községben található 221 méter mély 

kútból kiemelt ásványvíz. Vizét az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdői Főigazgatóság 

„Jászok Kincse” védett néven elismert természetes ásványvízzé minősítette. 

Természetes jodid tartalmú ásványvíz 0,059mg/l – és a Ph értéke 8. Ennek a víznek ez a 

legfőbb erőssége, mert ilyen jodid tartalommal csak 1-2 víz bír, ráadásul ebben a vízben ez 

nem hozzá adott, hanem természetes formájában van meg. 

forrás: http://www.jaszokkincse.hu/kezdolap/ 

forrás: http://www.jaszokkincse.hu/jaszok-kincse/ 

forrás: http://www.jaszokkincse.hu/az-artezi-kut-tortenete/ 

Termékek:  

A Jászok Kincse ásványvizet szénsavmentes és szénsavas formában 0,5l-, és 1,5l-es 

kiszerelésben hozzuk forgalomba. 

 

forrás: http://www.jaszokkincse.hu/termekek/ 

http://www.jaszokkincse.hu/wp-content/uploads/2014/04/jaszokkincse_uvegek1.jpg
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Muhari József – cipész  

Cím: 5121 Jászjákóhalma, Szent József tér 4. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöksége díszoklevéllel 

és medállal ismerte el Muhari József munkásságát, hiszen mindezt közéleti és szakmai 

tevékenységükkel kiérdemelte. Muhari Józsefet szinte minden jákóhalmi ismeri, évtizedek 

óta odaadó munkával, igazi iparosként alkot. A megfogalmazás aligha túlzás, hiszen cipész 

végzettsége megszerzése után, a még ritkább csizmadia szakmát is kitanulta annak idején, 

keze nyomán valódi műremekek születnek. Táncosok, hagyományőrzők, huszárok számára 

készít olyan lábbeliket melyek külsejükben és tartósságukban is egyedülállóak. Hosszú 

ideje tölti be a Jászjákóhalmai Ipartestület elnöki tisztét, és országos funkciókat is visel, 

rendszeresen ott van az IPOSZ rendezvényein is.   

forrás: http://jaszsag.eu/t5a13d54-muhari-jozsef---cipesz.html 

forrás: http://www.jaszjakohalma.hu/index.php/cimlap/1-friss-hirek/189-feher-hollokent-a-primak-

koezoett 

 

Kricsár Annamária – ékszerkészítő 

Termék, tevékenység jellemzői: „Leginkább részletekben alkotok, mert olyan még nem 

volt a két gyerek mellett, hogy bármilyen egyszerű ékszert is együltő helyemben be tudtam 

volna fejezni.  

Egy szendvicses dobozban tartom a fogóimat, az éppen használt gyöngyöket és drótot, így 

bármikor és bárhol elővehetem, illetve, ha sürgős, gyorsan el is pakolhatom a dolgaimat. 

Nincs semmi konkrét dolog, amiből ihletet meríthetnék, általában ékszerkészítés közben 

jön a következő ékszer ötlete. De előfordul, hogy látok egy teljesen közönséges tárgyat, és 

eszembe jut róla mondjuk egy medál terve, így született például a táskamedálos láncom, de 

készítettem cipő és teáskanna medált is. De egy-egy rajz is megihlet, főleg állatokról. 

Alkotóként szeretem az egyedi, kézzel készült, személyre szabott dolgokat.  
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Még akkor is, ha valami nem tökéletes, és esetleg látszik rajta, hogy házilag készült, de 

ezeknek lelkük van. 

 

forrás: http://kricsar.blogspot.hu 

Borbély Béláné (Borika) - grillázstorta készítő 

Cím: 5137 Jászkisér 

Tel: - 

E-mail: - 

Honlap: - 

Termékek, tevékenység jellemzői: Mára már el tudja mondani, hogy nagyon sok 

különleges formát (hintót lovakkal, libát stb.) készít. Más olajos magvakkal is dolgozik, 

mint például szezámmag, mogyoró vagy mák. Régebben csak fehér díszítést alkalmazott, 

megrendelésre kezdett el színes díszítést alkalmazni. Manapság pedig egyre többen kérnek 

színes tortát is. Véleménye szerint a fehérrel díszített torta a szebb, de elismeri, hogy 

színesen sokkal változatosabb formákat lehet készíteni. Egy kiállítás alkalmából Jászkisér 

címerét is elkészítette, természetesen kék színnel díszítve.  

De a pörkölttorta mellett mézest is készít. Több alkalommal vett részt Milotán, a 

Diófesztiválon, ahol egy alkalommal még mézeskalács házikót is készítettek a 

mézeskalácsosokkal közösen. 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Grillázstorta készítés technikájának bemutatása 
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Egyéb: A grillázst már Mátyás király korában ismerték. Korabeli feljegyzések szerint 

ugyanis Mátyás Beatrixszel kötött házasságakor a lakodalomban hetedik fogásként pörkölt 

cukorból készült finomságokat fogyasztott a vendégsereg. A király menyegzőjére pörkölt 

cukorból formáztak kertet gyönyörű fákkal, gyümölcsössel és madarakkal.  

A gyerekek és  önmaga kedvéért kezdett el a grillázs készítéssel foglalkozni, amikor 

gyesen volt. Első munkája egy hajó volt. Akkor is a legegyszerűbb változatot kereste és a 

tortához készített szabásmintát, az összeragasztásnál viszont mégis megrepedt a torta, 

Borika azonban mégis büszke volt magára, hiszen az első munkája volt. Az óvodába is 

nagyon sok tortát készített a gyerekeknek farsangra, különböző eseményekre. A 

hagyományos formák (szív) mellett egyre több egyedi tortát készített. Első nagyobb 

megmérettetésére 2005-ben került sor a HOVENTA Nemzetközi Kereskedelmi és 

Vendéglátótechnikai Szakkiállításon, ahol Magyarország legnagyobb grillázstortájának 

készítésében vett részt. Pályázat útján választották ki azt a 24 embert, akik részt vehettek a 

torta készítésében.  Borika minden évben részt vesz Jásztelken, a pörkölttorta fesztiválon 

is, 2008 novemberében Tápióbicskén járt, ahol a Kárpátmedencei Grillázstorta és 

Díszmunka készítők bemutatóján és versenyén is sikerrel szerepelt. A verseny témája a 

hagyományőrzés volt. Itt kapta meg az Arany Diplomát munkájáért, melyre nagyon 

büszke.  

 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a14d4-borbely-belane---grillazstorta-keszito.html 
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Huszárovicsné Agócs Katalin – szalmafonó 

Cím: 5136 Jászszentandrás, Petőfi u. 26. 

Tel.: 06-57-446-913 

E-mail: - 

Honlap: -  

Termék, tevékenység jellemzői: „A Jászságban és Magyarországon munkáimmal már 

sokfelé bemutatkoztam. Leginkább hagyományos minták után dolgozom, de nem egy 

tárgyam már kifejezetten az új, modern formákat követi, az új követelményeknek felel 

meg. Gyönyörűséges figurák, virágok, koszorúk, dobozok kerülnek ki a keze alól, a honi 

aratófesztiválokon kézre-kézre adják.” 

Az általa nyújtott szolgáltatások a következők: 

- Egyéni és egyedi megrendelések teljesítése 

- Szalmafonás technikájának bemutatása, tanfolyamtartás 

Egyéb: „Gyermekkoromban, több mint 50 évvel ezelőtt tanultam meg a legegyszerűbb 

szalmából, csuhéból elkészíthető játékok kötését, fonását. Később a mezőgazdasági munka 

mellett sok aratókoszorút, sokféle dísztárgyat készítettem. Mintegy másfél évtizede 

kezdtem egyre komolyabban foglalkozni a szalmafonással. A falunkból többen is 

készítették ezeket a szép tárgyakat, így az egyre gyarapodó szalmatárgyakból a faluházban 

állandó kiállítást rendeztünk. Jászapátin hirdették 1996-ban plakáton, hogy szalmafonót 

keresnek. Jelentkeztem. Onnantól fogva nem volt megállás, bekerültem a szalmafonók 

országos csapatába, tarlófesztiválok, vásárok, bemutatók, néprajzi táborok követték 

egymást. „ 

fotó: Bugyi László  
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forrás: 

http://www.fonatokcsomok.eu/galeria.php?id=magyar/kezmuvesek/10/HUSZ%C1ROVICS

N%C9%20AG%D3CS%20KATALIN 

forrás: http://jaszsag.eu/t5a16d5-huszarovicsne-agocs-katalin---szalmafono.html 

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

A fegyverneki Bíró Kúria: 

Név: Bíró-kúria 

Cím: 5231 Fegyvernek, Damjanich út 155. 

Az általa nyújtott szolgáltatás: Önkormányzati Szolgálati Lakás 

Egyéb: A Bíró család Fegyverneken és Örményesen rendelkezett földbirtokkal, első ízben 

az 1911-es gazdacímtár tüntette fel a famíliát, ekkor Bíró Mátyás és felesége 168 

katasztrális holdnyi földterülettel rendelkezett a környéken. A fegyverneki kúria 

szecessziós jellegű stílusjegyei alapján a XIX. század utolsó negyedében épült. A Bíró 

família a kúria körül majorságot is létesített, az egykori magtár ma is látható az épület 

mellett. Utcasorban álló, földszintes, téglalap alaprajzú épület. Főhomlokzata 1+3+1 

osztású, középen jelzésszerű rizalit lép ki a fal síkjából, szalagkeretes ablakai felett 

fogazatos díszítés látható. A rizalit feletti trapézoromzaton 3 félköríves záródású 

világítóablak nyílik. A homlokzati szakaszokon szecessziós ívű összetett ablakokat 

helyeztek el, felettük ívsoros párkány húzódik. A bal oldali oldalhomlokzaton nincs nyílás, 

a jobb oldali oldalhomlokzathoz félköríves alaprajzú, részben önálló sisakkal fedett, 

toszkán oszlopok által tartott, üvegezett, toronyszerű rész kapcsolódik, innen nyílt egykor a 

kúria főbejárata. Hátsó homlokzatán 1+4 pillér által tartott tornác húzódik, amely elé 4 

pilléren nyugvó háromszög-oromzatos középrész lép ki. A tornác mögötti részen – a 

bejárati ajtó kivételével – átalakították a nyílásokat, a tornáctól balra eső falszakaszon 3 

keskeny ablak látható. Belseje kéttraktusos elrendezésű, néhány szoba eredeti 

stukkódíszítése ma is látható. A kúriát palatető fedi, alatta kisebb pince húzódik.  
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A Bíró família az örményesi kastélyon elhelyezett címer tanúsága szerint nemesi család 

volt, nem tudni azonban – és a címer alapján sem volt meghatározható –, hogy melyik 

nemes Bíró család tagjai voltak Fegyverneken és Örményesen birtokosok. 1925-ben Bíró 

Kálmánné és Bíró Mátyás nevét tüntette fel a gazdacímtár, 1935-ben özvegy Bíró 

Kálmánné és özvegy Bíró Mátyásné rendelkezett itt földterülettel. 

 

forrás: http://www.orczy-fegyvernek.hu/index.php/helytortenet/nevezetessegek/biro-kuria  

 

TISZA-TÓ TÉRSÉGE LEADER EGYESÜLET 
 

Tiszaszőlősi pálinkafőzde 

Cím: 5244 Tiszaszőlős Fő út 68-70. 

e-mail: falusipatika@gmail.com 

Tel: 

+ 36 30 968 3486 

+ 36 30 754 9771 

facebook: https://www.facebook.com/Falusipatik 

Termék, tevékenység leírása: Pálinka kóstolás: - A program időtartama: 1 óra 

Részvételi feltételek: 

- betöltött 18 év 

- minimum 6 fő, maximum 30 fő 

- előzetes egyeztetés szükséges 

A program tematikája: 

- a technológia megtekintése, a 2 féle főzési módról szakszerű tájékoztatás (esetenként 

működés közben is) 

http://www.orczy-fegyvernek.hu/images/Helytortenet/biro(2).jpg
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- a pálinka és gyümölcspárlatok története, földrajzi elterjedése, külföldi és belföldi 

hagyományai 

- a pálinka és cefrekészítés helyi változatai Magyarországon 

- a pálinkák bírálati, minősítési szempontjainak ismertetése fogyasztási javaslatok 

- pálinka kóstolás 

Az általa nyújtott szolgáltatások: Tiszaszőlős település a Tisza-tó Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei oldalán Tiszafüred és Abádszalók között helyezkedik el. Az utóbbi években az 

UMVP. Programnak és a helyi vezetés pozitív hozzáállásának köszönhetően folyamatosan 

fejlődik. Tökéletes választás egy nyugodt csendes pihenéshez. A Tisza-tó közelsége 

kerékpárútjával, vízi sport lehetőségeivel az aktív pihenést kedvelők igényeit is kielégíti. 

„A Falusi Patika Látvány Pálinkafőzde 2012-től áll látogatóink rendelkezésére. 

Nemzeti italunk növekvő népszerűsége szükségessé tette a pálinka készítés 

technológiájának és kulturált fogyasztás módjának megismertetését a nagyközönséggel. 

Pálinkafőzdénkben lehetőség nyílik- szervezett program keretében- a több évszázados 

múltra visszatekintő hagyományos pálinkafőzési technológia megtekintésére.  

Szakképzett vezetőnk igény szerinti mélységben bevezeti látogatóinkat a pálinka és 

cefrekészítés titkába. Megmutatjuk Önöknek a klasszikus főző berendezés mellett a 

legmodernebb külföldön kifejlesztett berendezést és főzési módot is, melyre a 

gasztronómiában egyre nagyobb igény jelentkezik. Főzdénkben bemutató terem is 

működik, ahol az arra érdemesnek ítélt magyarországi pálinkagyártók termékeit tekinthetik 

át.” 

forrás és a képek megtekintése: 

http://falusipatika.hu/gallery" 

http://falusipatika.hu/hu/palinkafozde 

http://falusipatika.hu/hu/palinkakostolas 
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Tenczer Bemutató Vadfarm 

Cím: Újszász 

Tel: 30/383-0093 

e - mail: t.tenczer@gmail.com 

Az általa nyújtott szolgáltatások: Az európai uniós támogatással létrejött bemutató 

vadfarm működtetése során lehetőség nyílik honos vad fajok valamint tartásuk innovatív 

bemutatására. A bemutatás mellett cél a vadhús értékesítése, un. „helyi termékké” történő 

fejlesztése. A telepen élő nagytestű vadak húsa kiválóan alkalmas pl. szalámi készítésére, a 

speciális helyi recept kidolgozása után a jövőben ennek fejlesztésére és megvalósítására is 

sor kerül. 

Egyéb: A hatékony vadgazdálkodás új típusa valósul meg Újszászon a „Tenczer 

Bemutató Vadfarmon”.  Tenczer Tibor újszászi vállalkozó ötletéből kiindulva 

született meg a terv, miszerint innovatív gazdaságfejlesztésként vadfarmot hozzon 

létre Újszász térségében. Mindehhez a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

által kiírt pályázat elnyerése, az Európai Unió EMVA LEADER támogatása is 

hozzájárult. 

Az egyedülálló helyi termék fejlesztés céljainak megvalósításához a még 2012-ben Újszász 

külterületén (0148/18 hrsz-on) saját erőből megvásárolt állattartó telepre is szükség volt, 

mely kiváló „otthont” tud biztosítani dámszarvasok, fácánok és egyéb vadak számára. A 

vadfarmon jelenleg 5 istálló, számos etető, itató és az állatok számára kedvező méretű 

bejárható terület áll rendelkezésre.  

Mivel dámszarvasaink jól érzik magukat, a természetes szaporulat is biztosított. 

Hitvallásunk, hogy a vadak természetes életmódjához leginkább közeli tartásmóddal, 

szeretetben és stressztől mentesen éljenek vadjaink. 
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forrás: http://www.ujszasz.hu/civil-forum/civil-hirek/2371-tenczer-bemutato-vadfarm 

Nagyné Török Zsóka, népi iparművész 

Cím: 5350 Tiszafüred, Szőlősi út 27. 

 Tel.: 06/59-353-538, 06/70-521-4460 

E-mail: torokzsoka@freemail.hu 

 

Bemutatkozás:  

Jászfényszarun születtem. Kézügyességemre tanáraim hamar felfigyeltek. A gimnázium 

évei alatt döntöttem el, hogy fazekas leszek, ezért Karcagra szegődtem fazekas tanulónak. 

Mesterem az egykori Kántor-tanítvány, Sz Nagy István volt. Ebben az időben Karcag 

a fazekas népművészet fellegvárának számított. A szakmunkásvizsga után Tiszafüredre 

kerültem, ahol szakmai-művészi fejlődésemet egy másik Kántor-tanítvány, Szűcs Imre 

irányította. Az ő műhelyében öt évet töltöttem segédként, majd ezt követően néhány évre a 

családalapítás, az anyai hivatás teendői kerültek előtérbe. A fazekassággal ezekben az 

években is kapcsolatban maradtam, kerámia szakköröket és fazekas táborokat vezettem.  

Munkái: Egyéni stílus, formavilág és díszítmény kialakítására törekszem. Edényeim főleg 

tiszafüredi hagyományokat őriznek, amelyek hiteles forrásait a múzeumokban fellelhető 

gazdag anyag tanulmányozása után saját ízlésre formálom.  

Tiszafüred a Közép-Tiszavidék egyik legjelentősebb, több évszázados múltra visszatekintő 

fazekasközpontja. Országos hírnevét a 19. században virág- és madárdíszes edényeivel 

alapozta meg. Mestereim örökségét igyekszem a mai kor igényei szerint továbbvinni, olyan 

dísz-és használati kerámiákat alkotni, melyeket mindenki szívesen visz otthonába. 
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Legkedvesebb alkotásaim is a helyi tradicionális cserepek; a huszárt megjelenítő 

borosedény a miskakancsó, a pálinkásbutella és a fehér, vörös, zöld és fekete színűre festett 

tányérok és tálak. Műhelyemben a füredi edények mellett más fazekasközpontok áttört és 

karcolt díszítésű kerámiái is megtalálhatók. Ét-és italkészleteim egyéni stílusom 

tükörképei. Újdonságként sütő-főző edényeket készítek, melyek jól használhatók a 

konyhában, tálaláskor pedig az étkezőasztal díszei. Ezen tárgyakon kívül megrendelésre is 

készítek fazekastermékeket. 1998-ban nyitottam saját műhelyem, amelyben végre az 

önálló alkotómunka lehetőségét is megteremtettem.  Az érdeklődőknek szívesen 

bemutatom a szakma fortélyait, a bátrabbak pedig próbára is tehetik tehetségüket. Családi 

és csoportos foglalkozásra is van lehetőség, előzetes egyeztetéssel. Tagja vagyok a Jász-

Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek, és a Nagykunsági Népművészek 

Egyesületének.. 

 

Kitüntetések, címek:  Népi Iparművész, 2001 

Díjak: 

VII. Alföldi Fazekas Triennálé, Mezőtúr, II. díj, 1997 

IX. Alföldi Fazekas Triennálé, Karcag, II. díj, 2003 

Kiállítások: 

Budapest, Tiszafüred, Debrecen, Kecel 

 Lengyelország, Nayslown 

 

 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/nagyne-torok-

zsoka--fazekas.html 
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Szűcs Imre, népi iparművész, fazekas 

Cím: 5350 Tiszafüred, Belsőkertsor út 2/a. 

Telefonszám: +36/59/351-483, +36/70/321-9253 

Bemutatkozás: 

Karcagi születésű vagyok. 1963-ban lettem a Népművészeti Háziipari Szövetkezetének 

tanulója, melynek Budapesten volt a székhelye. A gyakorlati időt a karcagi Kossuth- díjas 

fazekasmesternél, Kántor Sándornál töltöttem. 

1965-ben jó eredménnyel szakmunkás bizonyítványt szereztem. Ezt követően még 8 évet 

dolgoztam a híres mester mellet. 

1972-ben elkészült Tiszafüreden saját műhelyem, azóta vagyok a magam gazdája. 

Feleségemmel és két lányommal dolgozom, akik szintén népi iparművészek. 

Ez alatt a gyorsan eltelt 43 év alatt igen sok elismerést értem el a mesterségben. 

Mindezeknek az elismeréseknek feleségem is részese, hiszen 1972 óta dolgozunk együtt. 

Feladatomnak érzem a tiszafüredi fazekasság életben tartását és tovább fejlesztését a mai 

emberi használatra. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 

 

Kitüntetések, címek: Népi Iparművész 1970, Szocialista Kultúráért Kitüntetés 1984, A 

Népművészet Mestere 1984. 

Díjak: 

 „Az év legszebb terméke”c. pályázaton III. díj, 1968 

A szakma kiváló művelője, országos verseny, II. hely, 1969 

VII. Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályázat, II. díj, 1978 

I.Szolnoki Fazekas Triennálé, III. díj 1979 

II. Alföldi Fazekas Triennálé, II. díj , 1982 

Fazekas szakágban használati edény készítése c. pályázat II. díj, 1984 

Szolnok megyei Tanács művészeti díja, 1984 
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Gerencsér Sebestyén fazekas pályázat, I. hely 1987 

VI. Alföldi Fazekas Triennálé, különdíj, 1994 

XIV: Országos Fazekas pályázat, I. díj, 1999 

VIII: Alföldi Fazekas Triennálé, Nagydíj, 2000 

Pro Renovanda Cultura HUngariae „Népművészetért”Szakalapítvány Országos pályázat 

II: díj, 2002 

XV: Országos Fazekas pályázat, I.díj, 2002 

II. Nemzetközi fazekas Fesztivál pályázat, I.díj, 2003 

IX: Alföldi Fazekas Triennálé, az NKÖM Nagydíja, 2003 

IX: Alföldi Fazekas Triennálé, Kántor Sándor díj, 2003 

III. Nemzetközi Fazekas Fesztivál, Különdíj, 2004 

II. keceli Országos fazekas pályázat, különdíj, 2000 

 
 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/szucs-imre-es-

szucsne-erzsike---fazekasok.html 

Szűcs Imréné, népi iparművész  

Cím: 5350 Tiszafüred, Belsőkertsor út 2/a. 

Telefonszám: +36/59/351-483, +36/70/321-9253 

 

Bemutatkozás: 

1952-ben születtem Karcagon. Tanyán éltünk, szüleim földművesek voltak. Innen jártam a 

városi iskolába karcagra, itt végeztem el az álltalános iskolát. Utána Jászberénybe 

folytattam tanulmányaimat. 
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1972-ben férjhez mentem Szűcs Imre fazekashoz és Tiszafüredre költöztünk. Innentől 

kezdve foglalkozom férjem mellett fazekassággal. Pár évvel később a Népművészeti 

Háziipari Szövetkezetben kezdtem dolgozni. A kezdeti nehézségeket férjemmel próbáltuk 

leküzdeni, igaz ő ekkor már tevékeny népi iparművész volt, s így könnyedén adta át a 

fazekasság és az agyag megmunkálás fortélyait. Idővel a korongozáson kívül minden apró 

műveletet elsajátítottam. 

Pályázatokon a férjemmel közösen veszünk részt a mai napig. 

Számtalan kiállításunkat rendezik meg a világ minden pontján. 

Tudásomat már két velünk dolgozó lányunknak adhatom át, akik szintén eredményesen 

tevékenykednek a szakmában. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 

Kitüntetések, címek: 

Népi iparművész, 1991 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/szucs-imre-es-

szucsne-erzsike---fazekasok.html 

Horváth Tibor és Horváthné Csalánosi Katalin, bőrművesek 

Cím: Bőrműves Alkotóház  5350 Tiszafüred, Ady Endre út 45. 

Tel./fax:    +36/59/353-501 

e-mail: mailto:alkotohaz@freemail.hu 

Gránátalma díjas népi iparművészek. 

Népi Iparművészeti, az archaikus népi kultúra motívumvilágát magukon hordozó, a mai kor 

igényeit kielégítő használati tárgyak készülnek az Alkotóház műhelyében. Alapanyagként 

főleg növényi cserzésű natur marhabőrt használunk, melyet mahagóni, vagy négerbarna 

színűre festünk. Kiegészítőként csontot, szarut, korhű vereteket, fém kellékeket alkalmazunk. 

A mindennapi élet használati tárgyain kívül (táska, pénztárca, öv, tolltartó, szemüveg-tok, 

kulcstartó, ékszer, stb.) készítünk még az íjászathoz szükséges történelmi ihletésű kellékeket 

(tegez, puzdra-készenléti íjtartó, karvédő, ujjvédő, nyílvessző, szíjazat stb.) 
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Az Alkotóházban lehetőség van alkotótáborok, mesterség bemutatók alkalmával csoportok, és 

egyének számára a bőrművesség alapvető mesterfogásainak, valamint az íjászat alapjainak 

elsajátítására. (előzetes időpont egyeztetés szükséges) 

Az Alkotóház Galériájában a kész tárgyak állandó kiállítása várja az érdeklődőket. A 

Galériában kiállított tárgyak megvásárolhatók. 

 

 

forrás: http://www.tiszafured.hu/info.php?id=13 

Simon Istvánné, vert csipke készítő 

Cím: 5241 Abádszalók, Kossuth út 2. 

Tel: 59/355-481 

Egyéb: Abádszalókon nyílt meg a Csipkeverők háza, melyben Simon Istvánné csipkéi állandó 

kiállítás keretein belül megtekinthetőek. 

 

forrás: http://tajhaz-h.nagykata.hu/hir/simon-istvanne-esztike-neni-allando-kiallitasa-

kituntetese-abadszalokon-vendegsegben-jartunk 
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Czupp Pál, fafaragó népi iparművész 

Cím: 5340 Kunhegyes, Arany János u. 69. 

Telefonszám: +36/59/326-067 

 

Fafaragó tevékenységére több kézműves egyesület felfigyelt és vette tagjai sorába: Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület (Tiszavárkony), A Magyar 

Kézművességért Alapítvány (Budapest), Art Misszió Alapítvány (Tokaj). 

2004-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye alkotódíját és a Veszprémi Galéria különdíját 

kapta.  

2005-ben a XXX. Száz Jászol Nemzetközi Kiállításon, mely Rómában volt, Diplomát 

kapott. 

Ezen kívül 5 db emlékplakett és 17 db oklevél, emléklap, díszoklevél birtokosa 

2007-ben Village+turisztikai védjegyet és első kunhegyesiként Népi iparművész címet 

kapott. 

2008. március 15-én „Fába vésett gondolatok ” címmel 20. önálló kiállításának 

megnyitójára került sor Kunhegyesen az Ilosvai Varga István Művelődési Központban. 

Alkotásai több könyvben is megtalálhatók, melyek közül egy helyi kiadvány: a 2004-ben 

megjelent Szavak szárnyán c. kunhegyesi irodalmi antológia.  

Rendszeresen indul országos és nemzetközi pályázatokon (Magyar Kézművesség, 

Betlehemi pályázat, id. Kapoli Antal pályázat stb.) 

Részt vesz szakmai konferenciákon, alkotótáborokban, művészbaráti- és jótékonysági 

rendezvényeken, kézműves bemutatókon. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a Magyar 

Turizmus Zrt. Regionális Turisztikai Projekt Irodájával és a Falusi Turizmus Országos 

Egyesületével. Nekik köszönhetően számos helyen népszerűsíthette a fafaragást (Nyár a 

Lánchídon, Utazás Kiállítások, Művészetek Völgye). Szívesen megy bemutatózni kis 

települések és városok rendezvényeire egyaránt (Falunapok, Hegyesi Napok, Tiszavirág 

Ünnep) 
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forrás: http://www.kunhegyes.hu/kunhegyes/hires/czupp_p.htm 

Koczúr László János 

KOCZÚR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Cím: 5350 Tiszafüred, Poroszlói út 23. 

A Tisza-tó térsége nem csak az egyedülálló élővilágáról, épített és természeti 

látványosságairól híres, hanem sajátos kultúrájáról és egyedülálló gasztronómiai értékeiről 

is. Nagyon nagy múltja és tradíciója van a térségben a magyar pálinkának, amely mostanra 

már hungaricumnak számít és márkanévvé nőtte ki magát. Sok vendég, turista kifejezetten 

azért érkezik ide hazánkból vagy akár a határon túlról is, hogy megkóstolhassa ezeket a 

gasztronómiai sajátosságokat, melynek részét képezi a pálinka is. Sok bérpálinkafőző és 

látványfőzde működik a térségben, hogy ezeket az igényeket ki tudják maximálisan 

elégíteni és további kereslet van újabb főzdék kialakítására is.A térség főzdéi közül 

kiemelkedik a Koczúr Kft által működtetett, amely tiszafüredi telephelyén már 1999 óta 

folyamatosan üzemel. A tiszafüredi telephelyű vállalkozás fő tevékenysége desztillált 

szeszesital gyártása és főzése. Az általa feldolgozott alapanyag 100%-ban a kistérségben 

termelt gyümölcsökből áll és a vevőkört is a helyi termelők alkotják. Ez a vevőkör 

folyamatosan növekszik a szolgáltatás kiváló minősége és a kedvező jogszabályi környezet 

miatt. A kft termékei a kistérségben kb. 1200 háztartásban találhatóak meg, ezzel mutatva 

azt, hogy milyen széleskörű az érdeklődés a bérfőzési szolgáltatás után.  

Ahhoz, hogy a vállalkozás tovább tudja növelni az ügyfele is évevő számát, szükséges volt 

a fejlesztés, amely nem valósulhatott volna meg pályázati támogatás nélkül.  
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A sikeres beruházás eredményeképpen egy felújított, biztonságos, ügyfélváróval is 

rendelkező épület került átadásra, amellyel kielégíthetik a növekvő (évi 100-150 új 

háztartás) igényeket. A vállalkozás szolgáltatásainak színvonala tehát egyértelműen nőtt, 

azonban nem ez az egyetlen pozitív hatás a projekt megvalósulásában. A cég által 

foglalkoztatott 3 fő számára hosszútávra biztosíthat így munkahelyet, ami a térség 

kedvezőtlen munkanélküli mutatói szempontjából elengedhetetlen. 

 

forrás: http://leader.tiszato.hu/megvalosult-palyazatok/koczur-ipa-ker-szolg-kft 

Csató Andrea, natúrkozmetika 

Regina naturkozmetikum 

Cím:5241 Abádszalók, Halom u. 11. 

Telefonszám:0620/360-4447 

E-mail: info@mindenamigyongy.hu 

 

 

forrás: http://reginaszappan.hu 
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Közép –Tisza – Zagyva 

 

Suttogó étterem és lovas udvar: 

Holló József és Hollóné Vaskó Judit 

Cím: 5065 Nagykörű, Szabadság út 21-23. 

Telefon: +36707081703; +36304406808; +3656494495 

E-mail: suttogo@suttogoetterem.hu 

Web: http://www.suttogoetterem.hu 

Az általa nyújtott szolgáltatások a követezők: „ Éttermünk a magyaros konyha íz világát 

tükrözi. Szívesen dolgozunk régi népi receptekkel, szívesen készítjük a hagyományos 

ételeket. Konyhánk nagyrészt a saját termesztésű zöldségekkel és fűszernövényekkel főz, 

saját készítésű lekvárjainkat kínáljuk. Éttermünk három részből áll: nagyterem, fedett 

terasz, fedetlen terasz. A nagyterem légkondicionált, 50 fős befogadó képességű, a fedett 

teraszon 12 fő fér el kényelmesen, a fedetlen teraszunkon pedig 16 főt tudunk kiszolgálni.” 

Egyéb: Miközben a szemek és pocakok feltöltődnek az étkek látványával, ízeivel, érdemes 

egy pillantást vetni az Étterem látványosságára, az „állatsereglet"-re (lovak, kameruni 

törpekecskék, cicák) is. Az állatok legfontosabb „feladata", hogy rohanó, városiasodó 

világunkban megtapasztalhassuk, milyen egy bundás állat megérintése vagy, hogy milyen 

egy több mint féltonnás állat közelsége. Az „állatsereglet" élén két lovunk: Liza és 

unokája, Dáma állnak. Liza 17 éves nóniusz jellegű kanca.  

Nyugodt, biztonságosan lovagolható, kocsizható. Dáma 7 éves, apai vonalon Furioso-

North Star fajtájú kanca. Ő még fiatal felnőtt, ezért pajkosabb, érdeklődőbb. A fenti „állati" 

feladatokon túl elsősorban Liza közreműködésével vállaljuk, hogy a körkarámban 

lovagolhat, aki kedvet és főleg bátorságot érez magában. 

A lovaglás alatt 

Elsősorban olyan gyerekek vagy felnőttek „lovaglását" értjük, akik nem rendelkeznek 

lovas tudással. Ilyenkor kötőféken vezetőszárral sétálgatunk a körkarámban.  
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Másodsorban olyan gyerekek vagy felnőttek lovaglását értjük, akik már rendelkeznek 

bizonyos lovas tudással. Ők gyakorolhatnak a körkarámban futószáras segítséggel vagy 

anélkül. Lovas oktatást egyelőre nem vállalunk. 

 

forrás: 

http://www.suttogoetterem.hu/etterem.html 

http://www.suttogoetterem.hu/lovasudvar/lovaink.html 

Kósa Lajos – méztermelő  

Cím: 5085 Rákóczifalva, Deák Ferenc út. 1. 

Telefon: 06-20-469-0899 

Email: kossameh@gmail.com 

Az általa nyújtott szolgáltatások:  

- Repceméz: gyomorsav túltengésben szenvedőknek ajánlott, beállítja a gyomorsavat 

az egészséges szintre. Hatását elégedett vásárlók és szakirodalmi adatok igazolják. 

Természetes, mellékhatásoktól mentes megoldás gyomorpanaszaira. Lúgosító 

kúrában résztvevőknek is ajánlott. 

- Napraforgóméz: savas kémhatásának köszönhetően az emésztést segíti. Hatékonyan 

és természetesen szünteti meg a teltségérzetet. Magas hatóanyag tartalmának 

köszönhetően immunerősítő hatású. 
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Egyéb: A Kósa Méhészet 2003 óta termel és forgalmaz méhészeti termékeket. „Célunk, 

hogy kiváló minőségű egészséges méz kerüljön minden vásárlónk asztalára. Ezt 

folyamatos technológiai és technikai fejlesztéssel érjük el. Termékeink között minden 

mézfogyasztó megtalálja az ízlésének megfelelő méhészeti terméket, a hagyományosan jó 

minőségűtől a prémium kategóriáig.”  

forrás: https://www.facebook.com/KosaMeheszet/info 

 

forrás: http://www.elotisza.hu/termekek/2011/05/02/mez-kosa 

Molnár Krisztina  

Cím: 5065 Nagykörű 

Tel: - 

Email: -  

Az általa nyújtott szolgáltatások: „MoKi re-textil táskák, pénztárcák, egyéb tartókák 

90%-ban újrahasznosított anyagokból. Mosógéppel moshatók, a festés egyedi, Tóth Lili 

munkája. Lekvárjaim különböző gyümölcsökből, cukor hozzáadásával készülnek, 

tartósítószert nem tartalmaznak.” 

forrás: http://www.elotisza.hu/tagjaink/175/molnar-krisztina 
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Bulyáki József 

Cím: 5065 Nagykörű Sallai út 2. 

Telefon: +36-30/2-391-309 

Email: palinka@bulyakipalinka.hu 

Web: http://www.bulyakipalinka.hu 

Termékek, tevékenység jellemzői: „A pálinkakészítés művészete: 

- Érett kiváló minőségű gyümölcs feldolgozása (aprítás, magozás) 

- Irányított erjesztés 

- A főzőmester hozzáértése, a megfelelő középpárlat kiválasztása 

- A pálinka pihentetése, érlelése, palackozása” 

- Almapálinka, Barackpálinka, Birspálinka, Cseresznyepálinka,  

- Feketeribizlipálinka, Körtepálinka, Málnapálinka, Meggypálinka, 

- Szamócapálinka, Szilvapálinka, Cseresznyepálinka,  

Egyéb: Nagykörűben több mint 200 hektáron virágzik a cseresznye. Itt található az egyik 

legrégebbi hazai pálinkafőzde. A leltári adatok alapján már 1810-ben adóztak a kifőzött 

pálinka után (pálinkaüstönként). A Bulyáki pálinka 2008 óta forgalmaz pálinkákat, egyre 

több ízben és változatban. „Több mint 30 éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal 

várjuk továbbra is főzetőinket és vendégeinket.” „Pálinkáinkat megkóstolhatják 

Szolnokon a Halász Csárdában és a  Tisza Szállóban, Szajolban a Convoy Cityben, de 

egyre több helyen találkozhat velünk Tiszafüreden, Jászberényben vagy Balatonfüreden 

is.” 

 

forrás: http://www.bulyakipalinka.hu/rolunk/hu 
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Balogh Péter 

Cím: 5065 Nagykörű 

Telefon: 06-30/38-22-698  

E-mail: bpnk@t-online.hu 

Web: http://www.baloghpeter.eoldal.hu 

Az általa nyújtott szolgáltatások: Lovasbemutató, Környezeti nevelési programok 

szervezése 

Lovasbemutató: Honfoglaláskori lovasbemutató (csapatban is). Fegyveres játékok korhű 

viseletben, rendezvényekre. 

 

„Egyesületünk története a Honfoglalásig nyúlik vissza, amikor is az ifjú Bene Sándor az 

ifjú Árpád szerepéből visszatérve elkezdett lovas íjász bemutatókat tartani. E bemutatók 

kapcsán szerveződött a csapat. Bejelentett egyesületté 2004 elején alakultunk; akkor 

választottuk a "pusztai róka" nevet, ami székvárosunk, Karcag nevének jelentése a kun, ill. 

a mai kazak nyelvben.  

 

Egyesületünk célja, hogy őseink nagyszerű lovasnomád kultúráját felelevenítsük, ezzel 

gyarapítva magunk, honfitársaink és - a nagy karcagi néprajzkutató Györffy Istvánnal is 

szólva - Európa művelődését (újra)."Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, 

amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk 

az európai művelődést" 

 

Bővebb információ: Balogh Péter / http://www.pusztairoka.5mp.eu 

„A Tisza Tájközpont Kht. alapvető célja, hogy segítsen az Ember és a Tiszai Táj közötti 

kommunikáció (információáramlás) hatékonyabbá tételében. Ennek érdekében 

tudományos kutatást folytatunk, melynek célja, hogy feltárjuk a Tiszai Alföld földrajzi-

ökológiai adottságait, lehetőségeit és szükségszerűségeit, vagyis, hogy megértsük (és 

megértessük), hogy mit akar a Tiszai Táj.  
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Kutatásaink eredményét a szokásos tudományos csatornákon (konferenciák, tanulmányok, 

egyetemi-főiskolai kurzusok), illetve környezeti nevelési programjainkon keresztül 

„kommunikáljuk” a szakmai és a tágabb közönség felé. 

Kutatásaink általában illeszkednek a 2000-es árvíz és cianid szennyezés után központilag 

is felerősödött Tisza-tervezés folyamatába, amit végül is a Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése (VTT) fog(ott) össze.” 

 

forrás: http://www.elotisza.hu/szolgaltatasok/2011/05/01/tudomanyos--oktatasi-tevekenyseg 

forrás: http://www.elotisza.hu/szolgaltatasok/2011/05/01/kornyezeti-neveles--idegenforgalom 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=190 

Barát József 

Cím: 5056, Nagykörű  

Telefonszám: 30/7688720 

E-mail cím: baratjozsef@vipmail.hu 

Weboldal: http://www.elotisza.hu/tagjaink/5/barat-jozsef 

Szervezeti tagság: Élő Tisza Védjegy , Termékek, szolgáltatások: gyümölcs 

Az általa nyújtott szolgáltatások: Friss cseresznye, meggy, szamóca, körte, burgonya, 

paradicsom, cukkini, mángold, 100% körtelé 

Egyéb: „A nagykörűi cseresznye méltán híres. l845-ben született Petrovay György - 

Petrovay László földbirtokos fia, aki 1870-ben - örökölt birtokán gyümölcsöst és faiskolát 

létesített Nagykörűben. Petrovay György a körüi határban lévő minden bogyós és 

csonthéjas gyümölcsöt begyűjtött.  

http://www.elotisza.hu/uploads/termelok/10/73.jpg
http://www.elotisza.hu/uploads/termelok/10/843.jpg
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Ezek között ott voltak a Nagy Kürüi névvel nevezett fajták is. Az 1880-as években készült 

az a fa-leltár, amelyben 65 cseresznyefajta között egy Nagy Kürüi korai és egy Nagy Kürüi 

ropogós is szerepel (!) - megjelölve származásuk, a szaporítóanyag beszerzési helye 

is.Természetesen ennél sokkal több kertben termesztettek cseresznyét, de ezek a fajták 

nevükben még az ártéri termőhelyről való származásukat hordják! Ezek a fajták itt 

termettek csak, és itt lettek "anyakönyvezve" P. György által.” 

forrás: http://www.elotisza.hu/tagjaink/5/barat-jozsef 

http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=192 

Goral Kft 

Cím: 5056, Nagykörű  

Telefonszám: (56) 543-026, (56) 543-027, 20/3451-331 

E-mail cím: goralkft@gmail.com 

Web: http://www.tajhaznagykoru.hu 

Weboldal: http://www.elotisza.hu/tagjaink/20/goral-kft 

Szervezeti tagság: Élő Tisza Védjegy 

 

Az általa nyújtott szolgáltatások: ételkülönlegességek, kecskesajt, kecsketej, joghurt, 

kerámia, tájház, 

- Kézi formázású, hagyományos recept alapján készült, kecskesajt különlegességek, 

nyolc fajtaváltozatban: 

- natúr; 

- fokhagymás-petrezselymes; 

- oregánós; 

- kapros-petrezselymes; 

- borsos-paprikás; 

- Tokaji szomorodniban pácolt; 

- füstölt; 

- sós Telemia 
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„A Tisza menti kistelepülésen visszaidézheti a falu és a vidék varázslatos hangulatát . Az 

1996-ban létrehozott tájház egy 100 éves parasztházban lett kialakítva ahol múzeum és 

helytörténeti kiállítást tekinthetnek meg. Megismerheti a régi idők emlékeit és 

hagyományait. Hatvanöt férőhelyes borozónkban csoportos rendezvényeket előadásokat 

tartunk.  

Ide látogató vendégeinknek helyi alapanyagok felhasználásával hagyományos falusi 

ízeket ajánlunk. Megkóstolhatják kemencés ételeinket, elfelejtett pásztor 

különlegességeinket, bográcsban. és a helyi cseresznyés specialitásokat.  

A létesítmény a falu közepén helyezkedik el gondozott parkkal, amely kerékpáros és 

gyalogos túraközpont pihenő állomása is. Százhúsz férőhelyes szabadtéri fedett csűrűnket 

népiesen rendeztük be. Kellemes nyári esték, rendezvények, esküvők színhelye lehet. 

Vendégszobáink kényelmesen berendezett, meghitt pihenést biztosítanak vendégeink 

részére.  

Szolgáltatásaink folyamatosan bővülnek, például; őshonos állatainkat tanyalátogatással 

egybekötött kiránduláson tekinthetik meg és sajtkóstolón vehetnek részt. Gyalogos és 

kerékpáros túra központként, vezető segítségével fedezhetik fel a Tisza árterét és a falu 

szépségeit. Saját tájboltunkban helyi termékeket és kézműves árukat vásárolhatnak.  

Kézműves műhelyünkben iparművészek segítségével kipróbálhatják népi 

mesterségeinket; nemezelés, csipkeverés, fazekasság, bőrmíves, kosárfonás, csuhézás. A 

napjaink divatos technikáit is elsajátíthatják; dekopázs, üveg- kerámia festés, selyem 

festés, gyöngyfűzés. Az itt tartózkodó vendégeinknek frissítő időtöltést nyújt a Tisza 

homokos partján elhelyezkedő szabad strand. „ 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=125 

forrás: http://www.elotisza.hu/termekek/2011/04/23/kecskesajt-goral 

forrás: http://www.tajhaznagykoru.hu/keramia.htm 
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Sári Krisztián 

Cím: 5065 Nagykörű 

Telefonszám: 70/229-40-67 

E-mail: sari.krisztian@mailbox.hu 

Az általa nyújtott szolgáltatások: 80% akác és 20% Amorpha 

 

forrás: http://www.elotisza.hu/tagjaink/126/sari-krisztian 

 

Hegyi Ferenc 

Cím: 5000, Szolnok  

Telefonszám: 30-203-2165, 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

 

Az általa nyújtott szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=127 

 

Írisz-Kert Bt. 

Cím: 5008, Szolnok Alma u. 31. 

Telefonszám: 30/6367 882 

E-mail cím: bozori.ibolya@gmail.com 

Weboldal: http://www.iriszkerteszet.hu 

Szervezeti tagság: Virág és dísznövények 

http://www.elotisza.hu/uploads/termelok/126/540.jpg
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Az általa nyújtott szolgáltatások: Termékek, szolgáltatások: virág/növény 

„Vállalkozásunk 1990-ben indult el. Fedett felületünkön primula, egynyári, muskátli, 

kétnyári és krizantém nevelésével foglalkozunk. 1992 óta faiskolai termesztő háttér is 

segíti kereskedelmi tevékenységünket. Konténeres telepünkön főként lombos cserjékkel, 

talajtakarókkal, és azok szaporítóanyagával foglalkozunk.1993 óta parképítési és 

fenntartási munkákat is végzünk. A munkák elvégzéséhez a szakmai hátteret biztosítják a 

dísznövénytermesztő és a parképítő- és zöldfelület - fenntartó szakmérnök tulajdonosok.” 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=15 

Balpataki Erzsébet 

Cím: 5000, Szolnok  

Telefonszám: 20-953-2847, 56-709-000 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

 

Az általa nyújtott szolgáltatások: méz, méhészeti termékek 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=191 

Bereczki Barbara 

Cím: 5000, Szolnok Dr. Hegedüs L. st. 1. 3/29 

Telefonszám: 20/3889638 

E-mail cím: beribari@freemail.hu 

Az általa nyújtott szolgáltatások: zöldség 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=119 
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Bernáth Mihály 

Cím: 5000, Szolnok  

Telefonszám: 20-222-6705, 56-421-109 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

 

Az általa nyújtott szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=120 

Contador Caffe Kft. 

Cím: 5000, Szolnok Rákóczi út 50. 

Telefonszám: 06304456845, 0656515365 

E-mail cím: glafferton@contadorcaffe.hu 

Weboldal: http://www.contadorcaffe.hu 

Szervezeti tagság: JNSZMKIK 

Az általa nyújtott szolgáltatások: ételkülönlegességek 

Egyéb: „20 éve foglalkozunk Szolnokon kávépörköléssel, és közvetítők, fuvarköltség 

nélkül, közvetlenül az üzemi mintaboltból árusítjuk a friss (maximum 1-2 hetes) pörkölésű 

kávét, így a lakosság termelői áron tud a legfrissebb, Szolnokon pörkölt kávéhoz jutni. 

Választékunkban megtalálhatók a különböző minőségi és árkategóriájú kávék a robustától 

a legkülönlegesebb arabicáig vagy a koffeinmentes kávéig.” 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=13 
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Ecsédiné Mónika 

Cím: 5008, Szolnok Veres Péter u. 55. 

Telefonszám: 06-20/9841-682 

E-mail cím: ecsim@t-online.hu 

Szervezeti tagság: őstermelő 

Az általa nyújtott szolgáltatások: gomba/gombakészítmények 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=124 

Lévai László 

Cím: 5000, Szolnok József Attila út 31. VII/46. 

Telefonszám: 56/421-800, 30/447-5757 

E-mail cím: levaild@gmail.com 

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Az általa nyújtott szolgáltatások: gabona/liszt/tészta 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=132 

Kókai Gézáné 

Cím: 5000, Szolnok  

Telefonszám: 30-921-3526, 305998244, 56-343-541 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Az általa nyújtott szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=128 
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Dr. Ságiné Kelemen Anna 

Cím: 5080, Szandaszőlős Szabó Pál utca 14 

Telefonszám: 30-903-1389 

E-mail cím: sallo25@t-online.hu 

Szervezeti tagság: JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület 

Az általa nyújtott szolgáltatások: kézműves termékek. „A fából kisebb méretű, lapos és 

domború faragással, vájással, véséssel használati dísztárgyakat készítünk, melynek 

szépsége kiragyogja mai túl színes, vibráló műanyag világából” 

Egyéb: „Földrajz - rajz szakos tanárnő vagyok, kedvenc hobbim a magyar népi díszítő 

fafaragás. A fafaragást családi körben Erdélyben, Gelencén tanultam, Vitéz Kelemen 

Dénestől, aki a népművészet és hagyományőrzés kiváló mestere. Édesapám is faragott, 

Tőle kaptam a fafaragáshoz szükséges szerszámokat, vésőket.  

2008 óta a Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok, azóta rendszeres 

résztvevője vagyok fesztiváloknak, hagyományőrző rendezvényeknek, népművészeti 

kirakodó vásároknak. Számos önálló kiállításom volt már Szolnokon, tanítványaim 

népművészeti versenyek, pályázatok állandó résztvevői. A Szandaszőlősi Általános 

Iskolában 3 éve vezetek szakkört.” 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=1 

Buczkó Endre 

Cím: 5091, Tószeg  

Telefonszám: 56-431-057 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Az általa nyújtott szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=121 
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Bencsik Pál 

Cím: 5091, Tószeg  

Telefonszám: 30-535-4211, 56-431-206 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Az általa nyújtott szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=193 
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TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

Tiszatenyő Varroda 

Cím: Tiszatenyő, Felszabadulás u. 5. 

Telephelyvezető: Mező József 

Telefonszám: 30/338-4720 

Email: 

Tevékenység: Varrodai tevékenység 

forrás: http://www.prorehab.hu/?telephely=tiszatenyo 

 

Kuntarisznya Szociális Szövetkezet 

Cím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út. 47 

A cég tevékenységei 

- Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat 

- Munkaruházat gyártása 

- Alsóruházat gyártása 

- Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 

forrás: http://www.ceginfo.hu/ceg/kuncsorbai-kun-tarisznya-szocialis-szovetkezet-

34168769.html" \l "cegkivonat 

 

NAGYKUNSÁGÉRT TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 
 

Balpataki Antal 

Cím: 5400, Mezőtúr  

Telefonszám: 30-213-2938, 56-351-541 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 
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Dóczi Sándor 

Cím: 5452, Mesterszállás  

Telefonszám: 30-442-2992, 56-313-026 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

 

Fekete Gáborné 

Cím: 5400, Mezőtúr Fürdő u. 10. 

Telefonszám: 06/20-250-1949 

E-mail cím: feketegaborne@citromail.hu 

Termékek, szolgáltatások: gyümölcs 

 

Gönczi András 

Cím: 5420, Túrkeve  

Telefonszám: 70/3743728, 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások: méz/méhészeti termékek 

 

Hegedűs Árpád Zsolt 

Cím: 5452, Mesterszállás  

Telefonszám: 30-670-7020, 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 
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Nagyné Sallai Erzsébet 

Cím: 5420, Túrkeve  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Weboldal:http://www.elotisza.hu/tagjaink/73/nagyne-sallai-erzsebet 

Szervezeti tagság: Élõ Tisza Védjegy 

Termékek, szolgáltatások: kézműves termékek 

 

Nagypál Barnabás 

Cím: 5400, Mezőtúr Puskin utca 3.  

Telefonszám: 20-368-6608 

E-mail cím: margokedvencei@gmail.com 

Termékek, szolgáltatások:lekvár/kompót/szirup/befőtt 

források :http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=2 

 

Tóth László 

Cím: 5420, Túrkeve Ady Endre utca 1. 

Telefonszám: (56) 361 994 

E-mail cím: info@mangalica.hu 

Termékek, szolgáltatások: állatok, biotermékek, gomba/gombakészítmények, hús, olajos 

magvak 

Bemutatkozás: 

Bio-gazdálkodó, Mangalica tenyésztő. Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, 

olajos mag termesztése. 

forrás: http://www.helybenhagyjuk.hu/kereso?reg=6 
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212 

Tóth István - díszmű kovács (Karcag)  

 

Díjak:  Gránátalma-díj 1989, Gránátalma-díj 2000, Népi 

Kismesterségek Művészete Pályázat, Kecskemét, II. díj 

2002, Népi Kismesterségek Művészete Pályázat, Kecskemét, 

megosztott I. díj 2003, a Kovácsművészet Mesterremek díja, 

2003 

Kiállítások: Karcag, Budapest, Debrecen, Szolnok, Berekfürdő. 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/toth-istvan---

diszmu-kovacs.html 
 

 

Nagy-Pálné Pádár Ágnes - gyapjúszövő, kunhímző 

(Karcag)  

 

Sikeres pályázat: Pro Renovanda Cultura Hungariae A 

Magyar Népművészetért Alapítványa 2007. (Megtekinthető 

alkotások: Budapest XI.ker Nevelési Tanácsadó (Erőmű u.); 

Karcag, Győrffy István Általános Iskola (József Attila u.) 

Kiállítások: Karcag, Berekfürdő, Túrkeve, Püspökladány, Debrecen, Szolnok, 

Kézdivásárhely, Rozsnyó, Kismarton, Báránd, Budapest, Bakonybél; Magyar 

Kézművesség 2006. 

Stilus: Erdélyi festékes szőnyegek, szövéstechnikák által inspirált egyedi tervezésű gyapjú 

,,szőttemények". 

Munkáim: szőnyegek, párnák, fali díszek, használati tárgyak, nemezelt szappanok, 

gyapjúval hímzett kunhímzések. 

 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/nagy-palne-padar-

agnes---gyapjuszovo--kunhimzo.html 
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Fejesné Koppány Gabriella – csipkeverő (Karcag) 

 

Kiállítások: Karcag, Budapest, Martfű, Tiszafüred 

Munkáim: terítő, gallér, faliképek, stb. 

 

forrás : 

http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/fejesn

e-koppany-gabriella---csipkevero.html 

 

Illyés Ferencné – hímző (Karcag) 

 

Bemutatkozás 

A kézimunka szeretettét édesanyámtól örököltem. Iskolás 

koromtól hímzek. Az 1960-as évek elején bedolgoztam a 

Nagykunsági Háziipari Szövetkezetbe. A Kunhímzés 

öltéstechnikáját a Népművészet kiváló ismerőjétől és művelőjétől Csíkos Sándorné Ilonka 

nénitől sajátítottam el.  A hímzés egész életemet végig kísérte. Sokféle hímzést ismerek, 

sok kézimunkát készítettem a magam és barátaim részére. Nyugdíjas éveimben az igazi 

kikapcsolódást a hímzés jelenti számomra. Egyesületünk megalakulását követően 

leginkább a kunhímzéssel foglalkozom. Az ősi kun nép szép színes motívumait megőrizni 

– a feledés homályából visszahozni a jelenbe, átadni a jövő nemzedékének, ez a célom. 

Ennek érdekében munkálkodom és veszek részt kiállításokon, bemutatókon. 2002-ben 

mutattam be először munkáimat az érdeklődőknek a Déryné Művelődési Házban, 

kiállításon. Rendszeresen veszek részt különböző rendezvényeken mesterség bemutatóval. 

Célom: egy ősi nép több évszázados hagyományainak ápolása, hímzés világának 

megőrzése, átadása a ma élőknek ezeknek alárendelve ajánlom munkámat becses 

figyelmünkbe. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

 A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 

Kiállítások: Karcag, Berekfürdő, Túrkeve, Budapest, Tiszafüred. 

 
forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/illyes-ferencne---

himzo.html 
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Jenei Károlyné – csuhéfonó (Karcag) 

 

Kitüntetések, címek: Népi Iparművész, 2008 

Díjak:  

- VIII. Országos Népművészeti Kiállítás, Nyíregyháza, III: hely, 1987 

- „Arany szalma” Országos szálasanyag Pályázat, Hajdúnánás, 

Különdíj, 2002 

Kiállítások:  Dunaújváros, Debrecen, Nyíregyháza, Karcag, Budapest, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy 

Szovjetunió, Franciaország, Lengyelország, 

Munkáim: táskák, szatyrok, 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/jenei-karolyne---

csuhefono.html 

Ábrahám Péter 

Cím: 5300, Karcag  

Telefonszám: 20/514 1325 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

 

Házi Attila (Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Egyetértés út 11. 

Telefonszám: 59/519-012 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények 
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215 

Herczeg János 

Cím: 5310, Kisújszállás  

Telefonszám: 30-677-6491, 59-322-832 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

 

Hubai Erika (Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Kátai Gábor u. 4.  

Telefonszám: 59/519-012 

E-mail cím:  

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények 

 

Hubai és Társai Kft. (Szikes Anna (Nimród Szálloda Étterem), Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Liget út 25. 

Telefonszám: 70/453-5560 (Hubai I.), 59/503-199 (Szikes A.) 

E-mail cím: hubaikft@freemail.hu 

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények 

 

Hubai Imre Csaba (Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Liget út 25. 

Telefonszám: 59/519-012, 30/330-3076 

E-mail cím: ubaikft@freemail.hu, csipike69@freemail.hu 

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények, zöldség 
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Hubai Imre Csabáné (Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Liget út 25. 

Telefonszám: 59/519-012 

E-mail cím:  

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények, zöldség 

 

Hubai Imre, Ifj. (Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Liget út 25. 

Telefonszám: 59/519-012, 70/4535-557 

E-mail cím:  

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények, zöldség 

 

Hubainé Tóth Krisztina 

Cím: 5300, Karcag Liget út 25. 

Telefonszám: 59/519-012 

E-mail cím:  

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások: bio termékek, gabona/liszt/tészta, szántóföldi növények 

Kiss Mihály 

Cím: 5300, Karcag  

Telefonszám: 30-335-0875, 59-400-692 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

források: http://www.helybenhagyjuk.hu/ 
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Lukács Károly 

Cím: 5331, Kenderes Bocskai út 3/a 

Telefonszám: 30/347-9894 

E-mail cím: lukacskert@gmail.com 

Weboldal: http://lukacskerteszet.hu 

Termékek, szolgáltatások: virág/növény 

 

Kertészetünk 1995-ben alakult, elsősorban mert nem volt jobb ötletünk, állandó 

elfoglaltságra, másrészt mert adott volt a szakmai háttér. 

A kezdetektől folyamatosan bővülő választékunk van egynyári virágokból, muskátlikból, 

nyári vágott virágból, őszre árvácskából és krizantémból. Emellett rózsák, gyümölcsfák, 

díszfák, valamint karácsonyfák gazdagítják kínálatunkat. 

Több település parkjait szépítik növényeink, várjuk az Önök megrendelését is. Szívesen 

segítünk a kertépítési munkáiban, vagy esetleg el is végezzük azt. Ehhez „alapanyagot”, 

követ, fenyőkérget, növényeket, fűmagot, ötletet tudunk adni. 

A sírbeültetés, gondozás szintén a szolgáltatásaink közé tartozik. 

forrás: http://lukacskerteszet.hu/index.php?page=rolunk 

Mándokiné dr. Hubai Margit (Hubai Imre) 

Cím: 5300, Karcag Liget út 25. 

Telefonszám: 30/3839-755 

E-mail cím:  

Szervezeti tagság: Kelet- Magyarországi Biokultúra Egyesület 

Termékek, szolgáltatások:gabona/liszt/tészta 
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Szabó Istvánné 

Cím: 5300, Karcag  

Telefonszám: 30-852-9607 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

 

Varga Zoltán 

Cím: 5300, Karcag  

Telefonszám: 0630/647-7430 

E-mail cím:  

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

források: www.helybenhagyjuk.hu 

 

Kocsis Lajos -fafaragó, nótaénekes (Berekfürdő) 

 

Kitüntetések, címek: 

Népi iparművész , 2002 

Díjak 

Megyei nívódíj, 1987, 1994 

Kiállítások: 

Karcag, Berekfürdő, Túrkeve, Szolnok, Mezőkövesd, Kecskemét, Szigliget, 

Székesfehérvár, Budapest, 

Frankfurt, Párizs 

 
forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/kocsis-lajos--

fafarago_-notaenekes.html 

  



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

219 

Kovács Imre – kovácsmester, (Tiszaörvény) 

Elérhetőség: 5358 Tiszafüred – Tiszaörvény, Füredi út 63. 

Telefonszám: 30/304-5745 

Bemutatkozás 

Az 1980-as években kezdtem foglalkozni a kovácsoltvas termékek 

gyártásával. Műhelyt építettem Tiszaörvényben egy nagyon szép üdülőfalu főutcáján. 

Idővel sikerült annyira megtanulnom ezt az ősi mesterséget, hogy zsűri elé tudtam állni. 

Megkaptam az iparművész címet – rangot. Munkáim tűzben készülnek, üllőn, kézzel, 

kalapáccsal. Nem hidegen préselt, hajlított elemekből. Ezért képviselnek örök értéket és 

tetszetős megjelenést ezek a munkák.  

 
forrás: http://kovacsimrekovacs.weboldala.net/ 

 

Luka Lajos – vesszőfonó (Túrkeve) 

 

Kitüntetések, címek: Népi Iparművész, 2003 

Díjak:   

- „Pro Renovenda Cultura Hungariae” különdíj 2002, 

- Országos Népi Mesterségek Művészete” pályázat, 

megosztott I. díj  2003. 

Kiállítások: Karcag, Budapest, Berekfürdő, Túrkeve 

Stílus: 

Munkái: kosarak, kaskák, fonott bútorok, különböző használati tárgyak 

 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/luka-lajos---

vesszofono.html 
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Moldvai Tamás – fafaragó (Karcag) 

Munkáim: 

2004 óta tagja vagyok a Nagykunsági Népművészek 

Egyesületének. 

Kiállítások: Karcag - Kézművesek Háza 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/moldvai-tamas-

--fafarago.html 

 

Pinczés Szilvia - Népi ékszerkészítő, tűzzománcos (Karcag) 

Kiállítások, amelyeken részt vettem:  Debrecen, 

Püspökladány, Bicske 

Budapest, SIMA ékszerkiállítás (Kós Károly Művészeti 

Szakképző Iskolával) 

Karcag: Kirakat( 2005), Ilyenek Vagyunk(2006) 

Stílus: egyedi tervezésűek, a magyar népi motívumok felhasználásával. 

Munkái: rekesz- sodrony a jour (ablak-, áttört)- tűzzománc ékszerek, tűzzománcozott 

ezüst ékszerek, és dísztárgyak, tűzzománc képek. 

 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/pinczes-szilvia-

tuzzomancos.html 

 

Sinka István –fafaragó (Berekfürdő) 

 

Gyermekeink otthonról való elkerülése után kezdtem el faragással 

foglalkozni, hobbiként. A mesterség fortélyait Hemző Jánostól, Barta 

Andrástól és Andrási Mihálytól tanultam. 

2003-ban zsűriztettem először munkáimat barátaim biztatására. Ekkor két 

munkám / barokk támlás szék, faragott virágtartó/ kapott „B” kategóriát. 

Célom, hogy a múzeumokban, tájházakban fellelhető régi használati tárgyak alapján újakat 

készítsek és lakásom díszeként használjam őket.  A fafaragást jelenleg  is csak hobbiként 

művelem, mivel még aktív dolgozó vagyok. 
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Munkáim: székek, virágtartók, lócák. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

 A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. Az egyesület tagjaként 

igyekszem ápolni hagyományainkat.  

  

Kiállítások:  Karcag, Berekfürdő, Budapest, 

 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/sinka-istvan--

fafarago.html 

 

Szűcs Andrea, fazekas (Tiszafüred) 

Kerámiák: A különböző stílusok és az egyedi „megfogalmazás” egy stíluson belül nagyon 

színes egyéniséget, illetve alkotási módot takar. Az én pályafutásom célja szintén: „mást 

alkotni” mégis tagadhatatlanul érvényre juttatni a tiszafüredi stílusjegyeket. 

Tagja vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 

Kitüntetések, címek: 

- Népi Iparművész, 2000 

- Népművészet Ifjú Mestere 2002 

Díjak: 

VII. Alföldi Fazekas Triennálé, Mezőtúr III: helyezés, 1997 

XVI. Országos Fazekas Pályázat, Kecskemét, Pro Renovanda Cultura Hungariae 

"Népművészetért"Szakalapítvány országos pályázat, különdíj, 1999 

VIII. Alföldi Fazekas Triennálé, II.díj 2000 

Pro Renovanda Cultura Hungariae "Népművészetért"Szakalapítvány országos pályázat, 

különdíj, 2002 

II. Nemzetközi Fazekas Fesztivál, különdíj, 2003 

IX. Alföldi Fazekas Triennálé, Kántor Sándor Alapítvány különdíja 2003 

 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/szucs-judit_-szucs-

andrea--fazekasok.html 
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Szűcs Judit, fazekas (Tiszafüred) 

 

Kerámiák: A tiszafüredi hagyományokat szeretném folytatni, de természetesen igyekszem 

megismerni más stílusokat is, ezért szívesen keresem fel az ország fazekasműhelyeit. Tagja 

vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesületnek. 

A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 

Kitüntetések, címek:  Népi iparművész 2000, Népművészet Ifjú Mestere 

Díjak:  

J-Nk-szolnok Megye élő népművészete pályázat, 1996 / zsűrizett edények, 

VII. Alföldi Fazekas Triennálé, mezőtúr, 1997 / zsűrizett edények 

 „borsodi Fonó” fazekas pályázat, különdíj, 1998 

XIV: országos fazekas pályázat, III. díj Kecskemét, 1999      

VIII. Alföldi Fazekas Triennálé- III. díj 2000 

Kiállítások: 

1997-1998 Tiszafüred Kiss Pál Múzeum 

Sarkad, Márki Sándor Múzeum 

Békés Jantyik Mátyás Múzeum 

Mezőtúr 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/szucs-judit_-szucs-

andrea--fazekasok.html 

 

Tyukodi László - népi faszobrász (Karcag) 

 

Díjak: 

Megyei Nívódíj, Nyíregyháza, 1996 

Országos Külön díj, 2000 

Megyei különdíj, 2003 

Mester Remek díj, 2006 

Kiállítások: Budapest: - Kongresszusi Központ, Vigadó galéria, Stefánia Palota, Gellért 

Szálló, Népművészeti Intézet 
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Törökbálint, Dunaföldvár, Mezőkövesd, Kecskemét, Szolnok, Martfű, Túrkeve, Karcag. 

Köztéri alkotások: Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Kunszentmárton, Karcag, Berekfürdő 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/tyukodi-laszlo-

nepi-faszobrasz.html 

 

Pinczésné Soós Gyöngyi – csipkeverő (Karcag) 

 

Stílus: leginkább a karcagi hagyományokat ápolom, de készítek más 

stílusú, technikájú vertcsipkét is. 

Munkái: terítő, gallér, kitűző, szélcsipke, de készítettem már 

menyasszonyi fejdíszt, nyakéket is ami nemzetközi internetes pályázaton 

a frizurával együtt 2. díjat nyert. 

Kitüntetések, címek: Népi iparművész, 2008 

Kiállítások:  

Karcag, Országos csipke kiállítás, 2000, 2002,2005  

Budapest Iparművészeti Múzeum „ A Móga csipke és a karcagi csipketelep” 2004 

Ezen kívül: Törökszentmiklós, Túrkeve, Berekfürdő, Budapest, Tiszafüred, 

Bicske,Karcagon több ízben, Kézdivásárhely, Kismarton, Rozsnyó, Franciaország. 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/pinczesne-soos-

gyongyi---csipkevero.html 

 

Bartha András -fafaragó, nótaénekes (Karcag) 

 

Kitüntetések, címek: Népi iparművész, 1996 

Kiállítások: Budapest Tiszavárkony, Szigliget, Szolnok, Kecskemét, 

Berekfürdő, Karcag, Mezőkövesd, Párizs 

Munkái: székek, tálasok, lócák, padok, gyermekjátékok, függönytartók, 

rokka, kanapé, komód, garnitúrák 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/bartha-andras--

fafarago_-notaenekes.html 
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Sz. Nagy István, fazekas (Karcag)  

Kerámiák: Elsősorban a karcagi fazekas hagyományokra alapozva 

készítem edényeimet. Tanító mesterem Kántor Sándor volt. Jellegzetes 

darabjai a madaras díszítésű tálak, tányérok, étkészletek valamint a 

figurális használati és díszedények. 

A Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja vagyok. 

Kitüntetések, címek: Népművészet Ifjú Mestere 1973, Népi Iparművész 1977, 

Népművészet Mestere 1988. 

Díjak: 

- 1978 Országos Gerencsér Sebestyén Fazekas pályázat, I. helyezés, I 

- 1979Alföldi Fazekas Triennálé,  I. helyezés, 1979 Mongol Diploma, 1979 

- 1984„Használati edények készítése a fazekas szakmában” c. pályázat NIT különdíj, 

- A Népi Iparművészeti Tanács nívódíjai 

Kiállítások: 

- Karcag, Debrecen, Szolnok, Kecskemét, Budapest, Eger, Túrkeve, Berekfürdő 

- Németország, Franciaország, Mongólia 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/sz_-nagy-

istvan---fazekas.html 

 

Ifj. Sz. Nagy István – fazekas (Karcag) 

Cím: 5300 Karcag, Deák krt.2.  

Tel: 06-59-314-283 

Díjak:  

Karcag, VI. Alföldi Fazekas Triennálé,  

Kántor Sándor különdíj, 1996 

III: Nemzetközi Fazekas Fesztivál Pályázat, különdíj 

Kiállítások: Karcag, 1994 

 Kerámiák: Edényeim elsősorban a tiszafüredi kerámia megújításából kialakult karcagi 

kerámia „stílusban” készülnek. Jellegzetes darabjai a madaras díszítésű tálak, tányérok és 

étkészletek, valamint a figurális használati és díszedények. 

forrás: http://www.nagykunsaginepmuveszek.eoldal.hu/cikkek/bemutatkozunk/sz_-nagy-

istvan---fazekas.html 
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Gonda István, fazekas (Mezőtúr) 

Cím: 5400 Mezőtúr, Köztársaság út 18.   

Tel.: +36-56/850-133 

Szakmai múlt, jelenlegi munkák, tervek: 1970-1972-ig 

tanuló voltam a túri fazekasoknál, 1972-1978-ig szakoktató 

ugyanott. 1970-1990-ig a túri fazekasoknál dolgoztam. 1991 óta önálló műhelyben otthon 

készítem kerámiáimat. Terveim között szerepel: újabb és újabb stílusjegyeket kialakítani, 

amit a környezet és az idegen információk alakítanak. 

Kerámiák: Kezdetben erdélyi, az 1980-as években rátétes zöld (bakonyi), jelenleg: vegyes 

reneszánsz, török, iszlám, önálló stílus: rátétes, karcolt, színes. 

Kitüntetések, címek:  

Népművészet Ifjú Mestere, 1972. 

Népi Iparművész, 1975. 

Népművészet Mestere, 1985. 

Kiállítások: Mezőtúr, Szolnok, Budapest, Balatonfüred, Miskolc, Siklós, Kassel 

(Németország), New York - Santa Fe (USA) 

Díjak:  

Gerencsér Sebestyén pályázat, Siklós, I. díj, 1975.  

Gerencsér Sebestyén pályázat, Siklós, fődíj, 1978. 

Gránátalma pályázat, Nyíregyháza, I. díj 

Fazekas Triennálé, Szolnok, I. díj, 1976. 

forrás: http://gondaistvan.freeweb.hu/ 
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Cseh Magi, fazekas (Mezőtúr) 

Tel.: +36-1/252-3076 

+36-20/454-4144 

erzsebet.cseh@gmail.com 

Tanulmányai és barangolásai során Magi sokféle stílussal 

találkozott, de a hozzá legközelebb állónak mindig is Mezőtúr fazekasságát érezte. A túri 

népi fazekasság hagyományaiból indulva fejlesztette ki egyéni stílusát, a Magira jellemző 

forma- és színvilágot. Vékony falú, szépen csengő kék-fehér, továbbá meleg barna és 

mélyzöld színtónusú edényei pompás dísz- és használati tárgyak. Az edényeket 

változatosan díszíti: az ősi rátétes ornamentika, a klasszikus mezőtúri és szász elemek 

képezik egyedi stílusának alapját. 

forrás: http://magi.hu/magi/ 

 

Takács Eszter 

Fazekas 

5400 Mezőtúr, Makk József utca 4. 

+36 56 351 375 

+36 30 233 8284 

teszter58@freemail. 

 

Hornyákné Sila Katalin, fazekas (Mezőtúr) 

Elérhetőségek: 

Cím: 5400 Mezőtúr, Badár Balázs u. 13. 

Tel: 30/907-5901 

E-mail: hs_katalin@freemail.hu 

Bemutatkozás: 

1984 óta dolgozom, mint önálló fazekas Mezőtúron. A mezőtúri népi hagyományokat 

ápolom és alkalmazom az edényeimen (forma, díszítés, mázazás, színvilág).  

mailto:erzsebet.cseh@gmail.com
mailto:teszter58@freemail.hu
mailto:hs_katalin@freemail.hu


   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

227 

Készítek mázas használati tárgyakat, fekete dísztárgyakat, és kerti terrakotta 

virágedényeket is. Megrendelésre egyedi plaketteket. A fekete kerámiát (redukciós 

égetéssel) fatüzelésű kemencében égetem.  

A műhelyemben szívesen tartok bemutatókat, valamint részt veszek Utazási Kiállításokon 

is ahol a magyar és külföldi vendégek megismerhetik a korongozás alapvető elemeit, és 

gyakorlatban is kipróbálhatják ügyességüket. Foglalkozásokat tartok igény szerint felnőtt, 

és gyerek csoportok részére. 

Országos pályázatokon, kiállításokon gyakran részt veszek. 1985 –ben elnyertem a 

Népművészet Ifjú Mestere címet, majd 1987 – ben  Népi Iparművész lettem. 

forrás: http://5mp.eu/web.php?a=turikeramia 

Kovács Manufaktúra Kerámia, 

Kerámiakészítő és Kereskedelmi Kft. 

Ügyvezető: Kovács Sándorné 

Művészeti vezető: Kovács Karolina 

Telephely: 5400 Mezőtúr, Tulipán út 2-4. 

Levélcím: 5400 Mezőtúr, Bástya utca 26.  

E-mail: sales@kovacskeramia-hu   

Tel/fax: (+36)56/352-593 

Mobil: (+36)30/494-58-25 

 

Bemutatkozás: 

Közel 30 éves szakmai tapasztalattal dolgozunk. Termékeink nagy részét terrakotta kerti 

edények, hagyományőrző népművészeti kerámiák és egyéb fazekasáruk alkotják. Alföldi 

fazekas agyagból dolgozunk, hagyományos kézműves és gépi technikával. Étkezésre 

alkalmas kerámiáinkat az OÉTI minősítette. Termékeinket 1080°C-ig gázüzemű illetve 

elektromos kemencékben égetjük. Mintegy 1000 féle forma és minta közül választhat 

állandó raktárkészletünkből mind a magánvásárló, mind pedig a viszonteladó. Ezen kívül 

dolgozunk exportra és belföldi megrendelésekre is.  
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Gyártási kapacitásunk több mint 1000 m
2
-en az egyedi tervezésű daraboktól a több ezres 

széria termelésig terjed ki. Nem zárkózunk el hozott minta utáni gyártástól sem. Többek 

között részt vettünk a Hannoveri Világkiállításon, az Ankarai-Magyar Heteken 

Törökországban, valamint számos hazai vásáron is, például a Balatonfüredi Borheteken, a 

Kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon vagy a budapesti Vörösmarty Téri Karácsonyi Vásáron. 

Az évek során kerámiáink vásárdíjakat nyertek. 

forrás: http://kovacskeramia.hu/main/ 

 

Nagyné Kollár Mária, fazekas (Mezőtúr) 

Cím: 5400 Mezőtúr, Bartók Béla út 9. 

Telefon: 06/56/352-154, 06/70/337-1183 

E-mail: nagyarpad58@freemail.hu 

 

Jelenleg a Mezőtúrra jellemző színekkel és motívumokkal díszített dísz- és használati 

tárgyakat készít.  

 

Búsi József és Búsi Józsefné, fazekasok (Mezőtúr) 

A '90-es évek közepétől családi vállalkozásukban készíti édesanyjával a kerámiáit.  

 

Búsi Józsefné Anna 

A '90-es évek közepétől családi vállalkozásukban készíti édesapjával a kerámiákat. 

 

Búsi Péter 

A kerámiák készítése mellett a weboldaluk készítését és az értékesítést is végzi.  

Telefon: 30/206-89-85  

info@mestersegekboltja.hu 

forrás: http://www.mestersegekboltja.hu/index.html 

 

  

mailto:nagyarpad58@freemail.hu
mailto:info@mestersegekboltja.hu
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Búsi Lajos, fazekas (Mezőtúr) 

Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 29. 

Tel: 06/56/352-561 

Főként nagyméretű fennálló edényeket készít, de nem idegen tőle a 

háztartási edények, kuglófsütő, étkészlet készítése sem. Edényeit 

elsősorban zöld, sárga és barna mázzal díszíti, írókát nem használ. 1984-ben lett a 

népművészet mestere, számos kiállításon szerepelt és pályázatot nyert munkáival.  

http://www.napkut.hu/naput_2010/2010_10/110.htm 

 

Veres Gyula, Keramikus (Mezőtúr) 

5400 Mezőtúr, Ifjúsági ltp. 13. III. e. 14. 

+36 30 675 5886 

 

Takács Győző 

Képzőművész – Keramikus 

5400 Mezőtúr, Faragó Bálint utca 17. 

+36 30 291 9892 

gyozo.takacs@freemail.hu 

 

Derecskei Magdolna 

Fazekas 

5400 Mezőtúr, Sugár út 28. 

+36 20 317 8534 

derecskeimagdi@gmail.com 

 

  

mailto:gyozo.takacs@freemail.hu
mailto:derecskeimagdi@gmail.com
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Nagyné Balogh Ibolya 

Fazekas 

5400 Mezőtúr, VI. út 10. 

+36 56 352 875 

+36 70 343 5092 

 

Dr. Kőműves Lajos 

Fazekas 

5400 Mezőtúr, Tamkó S. út 21. 

+36 56 352 962 

+36 56 512 9762 Búsi Ágnes 

Népi Iparművész, fazekas 

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 16 F/1. 

+36 56 850 350 

források: 

http://www.mezotur.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24:fazekasok&catid=9&It

emid=142&limitstart=2 

Kovács Karolina, Keramikus Iparművész, Szilikátipari Tervező (Mezőtúr) 

Cím: 5400 Mezőtúr, Bástya utca 26. 

Tel: 70/519-6235 

E-mail: karolina@kovacskeramia.hu 

 

forrás: http://www.kovacskarolina.hu/index3.php?lng=hu&iurl=mainpage.php 

 
  

http://www.mezotur.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24:fazekasok&catid=9&Itemid=142&limitstart=2
http://www.mezotur.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=24:fazekasok&catid=9&Itemid=142&limitstart=2
mailto:karolina@kovacskeramia.hu
http://www.kovacskarolina.hu/index3.php?lng=hu&iurl=mainpage.php
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TISZAZUGI-LEADER VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT 

 

Deák Jenõ 

Cím: 5474, Tiszasas  

Telefonszám: 30-2964247, 

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

 

Köles János 

Cím: 5430, Tiszaföldvár Kállai Éva 5  

Telefonszám: 36709466974 

E-mail cím: kolesimi@gmail.com 

Termékek, szolgáltatások: állatok 

 

Sej Gábor Leó 

Cím: 5463, Nagyrév Holt-Tisza part 879. 

E-mail cím: sejgaborleo@citromail.hu 

Weboldal: http://www.aszaltfutar.hu 

Termékek, szolgáltatások: aszalvány 

 

Tábori Sándor 

Cím: 5440, Kunszentmárton  

Telefonszám: 30-380-1956, 56-461-390 

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 
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Zsadon János 

Cím: 5451, Öcsöd  

Telefonszám: 30/911 0143 

Weboldal: http://omme.hu/mezinfo/ 

Szervezeti tagság: Országos Magyar Méhészeti Egyesület, Zárszalagos méhész 

Termékek, szolgáltatások:méz/méhészeti termékek 

 

Bencsik Márta szalmafonó, Népi Iparművész 

5451Öcsöd, Lenin u. 3. 

+36/56/816-008 

+36 70 213 16 98 

2004-ben szalmafonó Népi Iparművész címet nyert. 

Számos pályázaton díjazták munkáit.  

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/bencsik-marta/ 

forrás: http://www.iranymagyarorszag.hu/bencsik_marta_szalmafono/I308679/ 

Hürkeczné Fazekas Mariann, szűcs 

Cím: 5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg út 20. 

Tel.szám: +36 30 239 61 77 

A saját maguk által kikészített báránybőröket dolgoznak fel, 

s készítenek belőlük irhakabátokat, mamuszokat, sapkákat, 

díszbőröket, díszpárnákat.  

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/hurkeczne-fazekas-mariann/ 

forrás: http://karpatmanufaktura.hu/szucsok-kozt,103.html 

Karácsony Ilona gyékény-, szalma- és csuhéfonó, Népi Iparművész 

5440 Kunszentmárton, Rákóczi u. 40. 

+36/30/476-96-21 

chrismiss@freemail.hu 

Elképzelései: másokat is megismertetni ezen anyagok felhasználási lehetőségeivel, igényt 

teremteni önmagunk kipróbálásához, kedvet adni az alkotáshoz. 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

233 

Díjai, elismerései: Aranyszalma” országos szálasanyag fonó pályázat gyékény kategória 

III. helyezését (2000), Kunszentmárton Kultúrájáért kitüntetést, Írottkői Natúrpark 

regionális Betlehem-készítő verseny – alkotótársával I. díjban részesültek, VIII. Országos 

Népi Mesterségek Művészete Pályázat Kecskemét (2009), 2009. október Népi Iparművész 

cím. 

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/karacsony-ilona/ 

Mucsi Ferenc fazekas 

5440 Kunszentmárton, Attila út 20. 

+36/70/420-61-55 

f.mucsi@citromail.hu 

A fekete kerámia mellett Bozsik edényeket készít, ezzel megőrizve, 

továbbéltetve a helyi hagyományokat. A díszedényeken kívül készíte még sütő- és 

főzőedényeket, és szemeskályha-csempéket. A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum 

támogatja terveit, az általuk szervezett gyermekprogramokon bemutatókat és kézműves 

foglalkozásokat tart. A helyi művészeti iskola, városi rendezvényein és táborain is részt 

vesz. Tagja a Csenged Népművészeti Egyesületnek. 

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/mucsi-ferenc/ 

Ország László hímző, népi iparművész, a Magyar Kultúra 

Lovagja 

5440 Kunszentmárton, Újvilág út 22. 

+36/56/705-131 

+36/70/381-23-74 

orszag.laszlo@freemail.hu 

 

Kitüntetések, címek: 

1984. Népi iparművész 

2003. a Magyar Kultúra Lovagja 

  

mailto:f.mucsi@citromail.hu
http://kunszentimuzeum.hu/mucsi-ferenc/
mailto:orszag.laszlo@freemail.hu
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Fontosabb díjak: 

KISZ KB Nívódíj 

Népművelési Intézet Nívódíja 

SZOT Nívódíj 

Gránátalma Nívódíj 

Szakszervezeti Nívódíj 

ONK I.-II. díj 

Kiváló Együttes cím 

Tavaszi Fesztivál nívódíj 

SZÖVOSZ díj 

Mesterremek-díj 

Kis Jankó Bori I., II., III. díj 

TOT nagydíj 

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/orszag-laszlo/ 

Országné Dékány Katalin lószőrékszer-készítő, Népi 

Iparművész 

5440 Kunszentmárton, Újvilág utca 22. 

+36 56 705 131 / +36 70 381 23 74; 

orszag.laszlo@freemail.hu 

 

Kitüntetések, címek: 

1985. Népi Iparművész 

(lószőrfonó) 

Fontosabb díjak: 

Tavaszi Fesztivál díj 

Szakszervezeti Nívódíj 

ONK I., II. díj 

SZÖVOSZ Nívódíj 

Kiváló Együttes cím 

Megyei Nívódíj (több) 

Mesterremek díj 

Halasi Csipke-díj 

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/orszagne-dekany-katalin/ 

forrás: http://karpatmanufaktura.hu/diszito-koruton,104.html 

http://kunszentimuzeum.hu/orszag-laszlo/
mailto:orszag.laszlo@freemail.hu
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Papp Józsefné szűcsmester 

Kunszentmárton, Kossuth L. út 36. 

Cserkeszőlő, Fürdő út 

+36 20 573 74 34 

Készít irhakabátokat, szőrmekabátokat, aprócikkeket (sapka, kesztyű, 

gallérok, szobacipő) és egyéb kiegészítőket, bőrkabátokat, 

bőrnadrágokat, mellényeket. 

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/papp-jozsefne/ 

Révész Márta, csipkeverő 

5451 Öcsöd, Kossuth út 24. 

+36 56 310 637 

+36 20 360 85 62 

 

Néhány országos pályázaton elért eredménye: 

1993. Pro Cultura Renovanda pályázatának 1. díja 

1996. Élő Népművészet pályázatán arany oklevél 

2000. Élő Népművészet pályázatán arany oklevél 

2005. Élő Népművészet pályázatán Gránátalma díj 

forrás: http://kunszentimuzeum.hu/revesz-marta/ 

Kovács Szabolcs István 

Az egyéni vállalkozás 2001. március 12-én alakult, székhelye Karcagon, fióktelepe a 

pályázattal érintett területen Tomajmonostorán található. A vállalkozás profilja az 

élelmiszer, ital, dohányárú vegyes kiskereskedelem élelmiszer jelleggel. A vállalkozás 

keretében üzemeltetett karcagi és tomajmonostorai üzlethelyiség jelenleg és a jövőben is 

forgalmaz dohányterméket. Az egyéni vállalkozásom folyamatosan fejlődő és jól 

prosperál. A vevői kört a település lakossága, valamint az átutazó, a településre érkező és a 

településen dolgozó potenciális vásárlók jelentik.  

http://kunszentimuzeum.hu/revesz-marta/


   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

236 

A vállalkozáson belüli alkalmazottak létszáma jelenleg 8,5 fő állandó személyzet, ebből a 

tomajmonostorai üzletben 5 fő. Pályázatom közvetett célja a munkahelymegtartás, a 

versenyképesség növelése, a magasabb színvonalú szolgáltatás bevezetése. 

A projekt keretében olyan elektronikus rendszer kerül kialakításra, mely során könnyebbé 

és figyelmesebbé válik az értékesítés az ügyfelek felé (vevőkártyás rendszer, egyedi 

kedvezmények, vásárlási szokások figyelése,pénzügyi ellenőrzések), készletellenőrzés 

egyszerűbbé válása és a rendszert alkalmazó döntéshozó személyek részére naprakész és 

áttekinthető információval történő ellátása valósult meg rövid- és hosszú távú döntések 

meghozatalához.  

forrás: http://leader.tiszato.hu/megvalosult-2-2/kovacs-szabolcs-istvan/ 

 

Guba László Albert 

Az egyéni vállalkozás dinamikus fejlődése és a piachoz való 

gyorsabb alkalmazkodás  igényelte, hogy  a profilba illő 

építési- és kézi földmunkák, valamint térburkolás, 

hálózatszerelési munkákat is elvégezzen. A tevékenység 

minél hatékonyabb és gyorsabb végzése érdekében szükséges egy új gép vásárlása. A 

pályázat az egyéni vállalkozás gépparkjának fejlesztésére, egy új CASE WX 185 

gumikerekes forgókotró beszerzésére irányul. A pályázattal vásárolt gép a műveletek során 

akár 24%-os javulást mutat fel az üzemanyag hatékonyság szempontjából.  A gép hatására 

bővül a cég vevőköre, magasabb színvonalú, ügyfélközpontú szolgáltatás jön létre. 

A vállalkozás által vállalt átlaglétszám 1 fővel növekszik a fejlesztést követően. 

A projekt társadalmi, gazdasági hatásai: 

- Javulnak a munkakörülmények, csökken a munkavállalók fizikai terhelése 

- A technológiai fejlesztéssel egy korszerű termelés jön létre, mely által javulnak a 

Kft. hatékonysági és pénzügyi mutatói, ezáltal bővülhet az alkalmazotti létszám 

http://leader.tiszato.hu/megvalosult-2-2/kovacs-szabolcs-istvan/
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- Az intézkedések hatására az üzemi szinten való energiaköltségek csökkenésével a 

termelési költségek is csökkennek 

- Az új gép vásárlásával versenyképesek lesznek, az innovatív technológiának 

köszönhetően lehetővé válik a kiemelkedő minőségű szolgáltatásnyújtás, melyre a 

kereslet tovább fokozódik 

- A beruházások megvalósulásával csökken a környezetet érő terhelés, így 

hozzájárulnak a környezet állapotának fenntarthatóságához 

forrás: http://leader.tiszato.hu/megvalosult-palyazatok/guba-laszlo-albert-tk3/ 

St. Mártoni sajtüzem 

Ügyvezető igazgató: 
Végh László 

 

Telephely: 
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 42. 

Telefon: +36 56 560 219 

Fax: +36 56 560 220 

E-mail: hungarotej@gmail.com 

 

Az üzemet 1952-ben alapították a korabeli tejipar színvonalának megfelelően, 3000 literes 

sajtkádakban folyt a termelés. A tej beszállítás kannás volt és a hőkezelés, zsírbeállítás 

után Krém fehér sajtot, Feta sajtot, friss (Sport, Tisza) sajtokat gyártottak. Az évek során a 

termékszerkezet többször változott, megjelent a Hajdú sajtgyártás, a juhtej feldolgozás, 

valamint időnként trappista sajt gyártása is történt. A '70-es évek végén korszerűsítés és 

bővítés történt, 2 db 5000 literes kádat és Tebel előformázót telepítettek. 

Az üzem 1994-ben vált le a Szolnoktej RT-ről és került privatizációra. A privatizáció során 

a Bakonlait Kft.-hez került, amely 1996-tól más néven és más társasági formában, mint 

Bakonszegi Awassi RT. működött. 

Az 1998-as évben a termékszerkezet főleg Kashkaval és Hajdú típusú sajtokból állt, 

amelynek jelentős része egy szűk export piacra került.  
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Ebben az évben az OMFB támogatásával jelentős bővítése történt az üzemnek, amely 

során különböző ömlesztett termékek gyártására volt lehetőség. Emellett megkezdődött az 

ISO 9002:1994-es szabvány bevezetése az üzemben. 

A Kunszentmártonban levő üzem 2009. novembere óta, - többszörös tulajdonos váltás és 

név változtatás után - a Csabatáj Zrt. tulajdonában áll és HUNGAROTEJFELDOLGOZÓ 

Kft. néven működik. 

Termékeik Kunszenti és Szent Mártoni márkanévvel vannak jelen a hazai és a külföldi 

piacon. Folyamatosan bővülő termékskáljuk elemei: 

- Félkemény hevített- gyúrt sajtok 

- Ömlesztett sajtok 

- Ricotta, túró 

- Trappista sajtok 

- Friss, poharas termékek 

- Grillsajt 

 

forrás: http://www.st.martoni.hu/index.php?page=menupont&oldal=203 
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A www.helybenhagyjuk.hu oldalon megtalálható termelők (ez a legnagyobb adatbázis 

amelyet jelenleg böngészni lehet): 

Szolnok: 

- Balpataki Erzsébet: Méz 5000 Szolnok, Krúdy utca 137, balpataki@citromail.hu, 

0656492771 

- Bernáth Mihály: Méz 06-20-222-6705,56-421-109 

- Buczkó Endre: Méz  

- Gujka László: Méz 20-451-8108 

- Hegyi Ferenc: Méz 30-203-2165 

- Kókai Gézáné: Méz 30-921-3526,30-599-8244,56-343-541 

- Molnár Ferenc: Méz 30-635-1270, 56-424-649 

- Pintér Ferenc: Méz 30-299-0454 

- Preszl János: Méz 70-585-1220, 56-789-329 

- Rádi Tibor: Méz 20-327-1431, 56-789-329 

- Lévai László: Bioételek (gabona/liszt/tészta) 5000 Szolnok József Attila út 31, 

levaild@gmail.com 56-421-800, 30-447-5757 

- Írisz-Kert Bt.: Növények, faiskola, kertépítés 5008 Szolnok Alma út 31, 30-636-7882, 

borozi.ibolya@gmail.com www.iriszkerteszet.hu 

- Dr. Ságiné Kelemen Anna: Népi fafaragás 5080 Szandaszőlős Szabó Pál utca14, 30-

903-1389, sallo25@t-online.hu 

- Ecsédiné Mónika: Gomba 5008 Szolnok Veres Péter utca 55, 06-20-984-1682, 

ecsim@t-online.hu 

- Bereczki Barbara: Zöldségek 5000 Szolnok Dr. Hegedűs L. st.1. 3/29, 20-388-9638 

- Takács Orsi: Olajok, szappanok lizili@freemail.hu 

- Törös Jánosné: Gyöngyékszerek http://www.elotisza.hu/tagjaink/128/toros-janosne 

Nagykörű: 

- Barát József: Cseresznye, meggy, szamóca, körte, burgonya, paradicsom, cukkini, 

mángold, 100% körtelé http://www.elotisza.hu/tagjaink/5/barat-jozsef 

- Goral Kft.: Nagykörű Tájbolt http://www.elotisza.hu/tagjaink/20/goral-kft 

http://www.helybenhagyjuk.hu/
mailto:balpataki@citromail.hu
mailto:levaild@gmail.com
mailto:borozi.ibolya@gmail.com
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- Makk József: Zöldségek http://www.elotisza.hu/tagjaink/19/makk-jozsef 

- Merk Péter: Szobor, plakett készítés http://www.elotisza.hu/tagjaink/50/merk-peter 

- Miheller Balázs: Dísznövények http://www.elotisza.hu/tagjaink/144/miheller-balazs 

- Molnár Ferencné: Csuhéj, csutka játékok, dísztárgyak  

http://www.elotisza.hu/tagjaink/49/molnar-ferencne 

- Rimóczi Árpád: Olajos magvak http://www.elotisza.hu/tagjaink/15/rimoczi-arpad 

- Szentimrey Gábor Gyula: Cseresznye, homoktövis, meggy, szilva, dió. Ezekbõl 

szörpök, lekvárok. http://www.elotisza.hu/tagjaink/145/szentimrey-gabor-gyula 

- Szentimrey Réka / KATBO: Kézmûves szappanok, gyapjú fonalak, textil 

ajándéktárgyak előállítása http://www.elotisza.hu/tagjaink/131/szentimrey-reka-katbo, 

www.katbo.hu 

- Tótáné Pethõ Rózsa: Gyapjú tárgyak, ajándékok készítése 

http://www.elotisza.hu/tagjaink/43/totane-petho-rozsa  

- Sári Krisztián: Méz http://www.elotisza.hu/tagjaink/126/sari-krisztian 

- Varga György: Kecsketej, kecskesajt, tojás 20-914-9739 

- Veres Józsefné: Tojás http://www.elotisza.hu/tagjaink/75/veres-jozsefne  

- YAS-COOP Kft. / Pócsainé Müller Elza: Nemeztermékek 

http://www.elotisza.hu/tagjaink/14/pocsaine-muller-elza 30-371-9756 

Tószeg: 

- Bencsik Pál: Méz 30-535-4211, 56-431-206 

- Csapó László: Méz 70-313-6647, 56-431-683 

- Rákóczifalva: 

- Kósa Lajos: Méz, fából készült méztartók, mézfogyasztási kellékek 

http://www.elotisza.hu/tagjaink/52/kosa-lajos 30-742-0589, 56-440-562 

- Uhrin méhészet: Méz 70-531-0855, uhrin790604@gmail.com  

Kőtelek: 

- Kovács György: Méz5062 Kőtelek Damjanich u. 13., 30-383-2670, 

gyuri0915@gmail.com  

Újszász: 

http://www.elotisza.hu/tagjaink/145/szentimrey-gabor-gyula
http://www.elotisza.hu/tagjaink/131/szentimrey-reka-katbo
http://www.elotisza.hu/tagjaink/43/totane-petho-rozsa
http://www.elotisza.hu/tagjaink/75/veres-jozsefne
http://www.elotisza.hu/tagjaink/14/pocsaine-muller-elza
http://www.elotisza.hu/tagjaink/52/kosa-lajos%2030-742-0589
mailto:uhrin790604@gmail.com
mailto:gyuri0915@gmail.com
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- Nagy László: Méz 56-366-240 

Zagyvarékas: 

- Molnár Lajos József: Méz30-853-6435, 56-490-037 

Martfű: 

- Szabó József: Méz30-360-1211, 56-610-111 

Besenyszög: 

- Szakali Csaba: Méz 30-467-3099 

- Váradi Zoltán: Kosárfonás http://www.elotisza.hu/tagjaink/127/varadi-zoltan 

Rákócziújfalu: 

- Varga Zsolt: Méz 56-444-503 

Karcag: 

- Ábrhám Péter: Méz 20-514-1325 

- Házi Attila: Gabona,liszt,tészta,  szántóföldi termékek hubaikft@freemail.hu 59-519-

012 

- Kiss Mihály: Méz 30-335-0875, 59-400-692 

- Szabó Istvánné: Méz 30-852-9607 

- Varga Zoltán: Méz 30-647-7430 

Kisújszállás: 

- Herczeg János: Méz 30-677-6491, 59-322-832 

Kenderes: 

- Lukács Károly: Virágok, dísznövények 5331 Kenderes Bocskai út 3/a, 30-347-9894, 

lukacskerteszet.hu  

Tiszafüred: 

- Terka Plusz Kft: Rézcímkék, réz, ón, parafa,fa, ajándéktárgyak 

http://www.elotisza.hu/tagjaink/87/terka-plusz-kft-mihaly-agnes 

Tiszaszőlős: 

- Czinege Flórián: Méz 30-539-5612, 59-351-026 

- Gazdag László: Méz 30-349-2096, 59-350-101 

Tiszaörs 

mailto:hubaikft@freemail.hu
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- Jobbágy Balázs: Napraforgó, káposztarepce, lucerna 5362 Tiszaörs Rákóczi út 57/a, 59-

354-315,70-360-4022, luxusis@freemail.com  

Tiszasas: 

- Deák Jenő: Méz 30-296-4247 

Tiszaföldvár: 

- Köles János: állatok 5430 Tiszaföldvár Kállai Éva utca 5, 70-946-6974 

Nagyrév: 

- Sej Gábor Leó: aszalványok 5463, Nagyrév Holt-Tisza part 879., 

sejgabolev@citromail.hu www.aszaltfutar.hu  

Kunszentmárton: 

- Tábori Sándor: Méz 30-380-1956, 56-461-390 

Öcsöd 

- Zsadon János: Méz 30-911-0143 

Jászárokszállás: 

- Bene Sándor: Zöldség 5123 Jászárokszállás Mikszáth Kálmán út 9, 20-462-8799, 

benene.h@freemail.hu  

- Major Sándor: Hús 5123 Jászárokszállás Kazinczy út 11, 30-523-8416, 

mmszilvia@citromail.hu  

- Ördög János: Méz 20-987-1089, 57-430-630 

- Jászboldogháza: 

- Borsányiné Bakki Marianna: Állatok 5144 Jászboldogháza József Attila u. 32., 30-268-

2034 borsmarcsi@pr.hu  

Jászberény: 

- Csomor Imre: Méz 30-483-0790, 30-482-9496 

- Molnár György: Méz 20-939-0794, 57-403-492 

- Sinka Ferenc: Méz 20-561-3401, 57-413-680 

- Völgyi Sándor: Méz 57-410-152 

- Túriné Bognár Zsuzsanna: Szántóföldi növények 5100 Jászberény 

Jászivány: 

mailto:luxusis@freemail.com
mailto:sejgabolev@citromail.hu
http://www.aszaltfutar.hu/
mailto:benene.h@freemail.hu
mailto:mmszilvia@citromail.hu
mailto:borsmarcsi@pr.hu
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- Tóth Angelika: Méz 30-929-4784 

Törökszentmiklós: 

- Babella Zoltán: Káposztafélék, gyökérzöldségek, paprika, paradicsom 

- Hegyesi László: Gyümölcs http://www.elotisza.hu/tagjaink/135/hegyesi-laszlo 

Fegyvernek: 

- Kneifel István: Méz 20-242-0780 

Örményes: 

- Papp István: Méz 30-383-6373 

Tiszapüspöki: 

- Sarkanti Károly: Méz 56-445-081 

Kunhegyes: 

- Madarasi Imre: Méz 20-563-3686, 59-335-070 

- Takács Sándor Richárd: Méz 70-942-5859, 59-326-755 

 

Keresőben talált fesztiválok honlapjaikon (már amelyik rendelkezik vele) csak az aktuális 

fesztivál fellelhető, elég kevés információval a helyi termék árusítással kapcsolatban. 

Fesztiválok: 

Csángó fesztivál: népművészeti vásár megtalálható, az eladóknak hasznos információt ad az 

oldal, de az eladókat név szerint nem említik (Jászberény) 

Aratófalatok ünnepe: népművészeti és helyi termék kirakodóvásárt említettek az oldalon, de 

árusokat név szerint nem említenek. (Rákóczifalva) 

Jász világtalálkozó: helyi termék kirakodóvásárt említenek eladókat itt sem (Jászboldogháza) 

Kevi juhászfesztivál: helyi termék és helyben készült ételek vására, eladókat név szerint itt 

sem találtam (Túrkeve) 

Karcagi birkafőző verseny: Kézműves vásár szerepel a programok között, több tájékoztatás 

nincs a weboldalon (Karcag) 

Nagykörűi Cseresznyefesztivál: Kézműves és helyi termék vásár, ellenőrzik a termékeket, 

további információ nem szerepelt a weboldalon (Nagykörű) 
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Túri Vásár: Kézműves, helyi termék, népművészeti és vegyes kirakodóvásár, térkép 

helyszíni fotók és egy jelentkezési űrlap szerepelt a weboldalon (Mezőtúr) 
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VI. MELLÉKLET – Interjúk  
 

Interjúalany: Benke Zsuzsanna, munkaszervezet vezető, Közép-Tisza-

Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület  
Interjút készítette: Szabó Beáta 

 

- A Gál Ferenc Főiskola pályázatában az Esély Közalapítvány a kutatás elkészítésében 

működik közre. A kutatás célja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozólag 

megkeressük azokat a vállalkozókat, szervezeteket, gazdálkodókat, akik valamilyen helyi 

termék előállításával foglalkoznak. De, mielőtt őket megkeresnénk, azokat a szervezeteket 

keressük meg, akiknek van velük valamilyen kapcsolata és ti is ilyenek vagytok, ismeritek őket. 

- A Helyi Akciócsoportok egyik alapfeladata a partnerség kialakítása, és a kapcsolattartás, így 

igyekeztünk a vállalkozókkal és helyi termékeket előállítókkal partnerségen alapuló 

kapcsolatot kialakítani. Mint vidékfejlesztési egyesület, megpróbáljuk őket segíteni a 

vidékfejlesztési pályázati források lehívása tekintetében és azon túlmenően is. Nem kötelező 

feladatunk, de nálunk alapvető, hogy ha, például közeledik egy kifizetési kérelem beadásának 

határideje, akkor jelzünk a partner szervezeteknek, hogy ne felejtsék el. Megkérdezzük tőlük, 

hogy hogyan folynak a beruházások, napi szinten statisztikai táblázatok segítségével 

adminisztráljuk, hogy ki, hol tart. Ugyanezt alakítottuk ki helyi termékek, szálláshelyek, és 

egyéb térségre jellemző információk kapcsán, gyűjtjük, hogy melyik településen milyen 

vállalkozások működnek, milyen helyi termékek készülnek, ezért telefonos és személyes 

kapcsolatban is vagyunk a szervezetekkel.  

Vannak egy jó páran, akik hívnak minket, érdeklődnek pályázatokról, segítséget kérnek és 

visszacsatolást is kapunk tőlük. Vannak, akikről tudjuk, hogy csinálják, de hogy hogyan 

állnak, azt nem. 

 

- Néhány mondatban kérném, hogy mutasd be a HACS-ot, mióta működtök, mi a fő profilotok. 
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- Benke Zsuzsanna vagyok, 2014. január 1-je óta a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési 

Egyesület munkaszervezet vezetője. Az Egyesület egy un. Helyi Akciócsoport, melynek 

munkaszervezeti irodája Rákóczifalván a Szabadság tér 4. szám alatt található. Ez egyben 

akkreditált irodánk is, amit az Irányító Hatóság elfogadott. Szolnokon székhelyünk található, 

ahol fogadóórákat, fórumokat szoktunk tartani.  

A Szolnoki kistérség legnagyobb részét lefedjük, 16 település tartozik hozzánk. A 16 

településből 3 város – Újszász, Rákóczifalva és Besenyszög -, a térségi lakosok száma kb. 

38.500 fő, a városokban ebből kb. 15.000 fő él a 2013-as KSH adatok szerint. A 

lakosságszám erősen csökken, melyet a Helyi Fejlesztési Stratégiákban rögzítettünk is. A 

kistérségben Szolnok, mint megyei jogú város erősíti a térség szerepét, emiatt nem minősül 

hátrányos helyzetűnek a térség, miközben a többi település gazdasági szempontból nem 

fejlett. A 16 település – attól függetlenül, hogy itt van a megyeszékhely mellett - belső 

perifériás területet alkot. Vannak bizonyos települések, például Újszász, Rákóczifalva, ahol a 

gazdálkodó szervezetek képesek jelentősebb mezőgazdasági eredményeket felmutatni, viszont 

a többi település nem.  

 

- Mik azok a konkrét helyi erőforrások, amelyek a helyi termékek előállításában tudnak 

segíteni, pl: hagyományok, már meglévő tudás, melyre tudnak építeni? 

- A 2007-2013-as időszakban kevés olyan helyi termék volt, ami igazán ismert volt. Emiatt 

célzottan írtuk ki a mi intézkedéseinket, célterületeinket, ún. célterület adatlapokat, hogy 

ezeket a helyi termékeket „felhozzuk”. Az akkor már működő vállalkozók, kistermelők nem 

rendelkeztek azzal a forrással, hogy a termékeiket piacra tudják juttatni. Ezeknek a 

fejlesztését próbáltuk pályázati lehetőségekkel segíteni. Jellemző a térségre, hogy nagyon sok 

erőforrás van, amit ki lehetne használni, de ez mégsem történik meg. Ennek egyik oka az 

alacsony vállalkozói kedv, illetve, hogy nincsen tőkéjük, amivel el tudnának indulni. A 

térségben rengeteg olyan mesterség van, ami még az idősek körében mindig él, viszont ezt a 

fiataloknak elég nehéz átadni, átörökíteni. A hagyományoknak is mély gyökere van a 

térségben: több hagyományőrző rendezvényünk van, erre is lehetett pályázni hozzánk. Több 

faluban kutatták is, hogy az adott településnek milyen hagyományai voltak. Így 
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felelevenítették ezeket a hagyományokat és sok idős, tapasztalt embert is bevontak. Ez alatt az 

időszak alatt, évente legalább 10 olyan hagyományőrző rendezvényünk volt, ami pályázati 

támogatással valósult meg, és amit remélünk, hogy a közeljövőben is tudnak folytatni, akár 

önerőből is.  

 

- Vannak olyan természeti erőforrások, melyek segítik a helyi termékek előállítását? 

- Igen. A Tisza, a Zagyva közelsége fontos a hagyományok szempontjából, mint például a 

halászat. Jelentős erőforrás a napsütéses órák száma a megújuló energia miatt. Több pályázati 

kiírásunk irányult kifejezetten megújuló energia hasznosítására, és mintaértékkel a 

nagyközönségnek történő bemutatásra. Ezek hamarosan megvalósulnak, látogathatóak is 

lesznek. Például Szajolban lesz egy megújuló energiát felhasználó akvapónia. Emellett a 

vállalkozások költségeinek csökkentésére is felhasználják a napenergiát. A turisztika 

szempontjából a Tisza és a Zagyva adta lehetőségek kihasználása mellett kiemelendő 

Besenyszögön az a lovasturisztikai szolgáltatás, melyet szintén LEADER forrás segítségével 

valósítottak meg.  

 

- Említetted, hogy nem nagyon hasznosulnak ezek az erőforrások, mert például alacsony a 

vállalkozói kedv, vagy mert nehéz átadni a fiataloknak a mesterségeket. Van még esetleg más 

gátló tényező? 

- A helyi termékek népszerűsítése nehéz. Akik ismerik ezeket a termékeket, ők vásárolják is, 

de ha ezeket a termékeket drágábban tudják előállítani, akkor drágábban is fogják árulni. Az 

emberek többségének pedig még mindig az ár az első, ezért inkább az olcsóbb, 

bevásárlóközpontokban kapható, rosszabb minőséget veszik meg. Ezen kívül a nagyobb 

boltokban kevés helyi terméket láthatunk.  

Pályázati támogatással a mi területünkön több piac is kialakításra került, és ezeken a piacokon 

van lehetőség a helyi termékeket is megjeleníteni. A kistelepüléseken élők nem biztos, hogy 

bemennek a nagyobb városok piacaira, de helyben nagyobb valószínűséggel megveszik a 

helyi termékeket is.  
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- Azt már mondtad, hogy segítitek a helyi termékeket előállítókat pályázatokkal, 

rendezvényeken való megjelenés lehetőségével. Milyen erőfeszítéseket tettetek még a helyi 

termékek/vállalkozások fejlesztésében? 

- Az Akciócsoport feladata, hogy felmérje az igényeket, alulról építkezzen. Ezt mindig úgy 

csináltuk, hogy több körön keresztül helyi fejlesztési stratégiát írtunk meg, ezeket pedig 

megelőzte egy igényfelmérés. A 16 településre eljuttattunk egy kérdőívet papír vagy e-mail 

formájában, melyben arra voltunk kíváncsiak, melyek a főbb fejlesztési igényeik. Ezeket a 

projektötleteket begyűjtöttük, összesítettük és lehetőség szerint ez alapján írtuk ki a 

célterületeinket minden LEADER-es kiírásnál. Ezekre jöhettek a pályázatok a helyi igényekre 

szabva. A hármas tengelynél ez nem így működött, mivel az központi kiírás.  

A LEADER-es kiíráson belül nagyon sok olyan célterület lett kiírva, ami máshonnan nem 

pályázható, pl.: hagyományőrző rendezvények tartása, az 5000 fő alatti települések 

vállalkozás és településkép fejlesztésére nem tudtak máshova pályázni, nem volt rá 

lehetőségük, így ezt mi biztosítottuk a kiírásokon keresztül.  

A honlapunkon – www.ktzve.hu – minden hír, esemény megtalálható, mindenről tájékoztatást 

adunk, a megvalósult projektjeinkről összefoglalók találhatóak, melyek példaértékűek: a 

vállalkozásfejlesztéstől szálláshely kialakításáig minden fent van a honlapon. Ami hozzánk 

beérkezik, mindent hírelünk. Ha olyan szervezet keres meg minket, ami nem pályázati 

forrásból valósít meg programot, természetesen azt is feltesszük a honlapunkra.  

Hírlevelet küldünk ki kéthetente, emellett fórumokat tartunk 3 havonta 2-őt. Nagykörűben és 

Szajolban az Integrált Közösségi Szolgáltató Terekkel vagyunk kapcsolatban, ott havonta 

egyszer, a szolnoki irodában havonta kétszer tartunk fogadóórákat.  

Ahová meghívnak bennünket rendezvényekre, oda is visszük a helyi termékek előállítóitól a 

prospektusokat, kiadványokat és híreljük őket. Ilyen volt például az Országos Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Vásár és Kiállítása, ahol fent voltunk több évben is. A SZIGET-en is 

voltunk 2010-ben, volt ott egy LEADER Falu helyi termékekkel, helyi termelőkkel.  

3 évvel ezelőtt Nagykörű településsel együtt készítettünk egy kiadványt „Boldogságos 

Nagykörű” címmel.  

 

http://www.ktzve.hu/


   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

249 

- Most már konkrétan azokról lenne szó, akik a ti térségetekben helyi termék előállítók. 

- Itt azokat mondanám el, akikkel fel tudjátok venni a kapcsolatot és visszajelzéseket is 

kapunk tőlük.  

-  Fehérgyarmat 9 Kft, mely egy nagykörűi vállalkozás, a 2007-2013-as időszakban 4 

pályázati körben is sikeresen pályáztak. A pályázatok segítségével komplex beruházást 

valósítottak meg. 8 férőhelyes minőségi turisztikai szálláshelyet alakítottak ki, az 

udvaron komplex „élményudvart” hoztak létre, mely magába foglal egy szabadtéri 

kemence komplexumot. Lovas karámjukban lovagolni lehet, saját konyhájuk önálló 

éttermi résszel, speciális helyi ételekkel fogadja a vendégeket. Saját helyi terméket 

fejlesztettek ki: levendula kisültetvényük termése adja a kis illatpárnák alapanyagát, 

valamint levendulás szörpöt, lekvárokat készítenek. 

Elérhetőségeik: Holló József és Hollóné Vaskó Judit működtetik, Judit telefonszáma 

70/708-1703, működtetnek honlapot és Facebook oldalt is.  

-  Rákóczifalván Kósa Lajos méztermelővel alakítottunk ki közvetlen partnerkapcsolatot, 

szervezésünkkel több rendezvényen is megjelent már, telefonszáma: 20/469-0899. 

- Zagyvarékason Máté Éva és Három Roland fiatal vállalkozók. Mind a ketten 

pályáztak, Máté Éva szálláshely kialakítására, Három Roland vállalkozása 

fejlesztésére eszközbeszerzésre. Szilvaültetvénye van és a beszerzett szilvaaszaló és 

egyéb eszközök segítségével, helyi termékként lekvárt készítenek. A szálláshely 

mögötti földterületen van a szilvaültetvény, mely egyéb turisztikai hasznosítást is 

feltételez a jövőben. Máté Éva telefonszáma: 20/335-9686. 

- Molnár Krisztina, nagykörűi lakos. Szövetfigurákat, babafigurákat, szövetszatyrokat 

készít. Telefonszám: 20/391-1919, rendezvények szervezésével kapcsolatban alakult 

ki együttműködésünk.  

- Bulyáki József pálinkafőzéssel foglalkozik Nagykörűben, őt is rendezvényeken 

keresztül ismerjük és népszerűsítjük termékeit és szolgáltatását. Gyümölcsből készít 

pálinkát, a gyümölcsöt felvásárolja és bérfőzést is vállal, valamint saját fejlesztésű 

szarvasgombás pálinkája díjnyertes lett. Telefonszáma: 30/239-1309. 

- Korábbi rendezvényeken már említettétek az újszászi Vadfarmot. 
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- Igen, Újszászon létesült egy un. Bemutató Vadfarm, ahol helyi termékként a vadhúsból 

történő húskészítmények előállításának fejlesztése történik jelenleg. A kapcsolattartó: Tenczer 

Tibor, 30/383-0093. Az alap állatállomány szaporítása folyik jelenleg majd későbbiekben a 

húsfeldolgozás alapjainak megteremtése a tervük. Emellett mezőgazdasági családi 

vállalkozóként biztosítja saját és további 5 család megélhetését. 

 

- Hol lehet ezeket a helyi termékeket a térségben értékesíteni? Már mondtad, hogy sokan 

vásárolnak inkább bevásárlóközpontokban, de vannak kisebb piacok is, ahol helyi termékeket 

árusítanak. 

- Több településünkön is kialakítottak LEADER pályázati támogatással piactereket, ahol a 

helyi termelőknek lehetőségük van értékesíteni termékeiket.   

Van, aki csak háznál értékesít, de ezeknek a hírértéke nem nagy. Akik az utcában laknak, 

azok tudnak róla, de máshol nincsenek hírelve.  

Másik helyszín, ahol van lehetőség értékesíteni, azok a hagyományőrző rendezvények. A 

rendezvényeket szervezők arra is törekednek, hogy felkutassák a helyi termékeket előállítókat 

és meghívják őket.  

 

- Helyi termék bolt van a térségben? 

- Nincs ilyen kifejezetten helyi termékeket árusító bolt. Rákóczifalván a BRUMM Szociális 

Szövetkezetnek van egy kis épülete, ahol a termékeiket – kézbábok, merített papír, 

kiskönyvek - bemutatják és árusítják is, de ők is inkább rendezvényekre szoktak menni és ott 

értékesítenek.  

Vannak olyan helyi termelők, akiknek weboldaluk is van, interneten is tudják magukat hírelni 

és értékesíteni a termékeiket.  

 

- Olyanról tudtok, aki nagyobb boltokba, bevásárló központokba beszállít?  

- Bulyáki pálinkákat már láttam üzletekben. Emellett a HUNGLER ÍZ nevű gyümölcsdesszert 

termékeket is láttam már, ami szintén helyi termék.  
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- Honnan lehet pontos adatokat gyűjteni a helyi termékeket előállítókról? Említetted a 

honlapokat. 

- A mi honlapunkon is híreljük a helyi termékeket előállítókat, külön rész van erre a felületen 

elérhetőségekkel. Van kezdeményezés több helyi terméket előállítót összefogó értéktár 

kialakítására, ahol összegyűjtik a helyi termelőket.  

 

- Milyen fejlesztési igényekre van szükségük a helyi termékeket előállítóknak? Pl: képzésekbe 

akarnak-e járni, eszközöket fejleszteni? 

- Mindenképp. Ahhoz, hogy ők is tovább tudjanak lépni és tovább tudjanak terjeszkedni, 

mindenképp szükségük van eszközbeszerzésekre, képzésekre. A képzéseken belül fontos 

lenne olyan képzéseket indítani, mely segíti őket a saját termékeik hírelésében, marketing 

kialakításában, abban, hogy milyen eszközök vannak erre, hogyan lehet kapcsolatot építeni, 

illetve igény van a saját maguk továbbképzésére is. 

 

-Ezeket az igényeket beépítitek a pályázati kiírásokba? 

- Igen, volt már több olyan pályázati körünk is, ahol kifejezetten a helyi igényeknek megfelelő 

képzéseket írtunk ki pl.: vállalkozásfejlesztés témában. Nagykörűben az „Ember és 

Környezet” szervez tanfolyamot, melynek célja, hogy gyógy-és fűszernövényekről tanulják 

meg a résztvevők, hogy hogyan kell ezeket termeszteni. A tanfolyam keretében ingyen 

megtanulhatják, hogy akár csak a saját maguk részére hogyan kell ezeket a növényeket 

termeszteni.  

 

- Milyen információs csatornákat ajánlotok arra, hogy a helyi termékek minél szélesebb 

körhöz eljussanak?  

-Amiket tudok ajánlani: Hírlevelek, e-mail-es terjesztések, levelező listák, szórólapok, 

rendezvényeken való megjelenés, Facebook megjelenés, vásárokon való megjelenés. 

 

- A pályázatnak az is a célja, hogy azon túl, hogy egy kutatás keretében megkeressük a helyi 

termékeket előállítókat, építünk egy adatbázist, megnéznénk azt, hogy milyen lehetőség van 
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arra, hogy egy hálózatba szervezzük őket. Mennyi esélyt látsz arra, hogy egy ilyen hálózat a ti 

térségetekben kialakuljon, vagy mondjuk megyei szinten?  

- Egy mindenki számára elérhető, információs pont létrehozása nagyon jó lenne. Nagyon sok 

ilyen próbálkozás volt, de ezek elsikkadtak. Nincs egy olyan honlap például, ahol minden 

helyi terméket előállító megtalálható lenne. Ezt kellene valahogy kitalálni, bármilyen 

híreléssel, hogy az emberek tudatában bekerüljön –akár tévés, akár rádiós hirdetéssel -, hogy 

van egy oldal, ahol a helyi terméket előállítók megtalálhatóak.  

Biztos, hogy lenne arra igény, hogy egy hálózat jöjjön létre, de csak egy pár olyan ember van, 

akire azt tudnám mondani, hogy biztos, hogy benne lenne. Sajnos van egy jó pár olyan 

termelő, akit csak a saját terméke értékesítése érdekli, de nem akar együttműködni másokkal 

és megjelenik a rivalizálás is az ugyanolyan terméket előállítóknál. Ez negatívan befolyásolná 

a hálózat alakulását, még ha a közös adattár meg is lenne. Együttműködésre ösztönözni, 

nagyon nehéz ezeket az embereket. De vannak olyanok is, például a Fehérgyarmat 9 Kft, akik 

húzóerőt jelentenének és együttműködőek.  

 

- Ha egy ilyen hálózat kialakítása sikerülne, esetleg lenne olyan a térségben, aki ezt életben is 

tudná tartani?  

- Ha lenne is humánerőforrás erre, egy hálózat működtetése nagyon nehéz, mert egy teljes 

embert igényel, akinek mindig ott kellene lennie a hálózat mellett és működtetni.  

 

- Van még esetleg bármilyen kiegészítésed? 

- Mindenképpen kiemelendő, hogy a pályázati kiírásainkkal számos munkahelyet 

teremtettünk. Emellett, ha nem lett volna a LEADER program, az 5000 főnél kevesebb 

lakosságszámú településeknek ilyenfajta pályázati lehetőségek nem lenne.  

 

Interjúalany: Barta Ágnes, mb. munkaszervezet vezető, Jászsági Kistérségi 

Helyi Közösség Egyesülete 
Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 
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- Kérlek, mutasd be a szervezeteteket és a társadalmi-gazdasági közeget, amelyben működtök! 

-A JKHK Egyesülete munkaszervezete 2008. október elsejétől operatív tevékenységét az 

Egyesület munkaszervezeti irodájában, a LEADER Irodában végzi Jászapátiban, a Tompa 

Mihály utca 2. szám alatt. A JKHK Egyesület magába foglalja - Jászberény kivételével - a 

Jászberényi kistérség 17 települését. Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, 

Jászapáti, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, 

Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor 

Tizenhét jászsági település alakította meg a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületet 

(JKHK Egyesület) 2008 nyarán, amelyben az önkormányzatok mellett vállalkozók, civil 

szervezetek képviselői is részt vállaltak.  

 

A LEADER HACS feladataihoz tartozik vidékfejlesztési stratégia éves felülvizsgálata, illetve 

a kitűzött feladatok teljesülésének értékelése, közreműködik a helyi szereplők felkészítésében, 

képzésében. Célunk továbbra is az, hogy tájékoztassuk, információval lássuk el a kistérségben 

élőket a támogatási lehetőségekről. Ugyanakkor a támogatott intézkedésekhez kapcsolódóan 

projekt-előkészítést is végzünk, segítjük a projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük 

összeállításában, illetve a későbbi ügyintézésben. Kiváló szakmai együttműködést sikerült 

kialakítani a Széchenyi Programirodával, a térség más vidékfejlesztéssel foglalkozó 

szakembereivel, illetve vállalásunknak megfelelően tevékenységünk bemutatására weboldat 

(ww.jaszleader.hu) működtetünk. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében 

együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával (VM IH) és illetékes 

http://www.jkhk.hu/
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szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

illetékes szervezeti egységeivel. 

A delegált és egyéb munkaszervezeti feladatokat 2 főállású és 1 részmunkaidős munkavállaló 

látja el az egyesület akkreditált irodájában (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.). 

Ügyfélfogadás munkanapokon hétfőn 8-19 keddtől csütörtökig 8-17, péntek 8-13 óráig. 

Ebédidő:12-12:30-ig. 

A Jászberényi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, Pest és Heves 

megyével határosán helyezkedik el. A Jászság a Tiszától nyugatra, a Zagyva és a Tarna 

folyók, valamint az Ágó patak által körülzárt területen elhelyezkedő, klasszikus kistáj. 

Térségünk az Észak - Alföldi Régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

található, a Jászberényi a megye legnyugatibb kistérséget. A Jászsági Kistérségi Helyi 

Közösség Egyesülete területe 17 települése közül 4 város, Jászkisér 2010. óta mondhatja 

magáénak a rangot. 

A kistérség központja a 26238 lakosú Jászberény város, a megye második legnépesebb 

városa. A térség területe 94.011 ha. A kistérség népsűrűsége közepes, 72 fő/km
2
. A KSH 

2012. évi legfrissebb adatai alapján térségünkben a lakosság száma csökkent jelenleg 83584 

fő, a 17 település lakosságszáma: 57 346 fő, szemben a 60 547 fővel, mely 2008. évben a 

tervezésünk alapját jelentette. A városokban élő lakosok száma 27.539 fő. 

A népesség csökkenésének oka kettős, egyrészt a születéseknél magasabb a halálozások 

száma másrészt az elvándorlók száma magasabb a betelepülőkénél. Nagyobb számban a 

nagykorú fiatalok elköltözése a jellemző, míg a beköltözőknél a középkorúak aránya a 

magasabb. Emellett megfigyelhető a települések lakosainak elöregedése is, ami főleg a kisebb 

településeken jelent gondot. A települések több mint felén a roma kisebbség aránya eléri a 10-

20%-ot. A képzettségük jóval az átlag alatt van, a munkanélküliség aránya pedig meghaladja 

azt. A fiatal diplomások megfelelő munkahely hiányában elvándorolnak a térségből. 

Legfontosabb tehát a foglalkoztatásra alkalmas, életképes vállalkozások fenntartása, 

megerősítése és létrehozása. 

A tervezési terület erős gazdasági potenciállal rendelkezik, hatékony együttműködés valósul 

meg a 17 településsel, illetve a statisztikai kistérség központjával, Jászberénnyel is. A 
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térségen belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A 

legnagyobb foglalkoztató az elektronika, feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, 

vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 6. A tervezési 

területen 5 településen foglalkoznak idegenforgalommal, a térség vendégéjszakáinak száma: 

10431 vendégéj, melynek közel fele külföldiek által eltöltött vendégéj. 

Az elszegényedés és a munkanélküliség a válság hatására súlyosbodott a térségben élők 

helyzete. Így az elsődleges probléma a tartós munkanélküliség jelenléte. A tartós 

munkanélküliség az alacsony iskolázottságból, szakképzetlenségből, a hátrányos helyzetűek 

körében pedig a „második-, de akár a harmadikgenerációs" állásnélküliségből következik. 

További gondot jelent a vállalkozások alacsony tőkeereje. Talpon maradásukhoz nagyban 

hozzájárulhatnak a pályázati források. 

Infrastrukturális helyzetünk a közműellátottság tekintetében jónak mondható. A térség 

területén a vezetékes ivóvízhálózatba kapcsolás minden településen megvalósult. Az ivóvíz 

minősége kívánni valót hagy maga mögött, több esetben nem felel meg az előírásoknak és a 

hálózatok öregek és elavultak. A vízvezetékek jelentős része 30 évnél öregebbek, cserére 

szorulnak. Szennyvízcsatornával a legtöbb település rendelkezik, azok kiépítése folyamatos. 

A vezetékes gázellátás és a villamos energia ellátás minden településén biztosított. A 

közvilágítási rendszer kiépítettsége teljes azonban energiatakarékosság szempontjából 

korszerűsítésre szorul. 

Az egészségügyi infrastruktúra helyzete elégséges, az ellátó rendszer kiépített. Az 

egészségügyi épületek és azok felszerelései felújításra és korszerűsítésre szorulnak. A 

térségben sok a beteg, valamint a megváltozott munkaképességű emberek száma is jelentős, 

magas a mozgáskorlátozottak, fogyatékosok száma. A lakosság általános egészségügyi 

állapota nem kielégítő, ezért indokoltak az egészségügyi preventív intézkedések, köztük a 

lakosság tájékoztatása, az egészséges életmódra nevelés. Ezen tevékenységeket a jelenlegi 

stratégiánkban érvényesíteni kívánunk. 

Kistérségi szinten a szociális ellátórendszer kiépített, de további fejlesztésre szorul a fellépő 

igények miatt. A Jászberényi kistérség nem tartozik a 33 leghátrányosabb kistérség közé. A 

kistérségben Jászberény város mutatói nélkül azonban a kistérség települései gazdasági, és 
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társadalmi mutatói alapján hátrányos helyzetűnek tekinthetőek. (LHH településünk: 

Jászivány, Jászágó. Jászkisér, Jászladány, Jászfelsőszentgyörgy.) 

Az akcióterület valamennyi településére jellemzőek a nemzetközi kapcsolatok. Ennek 

megnyilvánulása leginkább a testvér-települési együttműködést jelenti, melyeket az 

önkormányzatok kötöttek. Jellemzően a kulturális kapcsolatokról beszélhetünk, nem jellemző 

az élő gazdasági együttműködés nemzetközi szinten. 

Szinte valamennyi településen van sportpálya, sporttelep, azonban ezek leromlott állapotban 

vannak. A térségben komplex rekreációs és szabadidős szolgáltatásokra alkalmas terekkel 

kevesen rendelkeznek. A fiatalok elvándorolása helyben megtalálható munkahelyek és 

szabadidős lehetőségek nélkül megállíthatatlan, de lehetőség van a térségben tartásukra 

szabadidős tevékenységek fejlesztésével, illetve munkahelyteremtéssel. 

A térség említett jellemzőit figyelembe véve elmondható, hogy a legfőbb problémát még 

mindig a munkanélküliség, a munkahelyek hiánya, a falvak elöregedése jelenti. Lehetőséget 

jelent az őstermelők, vállalkozások támogatása, a térségi civil szféra megerősítése. 

Közösségépítést és partnerség fenntartását a munkaszervezeten keresztül az elérhető 

kommunikációs eszközök, elemek felhasználásával, a nyilvánosság biztosításával 

gyakoroljuk.  

Működésünk során az információáramlás gördülékeny biztosítása érdekében alkalmazzuk a 

modern kommunikációs eszközöket, vagyis honlapot hoztunk létre, ahol naprakész 

információkkal látjuk el az érdeklődőket. Emellett a térségben élők számára, a nyertes 

projektgazdák részére folyamatos tájékoztatókat, fórumokat tartunk, ügyfélszolgálattal állunk 

rendelkezésükre. A jövőben tervezzük a térség nevezetességeinek elhelyezését a honlapon, 

hasonlóan a térségben tevékenykedő vállalkozások adatbázisához. Rendszeresen helyezünk el 

honlapunkon hírleveleket, regisztrált tagjaink felé azokat eljuttatjuk, emellett az írott sajtóban 

is szerepelünk, mint ahogy a térségi rádió és televízió is híradásokat közöl egyesületünk 

tevékenységéről ezzel is lefedve a térséget, eljuttatva az aktuális információkat valamennyi 

érdekelt szereplőhöz. Jó kapcsolatot tartunk fent a térség civil kezdeményezések szervezőivel, 

települési önkormányzatokkal és kisebbségi önkormányzatokkal és egyházakkal. 
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- Kérlek, mutasd be azokat a helyi erőforrásokat, hagyományokat, melyekre a helyi termékek 

előállításában építeni lehet! 

- Véleményem szerint a térség főbb kínálati lehetőségei a következők: 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségei közül a Jászság a műemlékekben a 

leggazdagabb. Ezek közül is kiemelkednek a római katolikus templomok a hozzá 

kapcsolódó építményekkel együtt, melyek szinte minden településen megtalálhatók. 

• A térség legjelentősebb turisztikai vonzereje a termálvíz, amelyre épülő gyógyfürdő a 

kistérségben az alábbi településeken található: Jászszentandrás, Jászapáti, 

Jászárokszállás, Jászboldogháza. 

• A kistérségben 7 településen foglalkoznak vendéglátók szállásadással. A 

termálfürdővel rendelkező négy városon kívül a horgászturizmusba bekapcsolódott 

Jásztelek, Jászkisér és Jászdózsa. Fontos feladat a települések újabb körének 

bekapcsolása a falusi vendégfogadásba. 

• A kistérség életében jelentős a rendezvény-turizmus. Kistérségi jelentőségűek a 

települések védőszentjeihez kapcsolódó falunapok, a Jászladányon megrendezésre kerülő 

Hagymanap, Jászapátin a Jászsági Randevú c. rendezvény és a Tavaszindító 

Gazdanapok, Jászfényszarun a Tarlófesztivál, Jászárokszálláson az Árokszállási Nyár. 

Nemzetközi jelentőségű a Jászberényben megrendezésre kerülő Jászberényi Nyár - 

Vigadalmi Napok, Csángó Fesztivál, Európai Kisebbségek Folklórfesztiválja, valamint 

a Népi Ételek főzőversenye és a Nemzetközi Mézvásár. A kistérség legjelentősebb 

rendezvénye a minden évben más jász településen megrendezésre kerülő Jász 

Világtalálkozó. 

Szélesebb térségi idegenforgalmi kínálat kialakítására nyújtanak lehetőséget az alábbi 

adottságok: 

• a térségen átfolyó Zagyva és Tarna valamint holtágaik és halastavak meglétére 

alapozva kialakulhatna a horgász-turizmus, a vadász-turizmus fejleszthető lenne a 

működő vadásztársaságok szolgáltatásainak bővítésével, valamint kínálatuk térségen 

kívüli minél szélesebb körű megismertetésével, 
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• a térség összekötő szerepét felvállalva a térségen kívüli nagy vonzáscentrumokat elérő 

kerékpáros túraútvonalakat lehetne létrehozni, a Zagyva bekapcsolása az Alföld 

víziturizmusának útvonalaiba, 

• a meglévő termálturizmus összekapcsolása kulturális és gasztronómiai 

programkínálattal, valamint 

• a vidéki élet értékeinek bemutatására a falusi turizmus feltételrendszerének 

fejlesztésével. 

A térség kereskedelmi férőhelyeinek száma: 1288 db, magánszállás-adás férőhelyeinek 

száma: 160 db. Az eltöltött összes vendégéjszakáinak száma: 46 814 vendégéj, melynek közel 

fele külföldiek által eltöltött vendégéj. A vendégéjszakák 48%-át Jászapátin, 46%-át 

Jászszentandráson, 3%-át Jászárokszálláson, 3%-át Jásztelken töltötték el. Az átlagos 

tartózkodási idő 3 fő/éj, Jászszentandráson a legmagasabb 5 fő/éj, Jászapátin 3 fő/éj, míg 

Jásztelken és Jászárokszálláson 1 fő/éj a vendégek által eltöltött átlagos idő. 

A turisztika területén a szálláshelyfejlesztés mellett szükséges olyan szolgáltatásokat 

kialakítani melyek szezonon kívüli és/vagy rossz időben is garantáltan igénybe vehető 

szolgáltatásokat kínál, melyek- innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosítanak, 

és növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét.  

A térségben Jászapáti a szolgáltatásai komplex fejlesztésére kiemelt projektjavaslatot nyújtott 

be a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, így a területen kiemelten fontos lesz a fejlesztésre 

épülő, kapcsolódó magánszálláshely-fejlesztés, és rendezvények támogatása. 

A civil közösségek leképezik azt, hogy a Helyi Közösségben nagyon karakteres, erős az 

etnikai csoporttudat és a jász eredet ápolása. A kistérség kulturális értéktudata, 

hagyományőrzése (pl. Jászok Világtalálkozója, Jász Kapitányi cím, a Jász Múzeum 

tevékenysége) követendő szimbólumokká váltak. Fontos, hogy e szimbólumok mögötti 

tartalom is megéledjen. Hasonló jelentőséggel bírnak az épített környezet és a bennük 

működő társadalomformáló közösségek értékei, így pl. templomok, az utak mellett számos 

szobor, kálvária, keresztek. Az aktív humán örökség jelentősége ellenére a kistelepüléseken a 

művelődési szolgáltatások, lehetőségek száma elmarad a kívánalmaktól, bár könyvtárral való 

ellátás kielégítőnek mondható. Figyelemre méltó a tájházak hálózata, amely az unikális 
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országos rendszer részeként a Világörökség cím várományosa, és emellett élő kultúraalakító 

szerepet is betölt. 

A Jászság hagyományai, önszerveződő képessége rendkívül erős, a megyében a 

legmeghatározóbb identitás-jellemzőkkel rendelkezik. A térségi együttműködés itt a 

legsokrétűbb és a legfejlettebb. A térség kulturális értéktudata, hagyományőrzése pl. Jászok 

Világtalálkozója követendő szimbólumokká váltak. 

A horgászat és vadászat is őshonosnak számít térségünkben. A környezet- és 

természetvédelmi, valamint a turisztikai szervezetek tevékenysége pedig egy fontos kitörési 

pontja lehet a térségnek. 

Jelentős a hagyományőrző egyesületek tevékenysége, ismertsége. A népdalkörök, 

néptánccsoportok ifjúságra és az idősebb lakosságra való pozitív hatása is érződik, és az 

egyéb hagyományőrzők (pl. huszárok, kézművesek, íjászok, roma szerveződések) is sok 

helyen szervezetbe tömörülnek. 

 

- Ezen erőforrásokból mit hasznosítottak a településen élők a HACS területén? 

- Számos pályázat érkezett be a JKHK Egyesületéhez többek között a támogatási kérelmet 

nyújtott be strandfürdő fejlesztésre: 

-  Jászboldogháza községi Önkormányzata- jászboldogházi strandfürdő kisléptékű 

infrastrukturális fejlesztésre,  

- Jászszentandráson az Andrástermál Kft. szintén kisléptékű strandfejlesztésre, 

-  Jászapáti Városüzemeltető Kft- A Jászapáti Strandfürdő és Kemping fejlesztése 

Megújultak templomaink is, ilyen például: 

- Jászapáti Római Katolikus Egyház, A Jászapáti Templomért Alapítvány- Jászapáti 

Templom kupola restaurálása 

- Jászárokszállás Római Katolikus Egyházközség – Jászárokszállás - Templom 

homlokzatának felújítása 

Komplex falufejlesztések is megvalósultak a kistérség területén. 

 Ilyen például, Jászboldogháza, ahol A több mint 29 millió forint támogatást, négy ingatlan 

felújítására fordíthatták. 
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Említésre méltó még Jászjákóhalmán a Szent Erzsébet sétány zöldfelület rehabilitációja is, ahol a 

település az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében Falumegújítás- és 

fejlesztésre nyújtott be pályázatot a Szent Erzsébet sétány zöldfelületi rehabilitációja projekt 

megvalósítása. A település önkormányzata 19 909 259 forint támogatásban részesült. 

Jánoshida Község Önkormányzata – Faluház felújítása és közpark kialakítására megkapta a 

26.296.939 forint támogatásról szóló okiratot, megvalósítva a Faluház felújítását és a közpark 

kialakítását. 

Emlékházakat, múzeumokat is felújítottak pályázati támogatásokból. 

Jászapáti Város Önkormányzata még 2009-ben nyújtott be támogatási kérelmet az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) LEADER program keretében a Vágó Pál 

Emlékház felújítására a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Természeti és 

kulturális örökség megőrzése célterületre, több mint 4,2 millió forint támogatásban részesült. 

A projekt során az emlékház komplex felújításának harmadik üteme valósult meg, az épület 

falszerkezeti hiányosságai megszűntek és hosszú távon biztosítottá vált az épület 

állagmegóvása is. 

Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítására is 

érkeztek be pályázatok: 

- Newergies Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Monokristályos fix telepítésű napelemes 

rendszerű megújuló energia hasznosító bemutatóhely kialakítása, Napkövető 

napelemes rendszerű megújuló energia hasznosító bemutatóhely kialakítása 

- Jánoshidai Sport – Egyesület- A Jánoshidai Sportpálya épületén napelemes rendszer 

kialakítása 

- TOM 73 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- A TOM 73 Kft. jászteleki raktárépületének 

energetikai korszerűsítése és bemutathatóvá tétele 

- Jászapáti Városüzemeltető Kft.- Jászapáti, Gyöngyvirág u. 13. szám alatti sportöltöző 

fűtés és melegvíz-ellátás megújításához 
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- Amióta a HACS működik, milyen erőfeszítéseket tettek a helyi termékek/vállalkozások 

fejlesztésében? 

- A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete a térségben élőket folyamatosan bevonta 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák  (HVS) tervezésébe, amely így a Helyi Akciócsoport által lefedett térség 

folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző alapdokumentum lett. Továbbá 

hozzájárulhattak a LEADER program 2007-2013 programozási időszakon átnyúló 

folytatásának megalapozásához is. A JKHK Egyesülete 2013. március 25-én tartotta meg a 

HVS felülvizsgálatával kapcsolatos indító értekezletét, ahová várták a kistérségben élők 

ötletét, projektgyűjtő adatlapjait a megvalósítani kívánt ötletükről. A Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia átdolgozása nyilvános volt, tárgyalási joggal bárki részt vehetett. Az Egyesület a 

HVS felülvizsgálatáról tájékoztató fórumokat is tartott a településeken, ahol szintén fogadták 

a javaslatokat, ötleteket, fejlesztési elképzeléseket. 

A vállalkozásoknak, őstermelőknek minidig is volt lehetőség pályázatok benyújtására, Helyi 

termékek piacra jutása, feldolgozása marketing fejlesztése című célterületre a Leader-en belül. 

Helyi termék előállítására nem volt sok pályázat érkezett be, egy két vállalkozás nyert csak. 

Ennek legfőbb oka a pályázat előfinanszírozása volt. 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkon belül is fontos szerepet kap a helyi termékek 

előállításának segítése. Jászságot bemutató rendezvényeken mindig vittünk magunkkal 

mesterembereket vagy termékeket, hogy a Jászságban élőket így is népszerűsítsük. 

 

- Kérlek, sorold fel és mutasd be a HACS által ismert helyi termék gyártókat! 

- Helyi teremék gyártók listája településekre bontva: 

Jászapáti: 

- Ambrus Andrásné- Hímzés 

- Deli Julianna- Festőművész 

- Donkó Sándor- Méhész 

- Friczné Urbán Magdolna – Horgolás 

- Horváth Miklósné- Hímzés 
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- Kocsis Istvánné- Hímzés 

- Kondor Ferencné – Bábkészítő 

- Nagy Jánosné- Hímzés 

- Orosz Ferencné- Hímzés 

- Sipos Erzsébet- Foltvarró 

- Sipos Gyuláné –horgolás 

- Budainé Nyitrai Anikó-Fazekas 

- Törőcsik Ildikó-Bőrdíszműves 

- Pongóné Illés Magdolna - mézeskalács készítő 

- Ábelné Molnár Mária - csipkekészítő 

- Vincze Lászlóné - sókerámia készítő 

- Kálmán József - fafaragó 

- Mihályi Lászlóné - horgolás 

- Háth Miklósné - hímzés 

- Túri János - seprűkészítő 

Jászárokszállás: 

- Antal János- Csontfaragó 

- Benk Jánosné- Szalmafonó 

- Kovács Zoltán – Kosárfonó 

- Tóth Alajos- Hintókészítő 

- Ördög Margit- Zománc 

Jászberény: 

- Balla Istvánné- Horgolás, ékszerkészítés 

- Baranyi Lajos – Gyertyaöntő 

- Baráth Andrea- Grillázstorta készítő 

- Bánffy Donát – Faműves 

- Dr. Góczáné Kakuk Melinda- Ékszerkészítő 

- Hegyiné Lukácsi Orsolya- Horgoló, Drótkészítő 

- Jakus Farkas Ildikó- Fazekas 

http://jaszsag.eu/t5a5d12-pongone-illes-magdolna---mezeskalacs-keszito.html
http://jaszsag.eu/t5a5d13-abelne-molnar-maria---csipkekeszito.html
http://jaszsag.eu/t5a5d14-vincze-laszlone---sokeramia-keszito.html
http://jaszsag.eu/t5a5d19-kalman-jozsef---fafarago.html
http://jaszsag.eu/t5a5d20-mihalyi-laszlone---horgolas.html
http://jaszsag.eu/t5a5d38-hath-miklosne---himzes.html
http://jaszsag.eu/t5a5d93-turi-janos---seprukeszito.html
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- Kohári Istvánné- Horgolás 

- Lantos Rita- Üvegékszer-készítés 

- Szőllősi Lászlóné – Horgolás 

- Vassné Sass Katalin – hímzés 

- Kalla Pál Péter - kádár 

- Dósáné Ilonka - szalma - csuhé fonó 

- Csomor Családi Méhészet - méhész 

- Nagy Istvánné - horgolás 

- Gedei Andrásné - horgolás 

- Klacsán Ágnes - nemezelés, fajáték 

Jásztelek: 

- Berta Lászlóné- Díszítő, foltvarró 

Pusztamonostor: 

- Pozsár Tamás- Íjász 

- Kisné Tőzsér Melinda - csuhé- és szalmafonó 

- Nagy Lajos - Pusztamonostori kosárfonók 

Jászágó 

- Hajzer Lászlóné- lekvár 

kisvállalkozó 

Jászboldogháza: 

- Juhász Józsefné - grillázstorta késztő 

Jászdózsa: 

- Rampa Kft. - sörgyártás 

- Jászok Kincse Ásványvíz 

Jászjákóhalma: 

- Muhari József - cipész 

- Kricsár Annamária - ékszerkészítő 

Jászkisér: 

- Borbély Béláné - grillázstorta készítő 

http://jaszsag.eu/t5a7d3-kalla-pal-peter---kadar.html
http://jaszsag.eu/t5a7d6-dosane-ilonka---szalma---csuhe-fono.html
http://jaszsag.eu/t5a7d8-csomor-csaladi-meheszet---mehesz.html
http://jaszsag.eu/t5a7d21-nagy-istvanne---horgolas.html
http://jaszsag.eu/t5a7d37-gedei-andrasne---horgolas.html
http://jaszsag.eu/t5a7d70-klacsan-agnes---nemezeles--fajatek.html
http://jaszsag.eu/t5a18d72-kisne-tozser-melinda---csuhe--es-szalmafono.html
http://jaszsag.eu/t5a18d94-nagy-lajos---pusztamonostori-kosarfonok.html
http://jaszsag.eu/t5a8d69-juhasz-jozsefne---grillazstorta-keszto.html
http://jaszsag.eu/t5a9d55-rampa-kft----sorgyartas.html
http://jaszsag.eu/t5a9d33-jaszok-kincse-asvanyviz.html
http://jaszsag.eu/t5a13d54-muhari-jozsef---cipesz.html
http://jaszsag.eu/t5a13d109-kricsar-annamaria---ekszerkeszito.html
http://jaszsag.eu/t5a14d4-borbely-belane---grillazstorta-keszito.html
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Jászszentandrás: 

- Huszárovicsné Agócs Katalin - szalmafonó 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Honlapján (www.jaszleader.hu) a Térségünk 

büszkeségei menüpont alatt:http://jaszleader.hu/?page_id=519&path=tersegunk-buszkesegei, 

valamint a www.jaszsag.eu honlapon találhatnak az érdeklődők bővebb információt a helyi 

termék előállítóiról. 

 

- Véleményed szerint ki vásárolja a helyi termékeket, hol értékesítik, vannak-e ebben 

különbségek pl.: valaki csak a házánál értékesít, van, aki csak piacra? 

- Sok vidéki számára ma is alapvető, hogy számos élelmiszert, helyi termék legjobb 

beszerzési forrása a piac. A termékek a piac mellett megvásárolhatóak rendezvényeken, 

fesztiválokon is, népszerűbbé teszi a terméket az is, hogy pl. a rendezvényre kilátogatók 

láthatják azok elkészítését, valamint kaphatnak ez élelmiszerekből akár kóstolót is. 

Természetesen vannak olyan kistermelők, akik csak háznál értékesítik a terméküket. A 

térségben található olyan üzlet is amelyben helyi termékeket forgalmaznak: pl:  Centrum 

Jászapáti Kft. Bár számos hagyományosnak nevezhető forma létezett eddig is, az internet 

térhódítása soha nem látott lehetőségeket nyitott meg ezen a fronton. Persze a dolog még így 

is nehézségeket: a közvetlen értékesítés, illetve a termelőktől való közvetlen vásárlás nem 

egyszerű dolog. Időre, kitartásra és türelemre van szükség. Azok a funkciók, amelyek egy 

hosszabbra nyúló értékesítési lánc esetén a közvetítő kereskedők dolga, ilyen esetben a 

termelőre és a fogyasztóra hárul: szervezni kell, szállítani, raktározni, adni-venni, 

kommunikálni. 

Mivel egyre divatosabbak a helyi termékek pl. jászsági motívumok hímzése, ezért egyre 

szélesebb a vevőkör. Egyes Leader-es intézkedéseknél így pl. rendezvények célterületnél 

előírásra került azt, hogy helyi termékeket be kell mutatni.  

 

- Milyen segítő és/vagy akadályozó tényezők vannak a helyi termékek gyártásában és 

értékesítésében pl.: rivalizálás, nem tudatos vásárlás? 

http://jaszsag.eu/t5a16d5-huszarovicsne-agocs-katalin---szalmafono.html
http://www.jaszleader.hu/
http://jaszleader.hu/?page_id=519&path=tersegunk-buszkesegei
http://www.jaszsag.eu/
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- Számos akadályt kell még leküzdeni ahhoz, hogy a helyi termékek előállítása, valamint 

értékesítése hazánkban olyan rugalmasan, s könnyedén működjön, mint külföldön.  Az 

előállítástól az értékesítésig sok nehézséggel kell szembenézniük a termelőknek. Az 

előállításhoz be kell ruházni az értékesítésnél pedig meg kell felelni a kemény jogszabályi 

feltételeknek. Az árverseny azonban a legszorongatóbb pont. A multinacionális cégekkel 

nehéz felvenni a versenyt.  Sajnos sokszor az emberek nem az áru minőségét nézik, hanem az árát. 

Kisebb mennyiségben jobb minőségben tudnak a helyi termelők előállítani termékeiket.  Nem kis 

feladat az sem, hogy a vásárló igényeket ne csak szezonálisan, hanem folyamatosan ki tudják elégíteni. 

Erre a helyi termelők többségének nincs lehetősége. Kevesebb lehetőség van nekik, fontos volna a PR, 

marketing tevékenység, hogy szélesebb körben terjednének el a helyi termékek. Ebben tud a HACS is 

segítséget nyújtani. A pályázatok is mind utófinanszírozott ezért nehéz nekik pályázni is, lassan 

történik a kifizetés is. 

 

- Honnan lehet pontos adatokat gyűjteni a helyi termékeket előállítókról? 

-A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Honlapján (www.jaszleader.hu) a Térségünk 

büszkeségei menüpont alatt: http://jaszleader.hu/?page_id=519&path=tersegunk-buszkesegei, 

valamint a www.jaszsag.eu honlapon találhatnak az érdeklődők bővebb információt a helyi 

termék előállítóiról. 

 

- Milyen fejlesztési igények, képzési igénye mutatkoznak, mire van szükség, hogy még 

kiterjedtebb, összehangoltabb legyen a helyi termék előállítás, értékesítés? 

- Véleményem szerint az alábbiakra lenne szükség: 

• Civil szervezetek megerősítése, általuk végzett tevékenységek támogatása 

• Együttműködés erősítése  

• Helyi programok, rendezvények, képzések szervezése 

 

- A helyi termékek megismertetésére milyen információcsatornákat, marketing elemeket 

ismersz, ajánlasz, javasolsz? 

http://www.jaszleader.hu/
http://jaszleader.hu/?page_id=519&path=tersegunk-buszkesegei
http://www.jaszsag.eu/
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- Működésünk során az információáramlás gördülékeny biztosítása érdekében alkalmazzuk a 

modern kommunikációs eszközöket, vagyis honlapot hoztunk létre, ahol naprakész 

információkkal látjuk el az érdeklődőket. Emellett a térségben élők számára, a nyertes 

projektgazdák részére folyamatos tájékoztatókat, fórumokat tartunk, ügyfélszolgálattal állunk 

rendelkezésükre. A honlapunkon elhelyezésre kerültek a térség nevezetességei, hasonlóan a 

térségben tevékenykedő vállalkozások adatbázisához. Rendszeresen helyezünk el 

honlapunkon hírleveleket, regisztrált tagjaink felé azokat eljuttatjuk, emellett az írott sajtóban 

is szerepelünk, mint ahogy a térségi rádió és televízió is híradásokat közöl egyesületünk 

tevékenységéről ezzel is lefedve a térséget, eljuttatva az aktuális információkat valamennyi 

érdekelt szereplőhöz. Jó kapcsolatot tartunk fent a térség civil kezdeményezések szervezőivel, 

települési önkormányzatokkal és kisebbségi önkormányzatokkal és egyházakkal. 

Javaslat: Fesztiválokon, rendezvényeken való megjelenés, termékek bemutatása, kóstolása.  

 

- Látsz-e lehetőséget együttműködésre a helyi termékeket előállítók között a HACS területén 

és azon kívül? 

- Természetesen fontosnak tartja az egyesület a helyi termék előállítók támogatását, 

együttműködésünk volt Budapesten. Márminálunk Delikátesz Bolttal, helyi termékeket 

lehetett megvenni a fővárosban kb. egy évig működött a bolt. Rengeteg kézműves terméket 

vittek fel a helyi termelők, rendezvényeket szerveztünk hétvégente más HACS-csal együtt. 

Lehetőséget jelent az úgynevezett termelői hálózatok létrehozására, a termékek egységes 

formában történő megjelentetésére. A termékek értékesítésére marketing stratégiák 

megalkotására, amely lehetővé teszi a jobb értékesíthetőséget, olyan márkajegyeket hoz létre, 

amely a térségben, regionálisan, országosan és Európa-szerte felismerhetővé teszi az itt 

gyártott termékeket. 

A Jászságban úgy gondolom elég erős az összetartozás, szinte minden hétre esik egy-egy jász 

településen falunap, ahol a helyi termékesek megjelenhetnek. Most kerül megrendezésre a 

Jász Világtalálkozó is, ami az egyik legnagyobb hagyományőrző rendezvény. De szintén 

beszélhetünk még Országos Mézvásárról, amit Jászberényben rendeznek meg évről évre 

illetve a Csángó Fesztiválról is. 
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Interjúalanyok: Fazekas János elnök, Kardos Imre és Bíró Csaba ügyintézők, 

Tiszazugi LEADER Egyesület munkaszervezete 
Interjút készítette: Danku Orsolya 

 

- Kérlek, röviden mutassátok be a Helyi Akciócsoportot, az Akciócsoport munkáját. 

- A Tiszazugi LEADER Egyesület a Kunszentmártoni Kistérség Területén működik. A 

Kistérséget 11 település alkotja: Cibakháza, Csépa, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, 

Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, központja: Kunszentmárton A 

HACS térség két kistérséget érint, a Kunszentmártoni és Szolnoki kistérséget. A 

Kunszentmártoni Kistérségből Tiszaföldvár nem, helyette pedig a Szolnoki kistérségből 

Martfű település tartozik a Tiszazugi LEADER HACS 11 települése közé.  

A kistérség lakosságszáma: 34 184 fő.  

A HACS feladata a Helyi vidékfejlesztési Stratégia elkészítése. Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia számolva a lehetőségekkel, fő fejlesztési prioritásokat és az ehhez kapcsoló 

intézkedéseket határoz meg. A stratégia kiindulva a kistérség helyzetéből megoldásokat 

tartalmaz, melyhez 6 prioritást fogalmaztunk meg.  

2008. szeptember 26-án a Magyar vidék napján a Tiszazugi - LEADER Vidékfejlesztési  

Programiroda Nonprofit Kft -t Helyi LEADER Akciócsoportként ismert el az 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Jelenleg azonban már, mint Tiszazugi 

LEADER Egyesület működünk 2012. május 01-től kezdődően. 

A 2012. május 01-én működését megkezdő Tiszazugi LEADER Egyesület saját 

munkaszervezetet állított fel. Az Egyesületet 38 tagból áll jelenleg, civil szféra 15 tag; 

vállalkozói-üzleti szféra: 12 tag; közszféra 11 tag. Az Egyesület Munkaszervezete 

többféle feladatot lát el, pályázatkezelés, adminisztratív, pénzügyi feladatok, 

ügyfélszolgálat, ügyfelek tájékoztatása.  

Pályázat kezelés területen vannak úgynevezett A1 és A2 szintű pályázatkezelési 

feladatok.  
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- Mit jelent ez a két megjelölés? 

- Az A1 szintű pályázatkezelésnél adminisztratív ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 

vannak. Például a kérelem teljességének vizsgálata, a főlap vizsgálata, csatolt 

dokumentumok vizsgálata.  

Az IIER rendszerben az elsődleges vizsgálat az alapjogosultság vizsgálat. A benyújtott 

pályázat adminisztratív ellenőrzésének befejezése után 16 fülön keresztül történő bírálat 

következik.  

Az Al ügyintézői szintű kezeléshez tartozik a hiánypótló levél kiküldése, beérkezés után 

annak visszavezetése illetve a befogadó végzés készítése is.  

Az A2 szintű pályázatkezelésnél értékelési feladatok vannak. Elsődleges feladat az Al 

munkájának ellenőrzése. Amennyiben az A2 ügyintéző úgy ítéli meg, hogy Al ügyintéző 

munkája és a kérelem adminisztratív ellenőrzése megfelelő volt, akkor megkezdheti a 

támogatási kérelmek értékelését az IIER-ben. Következő munkafolyamatok vannak az A2 

szintű ellenőrzésnél a támogatási kérelem értékelése, pontozása, az adott pontszámok 

rögzítése; pontszámok vizsgálata, hogy eléri-e a rendeletben meghatározott értékelési 

rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át; a befogadó levél véglegesítése; a 

támogatási kérelem A2 ügyintézésének lezárása, előzetes rangsor állítása. Részben helyt adó 

vagy támogató határozatok elkészítése; részben helyt adó vagy elutasító végzések jogszabályi 

hivatkozásainak szerkesztése, felülvizsgálata, továbbítása az MVH részére; véglegesítés után 

határozatok kiküldése.  

Az egyéb munkaszervezeti feladatok közé tartozik a munkaszervezet vezetése.  

Munkaszervezet vezető feladatai:  

Ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatait és képviseli a munkaszervezetet. 

Az Egyesület működésével finanszírozásával összefüggő jogszabályokban és a belső 

szabályzataiban, meghatározott feladatokat végzi.  

Pl.:  

- kapcsolattartás a Egyesület tagságával, felügyelő bizottsággal, pénzintézetekkel, 

hatóságokkal, mint (MVH, VM-IH), ügyfelekkel, régió felelősökkel 

- a Tiszazugi LEADER Egyesület tagjai közötti együttműködés segítése  
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- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiai célok megvalósításának menedzselése, menedzselés 

ellenőrzése, A HVS felülvizsgálatában fontos szerepe van. 

- a településeken jelentkező vidékfejlesztési igények befogadása, felmérése, ellenőrzése,  

- szakmai beszámolók elkészítése, elkészítés ellenőrzése 

- pénzügyi beszámoló elkészítése, elkészítés ellenőrzése  

- házi pénztár ellenőrzése 

- a munkaszervezet részére érkező levelek, e-mailek kezelésének ellenőrzése  

- a munkaszervezet részére érkező határidős feladatok elvégzése, elvégzésének ellenőrzése 

- a munkaszervezet vezető a régiós, országos rendezvényeken, értekezleteken való részvétel, 

arról szöveges emlékeztető készítése,  

- az UMVP Ill. - IV. - es tengelyének megismertetése a HACS területén, az ott élő ügyfelek 

minél szélesebb körű tájékoztatása, az ügyfelek pályázataiban való segítségnyújtás 

- akkreditált feladatok ellátásának ellenőrzése,  

- felmerülő számlák, bérek járulékok pénzügyi teljesítése, utalása 

- ügyfélfogadás. 

Sok adminisztratív feladatot is ellátunk pl.:  

- Az Egyesület működéséhez kapcsolódó koordinációs tevékenység és adminisztráció 

ellátása, iratrendezés, iktatás, könyvelést elősegítő dokumentálás, a papíralapon érkező 

dokumentumok adatrögzítése, kezelése.  

- A tagok, illetve a kistérség településein élők részére aktuális UMVP pályázataival 

kapcsolatos adatszolgáltatás, tájékoztatás, kapcsolattartás a tagokkal és a pályázati 

résztvevőkkel személyesen, telefonon és levelezéssel. 

Pénzügyi feladataink 

- kifizetési kérelmek összeállítása;  

- MVH által megküldött kifizetési kérelmekre küldött hiánypótlások teljesítése;  

- házi pénztár kezelése, vezetése;  

- napi pénztár jelentés vezetése;  

- pénzmozgások dokumentálása, bizonylatok vezetése  

- bizonylatok könyvelésre előkészítése, rendezése,  
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- számítógépen adatrögzítés stb. 

Vannak a munkaterv teljesítéséhez tartozó tevékenységeink pl.: 

- Napi tájékozódás a térségi települések életéről, (hírek, esemény terü1etén) 

- Rendszeres médiában való megjelenés biztosítása, tájékoztató anyagok, pályázati 

felhívások, kifizetési időszakokról készített tájékoztatás;  

- Saját weboldal működtetése, rendszeres frissítése;  

- Működési költségek vezetése és feltüntetése a weboldalon miniden kifizetési lezárása 

után  

- Támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projekt előkészítés valamint projektgazda 

által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek/pályázatok összeállításában való 

segítségnyújtás valamint azok dokumentálása;  

- Fórumok tartása minden kifizetési hónapban rendszeresen;  

- Régiós értekezleten és egyéb a munkavégzés elősegítését szolgáló kapcsolódó 

értekezleteken való részvétel;  

- IH iránymutatás alapján elvégzendő feladatok;  

- Rendeletvéleményezések;  

- MVH képzéseken való részvétel;  

- LEADER célterület tervezési folyamatok elvégzése, kutatómunka, statisztikák 

készítése, HVS felülvizsgálat és Stratégia elkészítése és átdolgozása, 

- Egyesületi közgyűlések szervezése, lebonyolítása,  

- Támogatási rangsor állítás előkészítése kapott pontszámok alapján valamint annak  

- lebonyolítása. 

Vannak önként vállalt feladataink is, melyek elvégzése pontozás részét képezik, minimum 

munkatervi időszakonként 20 pont tejesítése kötelező 

 

- A részletes bemutatás után a helyi erőforrásokról, hagyományokról kérdeznélek titeket. 

Szerintetek mik ezek az erőforrások, amelyekre a helyi termékek előállításában építeni lehet 

(tudás, hagyományok, természeti értékek, stb). 
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- Uniós forrásból állattenyésztésre és növénytermesztés fejlesztésére volnának lehetőségek, 

főként a szabadföldi növénytermesztésre. Jó földrajzi adottságokkal rendelkezik a térség, az 

itt termelt növények feldolgozásán lehetne javítani. A növénytermesztéssel és 

állattenyésztéssel foglalkozó kis- és középvállalkozásokat kellene fejleszteni.  

Ha a hagyományokra gondolunk a térségben és konkrétan Kunszentmártonban jelentős 

hagyományai vannak a szűcs szakmának. Oktatás is épült rá. A Pannónia Szőrmegyár 

megszűnésével a szakmával foglalkozó emberek többsége munkanélkülivé vált, nem tudtak 

ezzel a végzettséggel mit kezdeni. Üresen áll a volt gyár épülete. Elismert szűcsök voltak 

Kunszentmártonban, nemzetközi kiállításokon is megfordultak, már csak néhányan folytatják 

ezt a tevékenységet.  

A másik lehetőség a térségben a természeti értékre építve a vízi turizmus fejlesztése lehetne. 

Kerékpárutak építésével össze lehetne kötni a településeket. A LEADER Egyesület nyújtott 

be pályázatot Szarvas és Békésszentandrás településekkel vízi turizmus fejlesztésére. 

Kunszentmártonban kishajó és csónakkikötő épülne, az 50 milliós pályázati forrásból 15 

millió Ft- Kunszentmárton része. Egy vállalkozó társult ehhez, ő működtetne egy kajak és egy 

kerékpárkölcsönzőt, ez is egy turisztikai vonzerő lehetne.  

Ezen kívül fontos lenne ha térség, főként Kunszentmárton képes lenne csatlakozni, 

kapcsolódni a Cserkeszőlőben működő termálfürdő szolgáltatásaihoz. Ha, kiépülne a két 

település között a kerékpárút a turisták át tudnánk jönni kerékpárral Kunszentmártonba. Most 

is sokan átjönnek 6-7 km az út. Olyan szolgáltatásokat tudnának igénybe venni, amiket 

Cserkeszőlőben nem tudnak igénybe venni.  

Ha, növénytermesztésben gondolkodunk, 8-10 éve pályáztak mezőgazdasági vállalkozók 

hűtőház létesítésére, ennek a bővítésében is gondolkodunk. A térségben jelentős a szabadföldi 

paradicsom, paprikatermesztés. A Pannónia helyén megvannak a csarnokok, saját 

fűtésrendszere, saját vízhálózata, saját glóbusza van. Felvetődött a munkaszervezet részéről, 

hogy lehetne hasznosítani az épületet pl.: paprikaszárításra, csomagolásra. Ezek mind 

munkahelyeket teremtenének. A fóliázásnak, szabadföldi növénytermesztésnek jelentős 

hagyományai vannak a térségben. A vidékfejlesztési elképzelések arra mutatnak, hogy a 

jövőben a kis – és középvállalkozásokat fogják támogatni a nagyvállalkozások helyett, a 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

272 

munkaigényes ágazatokat fogják támogatni, mit pl. a kertészet, erre lesznek pályázati 

források, a feldolgozó üzem létrehozása beleférne ebbe az elképzelésbe.  

Ezen kívül a térségben jelentős tábora van a méhészeknek. Sokan foglalkoznak ezzel.  

A szőlészet-borászatban is lennének lehetőségek. Szelevényen, Bogarason, Csépán, 

Tiszakürtön vannak jelentős szőlőterületek. Tiszakürtön van borászat, de nincs kiaknázva ez a 

terület. Szőlőtermesztés van, de nem állítanak elő belőle saját bort.  

Helyi termékből nincs túl sok a térségben, helyi termék lehetne a Kunszentmártonban 

előállított sajt is. Van egy sajtüzem Kunszentmártonba, Szentmártoni néven készítenek itt 

sajtot. A feldolgozóipar élelmiszeripar hiányzik a térségben, az itt előállított, termelt 

növények feldolgozása nem itt történik. 

 

- Ezen erőforrásokból mit hasznosítottak a településen élők a HACS területén? 

- Sokan foglalkoznak fóliakertészettel a térségben, de kevésnek van saját üzlete, ahol árulni 

tudná a saját termékeit. A libatenyésztés is jellemző rejtett erőforrások vannak.  

 

- Amióta HACS működik milyen erőfeszítéseket tettek a helyi termékek/vállalkozások 

fejlesztésében? 

- A helyi termelők részére 2011-es LEADER kiírás során külön célterület került 

megalkotásra. Sajnos nem élt vele egy termelő sem a mögöttes jogszabályok miatt, hiszen a 

támogatás elnyerését követően vállalkozóvá kellett volna válniuk. Pályázati lehetőségeket 

teremtett a HACS. A csipkeverő üzem is nyert, turisztikai szövetségben a Tiszakürti 

Arborétum is nyert.  

A Tiszazugi LEADER HACS munkaszervezetének szervezésében megrendezésre került a 

„Tiszazugi termelők és kézművesek utcája” is. Egyszeri alkalom volt. 

 

- Sorolja fel és mutassa be a HACS által ismert helyi termék gyártókat (kik vállalkoznak erre, 

milyen társadalmi csoporthoz tartoznak, lehetséges tipizálás stb. 

- A Kunszentmártoni kistérségben sokféle helyi termék kerül előállításra.  

A Tiszazugban élő kézművesek a következők: 
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 Bencsik Márta – szalmafonó, Népi Iparművész. 

Címe: 5451 Öcsöd, Lenin út 3.  

Telefonszáma: + 36/56/816-008, + 36/70/213-16-8 

 Hürkeczné Fazekas Mariann- szűcs. 

Címe: 5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg út 20. 

 Telefonszáma: + 36/30/239-61-77. 

 E-mail címe: partiszorme@t-online.hu, iroda@partiszome.hu  

- Karácsony Ilona- gyékény-szalma- és csuhéfonó, Népi Iparművész. 

Címe: 5440 Kunszentmárton, Rákóczi u. 40. 

 Telefonszáma: + 36/30/476-96-21. 

 E-mail címe: chrismiss@freemail.hu 

 Mucsi Ferenc- fazekas. 

Címe: 5440 Kunszentmárton, Attila út 20. 

Telefonszáma: + 36/70/420-61-55. 

E-mail címe: f.mucsi@citromail.hu  

 Ország László- hímző, Népi Iparművész, a Magyar Kultúra Lovagja. 

Címe: 5440 Kunszentmárton, Újvilág út 22. 

 Telefonszáma: + 36/56/705-131, + 36/70/381-23-74. 

 E-mail címe: orszag.laszlo@freemail.hu 

 Országné Dékány Katalin- lószőrékszer-készítő, Népi Iparművész. 

Címe: 5440 Kunszentmárton, Újvilág út 22. 

Telefonszáma: + 36/56/705-131, + 36/70/381-23-74. 

E-mail címe: orszag.laszlo@freemail.hu 

 Papp Józsefné- szűcsmester. 

 Címe: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 36. Cserkeszőlő, Fürdő út. 

 Telefonszáma: + 36/20/573-74-34. 

 E-mail címe: pappszome@citromail.hu  

 Szaszkó Károly- pékmester. 

 Címe: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány út 44/a. 

mailto:pariszorme@t-online.hu
mailto:iroda@partiszome.hu
mailto:chrismiss@freemail.hu
mailto:f.mucsi@citromail.hu
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 Telefonszáma: + 36/56/461-479, + 36/70/771-90-74. 

 E-mail címe: szaszko4@freemail.hu  

 Révész Márta- csipkeverő. 

 Címe: 5465 Cserkeszőlő, Szabadság utca 2/A. 

 Telefonszáma: + 36/56/310-637, + 36/20/360-85-62. 

 E-mail címe: reveszcsipke@t-online.hu  

 Szilágyi Imre- seprűkötő. 

Címe: 5451 Öcsöd, Batthyány utca, 69. 

 Telefonszáma: +36/20/213-09-08. 

 

- Ki vásárolja a helyi termékeket, hol értékesítik, vannak-e ebben különbségek, pl.: valaki csak 

a házánál értékesít, van aki csak piacra termel? 

- A helyi termelők a piac adata lehetőségeket tudják értékesítés szempontjából kihasználni. 

Jellemző, hogy a helyi termelők a közelebbi nagy városokba viszik a termékeiket eladni, pl.: 

Kecskemétre, Szegedre vagy Budapestre a Nagybani Piacra, ahol nyomott áron tudják eladni. 

Erre lenne megoldás a helyi feldolgozóüzem, ahol nagy tételben tudnák felvásárolni a helyben 

termet árukat. Lenne egy biztos piaca ezeknek a termékeknek, a hűtőház is segítené az 

értékesítést. Ilyen fejlesztések kellenének, ezek a vállalkozói körnek is hasznot hozhatnának 

és a termelőknek is. Pl. Kecskeméten Uniós projekt keretében van lehetőség arra, hogy 

összegyűjtsék a termelőket, reklámot csináljanak, segítsék az értékesítést. Termelői piacot 

kellene létrehozni, Kunszenten jelentős a zeller és a zöldségtermesztés, ezeknek termelői 

piacot kellene létrehozni, ott ahol erre van kereslet, pl.: Szolnokon, Szegeden, Kecskeméten, 

ahol erre lenne fizető képes kereslet, ahol meg tudják fizetni az emberek. Ehhez piackutatásra 

lenne szükség.  

 

- Milyen segítő és/vagy akadályozó tényezők vannak a helyi termékek gyártásában és 

értékesítésében pl.: rivalizálás, nem tudatos vásárlás? 

- A térségben érzékelhető egy olyan mentalitás, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. Az 

említett vízi turizmushoz kapcsolódó projektben a beruházás Kunszentmártonban még nem 

mailto:szaszko4@freemail.hu
mailto:reveszcsipke@t-online.hu
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kezdődött el. A másik két település már elkezdte. Nálunk még az engedélyek beszerzésénél 

tart a dolog. Vannak közös projektek, vannak elképzelések, de nem jellemző, az összefogás, 

nehéz összehozni a település vezetését, nehezen vállalnak be közös dolgokat. Pl.: 

Cserkeszőlőben nem biztos, hogy a szomszéd település borait propagálnák, nem lehet 

együttgondolkodásról beszélni, konkurenciát látnak egymásban, a másik termékeit, 

szolgáltatásait nem propagálják. Pl.: Cserkeszőlőben lovastúra útvonal kiépítése (hátaslovas, 

fogatos), jó lehetőség lenne a fürdővendégeknek egy ilyen szolgáltatás. Miért nem csinál 

lovardát egy helyi vállalkozó? Kunszentmárton a Tiszazug fővárosa és kulturális központja, 

Cserkére, a fürdőturizmusra ráépülhetett volna sok szolgáltatás, lehetőségek lettek volna. 

Kunszentmártonban lehetett volna gasztronómiai központot csinálni, halételekre építve, úgy 

mint, a Halász Csárda Szolnokon. Hat éve üresen áll az étterem, nem lehet normális helyre 

elmenni ebédelni, Kunszentmártonban. Halászvállalkozó volt, halbolt megszűnt, 4-5 

kunszenti halász el tudta volna látni a helyi éttermet.  

 

- Honnan lehet pontos adatokat gyűjteni a helyi termékeket előállítókról? 

- Saját adatbázissal rendelkezünk a helyi termékeket előállítókról. A HACS munkaszervezete 

összegyűjtötte szinte kivétel nélkül a helyi termelőket és munkatervi feladatként egy-egy 

termelő bemutatásra is került a NAKVI, illetve az IH felé is.  

 

- Fejlesztési igények, képzési igények, mire van szükség, hogy még kiterjedtebb, 

összehangoltabb legyen a helyi termék előállítás, értékesítés? 

- A helyi termelőknek legfőképpen a piacra való jutás segítése, az előállításhoz szükséges 

eszközök, gépek beszerzése lenne a legfontosabb.  

Hasznos lenne egy piackutatással foglalkozó csoportot létrehozni. Kecskeméten ezt csinálják, 

inkább a piackutatást kellene erősíteni. Esetleg lehetne képzést tartani, hogy hogyan tudnák a 

helyi termelők az érdekeiket képviselni, a piackutatásra, menedzselésre kellene a hangsúlyt 

fektetni, nem feltétlenül képzésen kellene ezt megtanítani. Képzéseket azoknak kellene 

tartani, akik marketing tevékenységgel foglalkoznak.  
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- A helyi termékek megismertetésre milyen információs csatornákat, marketing elemeket 

ismer, ajánl, javasol a HACS? 

- Célszerű lenne egy kistérségi kiadvány elkészítése a helyi termelők összesítésével, a termelő 

és a termékek részletes bemutatásával és elérhetőségeik megjelentetésével. „Jó bornak nem 

kell cégér” ez a mondás ma már nem igaz, a helyi termelőknek, termékeknek is szükséges 

lenne reklámot csinálni. Egy dolog a média, a médiában lehet arról hallani, hogy a pl.: 

egészséges élelmiszereket fogyasszanak, pl.: több halat, van ennek reklámja, de ennek 

ellenére ez mégsem működik. Más módszert kellene találni, ha a halfogyasztásnál maradunk, 

ha az étterem és a halbolt működne, lehetne nyílt napot csinálni, halkóstoló, az többet ért 

volna, mint egy újságreklám, újságcikk.  

 

- Lát-e lehetőséget az együttműködésre a helyi terméket előállítók között a HACS területén és 

azon kívül? 

- Lehetőséget lát a HACS, azonban az együttműködés alapja, hogy a jogszabályok melyek a 

támogatások és kötelezettségek feltételeit szabályozzák, az ő igényeiket és lehetőségeiket 

vegyék figyelembe. A támogatások elnyerését követően egyéni vállalkozóvá kellett volna 

válniuk, ezt nem vállalták. Két-három fórumot tartott a HACS a projektötletek gyűjtésre, 

érdeklődő volna, de ilyen feltételekkel nem vállalják. Nem jellemző az együttműködés, nincs 

összefogás. Lásd 7. kérdés. 

 

Interjúalany: Vida Tamás egyesületi elnök, Nagykunságért Helyi 

Akciócsoport 
Interjút készítette: Bali-Kiss Márta 

 

- Első kérdésem a HACS területének bemutatása. 

- A megyében a HACS-ok ellátási területe éppen átalakulóban van, leginkább arról beszélnék, 

melyik azaz ellátási terület, amelyen eddig dolgoztunk. A 2014. év eleji időszakban a 

változások zajlanak, de még konkrét pályázatokkal nem kellett foglalkoznunk. 
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Az Egyesület jórészt a Nagykunságban tevékenykedik: Karcagon, Kenderesen, 

Kisújszálláson, Túrkevén, Mezőtúron, Mesterszálláson és Mezőhéken, valamint Kétpón, itt 

van a székhely. A mi HACS-unk érdekes előtörténetű, mi vagyunk a legfiatalabb, vagyis 

legkésőbb alakult HACS. Maga az Egyesület 2012. november végén kapta meg a bírósági 

bejegyzéssel a határozatát, és 2013. április környékén kezdtük el a munkát, ami azt jelenti, 

hogy mi most csöppentünk bele abba, amit a többiek már hosszú évek óta végeztek. Nálunk a 

törvényi háttérből fakadó átalakítás sokáig tartott, korábbi évekről pár szót tudok mondani, de 

akkor egy Kft volt, aki ellátta ezt a területet, nem az egyesület. 

A kérdésre a válaszok viszonylag rövidek tudnak lenni, hiszen nincs több évre visszanyúló 

tapasztalatunk, egy szűk évről beszélünk csak, bár ami effektív munkával telt, az az áprilistól-

decemberig tartó időszak, ekkor történtek a pályázat beadások, és azok utógondozása most is 

zajlik. Egy bő év, ami konkrét működésünk. 

Maga a terület jórészt a Nagykunság bázisán működik. Az itteni természeti adottságok közül 

meg kell említeni a Körös-Maros Nemzeti Parkot és a Hortobágyi Nemzeti Parkot, ill. ezek 

határosságát, mivel ez erősen mezőgazdasági jellegű terület, ezért nagyon sok olyan 

vállalkozási forma van, akik mezőgazdasághoz köthető tevékenységet végeznek. Az említett 

települések közül 4 falu és 4 város van. Az itteni településszerkezetre jellemző, hogy 

valamikor tanyás körzet volt, a ’60-as évektől indult az a folyamat, amikor a tanyákat 

megpróbálták ellehetetleníteni, az elmúlt évtizedekig ez a tendencia volt jellemző. Ennek az 

lett a következménye, hogy a településeknek nagy határai vannak, és pici, és kevés település 

van. 

Ahogy láttuk a LEADER-nél az alapvető irányokat, nagyon sok esetben a mi településeink 

nem tudták kimeríteni a lehetséges kereteket, pont amiatt, mert egy 800 fős faluban, végesek a 

lehetőségek, kevés vállalkozó él, kevés az olyan őstermelő – de ide sorolhatnám az 

önkormányzatokat is –, aki akár 1 pályázat/beruházás után rendelkezik még annyi tőkével, 

hogy még egy pályázatot fel tud vállalni. Nálunk eredendően kevés a kistelepülések száma. 

Valójában Túrkeve, Karcag, Mezőtúr külterületével részt tudott venni bizonyos pályázati 

formákban, ahol a kiírás ezt engedte, de ott is jellemzően a külterületre fókuszálva. 
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A területen jellemző a nagykunok betelepülése, ezt a hagyományt különösen Karcag, 

Kisújszállás, Kenderes, Túrkeve erősen hozzák, Mezőtúr már inkább mezővárosias jellegű, itt 

a kun hagyományok nem annyira élőek. 

 

- Ez a fajta nagykun hagyomány mennyire határozza meg a helyi emberek identitását, milyen 

hatással van a helyi társadalomra, mennyire élő ez valójában? 

- Manapság egyre inkább az. Újra a figyelem központjába került, nyilván Karcagon – melyet 

a Nagykunság fővárosának is neveznek, legalábbis a karcagiak vallják ezt településükről -, de 

Kisújszálláson is hagyományőrző körök is vannak, Túrkevén is pl. népi díszítő műhelyektől 

kezdve a fazekasságig – nem a kun gyökerekhez kötődően, de a hagyományokat mindenképp 

követve. A pásztorkodáshoz kapcsolódó hagyományok fenntartása és felelevenítése nagyon 

fontos. Karcagon a Birkafőző Fesztivál június 3. hétvégéjén szokott lenni június utolsó 

hétvégéjén Túrkevén, május 2. hétvégéjén szokott lenni a Túrkevei juhászfesztivál. Éppen a 

múlt hónapban adtunk át egy juhászati telepet, pontosabban az alapkő letétel történt meg, ahol 

juhtej feldolgozás is lesz majd, ill. tejfeldolgozáshoz szükséges üzemet fognak megvalósítani. 

Megvannak ezek a gyökerek, de pl. pár évvel ezelőtt a Kevi Juhászfesztivál indulása előtt alig 

lehetett a környéken birkát látni a határban,mert egy időben visszaesett ez a fajta művelési ág, 

de manapság megint fellendülőben van. Talán kicsit divat is, gazdasági megfontolás is, és 

hagyományőrzés is egyben. Februárban Kisújszálláson a Nagykun bál indítja az évben ezeket 

a hagyományőrző rendezvényeket, vagy Horváth György nagykun főkapitány rendezvényei – 

A Nagykun Hagyományőrző Társulásnak Kisújszálláson van a központja, a mindenkori 

kisújszállási polgármester az elnöke. Itt Nagykunságért Díjakat is osztanak, de ahogy 

említettem a nagykun hagyományokat fenntartják. Nyilván nem a történelmi jogosultsággal, 

hiszen a kapitánynak pallosjoga volt, tehát a helyi közigazgatásnak ő volt a feje az 1800-as 

évekig, de manapság is ez a fajta tisztelet megvan, de hagyományőrző, művészeti vagy a 

kunság elismertségének növelését célzó tevékenység miatt.  

Karcagon működik a Kunszövetség, melyben most történ vezetőváltás, eddig Fazekas Sándor 

Miniszter úr volt az elnöke, de ő feladatai miatt már nem vállalta a továbbiakban, így aztán a 

Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Sándor lett az elnök. Számtalan rendezvénnyel bír Karcag 
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is, nemcsak a birkafőző fesztivál, hanem juniálisok, majálisok vannak. De ha Mezőtúrt 

nézzük, nagyon fontos a Túri Vásár, mely országos hírű, több száz éve megrendezik, a 

hagyománya most is megvan. A falvaknál a falunapnak van jelentősége, ez a legnagyobb 

rendezvényük. Településtől függ, hogy mekkora, Kétpón hagyományosan nagyon nagy, 3 

napos sorozat, a városok is megirigyelhetik az ottani felhozatalt. A városoknál is ki lehet 

emelni egy-egy nagyobb rendezvényt, ott van a már említett Túri Vásár, ill. annak a 

kísérőrendezvénye, mely az utóbbi években le is vált, önálló rendezvény lett. ArTúr fesztivál 

néven egy művészeti fesztivál, bár nem hagyományőrző, hanem modern fesztivál, de meg 

lehet említeni, mert turisztikai szempontból egy jelentős rendezvény. 

 

- Mindezek hogyan hatnak a helyi gazdaságra, hogyan befolyásolják azt, van-e kapcsolat, 

vagy a szocialista múltból ered, hogy mivel foglalkoznak az emberek, mely ágazatok 

jellemzőek. 

- Vannak hagyományos mesterségek és vannak olyan emberek a látókörünkben, akik őrzik 

ezeket a hagyományos kismesterségeket, szinte valamennyi településen tudunk olyanokról, 

akik vesszőfonással, fazekassággal, lekvárkészítéssel, mézkészítéssel, ill. az ezzel kapcsolatos 

termékek létrehozásával (pl. propolisz) foglalkoznak. Mindezek máig fenn maradtak, de nem 

mondanám, hogy ezek a települések ma tipikusan ebből élnek. Nagyon egyedi a környéknek a 

történelme, pl. Túrkeve az első termelőszövetkezeti város, ami azt jelentette, hogy itt kötelező 

volt a tsz-be való belépés, ill. volt egy Afit nevű cég, aki rengeteg embert fel tudott 

szippantani ipari jellegű termelésre, egyébként minden más településen volt 2-3 

termelőszövetkezet, vagy állami gazdaság. A rendszerváltoztatás után ezek gyakorlatilag 

szétestek, különböző vállalkozások próbálták összefogni az addigi ágazati tevékenységeket. 

Ennek a folyamatnak nyertesei/vesztesei, egyaránt voltak. Az ipari termeléssel ugyanez a 

helyzet, voltak állami gazdaságbeli üzemágak, melyek valamilyen ipari jellegű 

tevékenységgel foglalkoztak, Mezőtúron pl. bedolgoztak a martfűi cipőgyárnak. Ezek 

megszűntek, ill. nehéz helyzetbe kerültek, de megjelentek újak is, pl. elektronikai, 

elektrotechnikai cégek a térségben.  A településeken jellemző, hogy a munkanélküliség az 
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országos átlagot eléri, bizonyos esetben meg is haladja. A közmunkaprogramok segítettek 

valamelyest. 

 

- Jelenleg milyen gazdasági szerkezet jellemző? 

- A mezőgazdaság területén kétfajta nagyságrend jellemző: vannak, akik nagy területen, erős 

gépesítettség mellett, néhány munkavállalóval dolgoznak, vannak idénymunkák, ez jellemző a 

környéken – különösen a kukoricával kapcsolatos tevékenységek –, és vannak olyan kisebb 

családi gazdaságok/családi gazdálkodók, akik ha nem is kimagasló gépesítettség mellett – bár 

ezen a területen az utóbbi időben a pályázatok sokat segítettek - jellemzően munkaigényesebb 

termelési formákat választanak. Karcagon, Mezőtúron kimondottan számottevő a könnyűipar, 

Túrkevén vannak kifejezetten nehéziparban tevékenykedők – pl. az egyik üzemben gyártották 

a debreceni stadion tartószerkezetét, de a 4-es metróhoz is készültek eszközök. Klasszikusan 

ezeket nem nevezzük helyi termékeknek. Mint említettem könnyűipari területen, mezőtúron 

jelentős az elektronikai/elektrotechnikai beszállítók száma, ill. Túrkevén műanyagiparral 

foglalkozó vállalkozók vannak, egyikük kimondottan jelentős – német autógyáraknak (Audi, 

VW) szállítanak be. Karcagon, Mezőtúron is jelöltek ki ipari parkot, melynek a pozitív hatásai 

megmutatkoznak. 

 

- A bemutatás során már érintettük, de melyek azok a helyi erőforrások, amelyekre alapozni 

lehet - akár természeti értékek, akár tudás, akár hagyományok. 

- Egy fontos dolgot még nem említettük, a gyógyvizet és az erre települő gyógyturizmust, ill. 

egyáltalán a turizmust. A falvakban is megjelenik egy-egy vállalkozó, aki falusi 

vendéglátással foglalkozik, de valamennyi városban jellemző ez. Túrkevén van a legerősebb 

gyógyvíz az összetételét tekintve, de Mezőtúron szintén termálvíz van. Kisújszálláson a 

gyógyászati fejlesztéseken túl egy háromcsillagos szállodát hoztak létre (Kumánia). 

Mezőtúron most zajlik a fürdőfejlesztés, Túrkevén épp egy hónapja volt a fedett uszodatér 

ünnepélyes átadása (gyógy- és élménymedence). Úgy tűnik tehát, hogy a környéken minden 

település igyekszik kiaknázni ezeket a lehetőségeket. Hozzá kell tenni a nem épített környezet 

szépséget, a természeti értékekkel kapcsolatosan legfontosabb a Hortobágy-Berettyó. Az 
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elmúlt években látszik, hogy Mezőtúron is igyekeznek különböző rendezvényekkel 

kihasználni ennek a folyónak az adottságait, ill. Mezőtúr abban a szerencsés helyzetben van, 

hogy a Körös-Berettyó torkolat közvetlen közelében helyezkedik el és a Peresi-holtág (a 

Körös egyik holtág-rendszere) közelségével a horgászturizmus is jelentős. Ez egy láthatatlan 

dolog, bár jelentős rajongótábora van, a holtágnál egész üdülősor épült ki, nagyon nagy 

potenciál van benne. Gyógyturizmus tekintetében a beutalásra történő fürdőlátogatás is 

jelentős, volt olyan év, amikor a túrkevei strandfürdőnek ez volt az erősebb ága. Környező 

településekről, de távolabbról is érkeznek vendégek. A kereskedelmi szálláshelyek 

tekintetében még vannak fejlesztendő területek, maguk a vendégéjszakák száma magasnak és 

jónak mondható, de a szálláshelyek minőségénél van mg fejlődési potenciál. 

 

- A következő kérdés arra vonatkozik, hogy az erőforrásokból mit hasznosítanak a 

településeken élő – ezzel kapcsolatosan már sok minden elhangzott. Fordítsuk meg a kérdést. 

Van-e esetleg olyan erőforrás, ami rendelkezésre áll, de még nem kiaknázott, potenciálisan 

hasznosítható erőforrás? 

- Szerintem van. Itt a környéken különösen magas a napsütéses órák száma, a különböző 

naperőműveket – nemcsak a napkollektorok – hanem az elektromos áram előállítására 

alkalmas felületeket említeném. Épp a napokban indul egy pályázat, ami közintézmények 

számára ad lehetőséget, hogy kedvezményesen szerezzenek be eszközöket a közintézmények 

energiaellátásának csökkentésére, de ilyen tekintetben a lakosság felé is kimondottan jól 

lehetne ezt hasznosítani - sajnos az árak egyelőre olyanok, hogy nagyon kevés magánszemély 

vág bele önerőből egy ilyen energiahatékony ház építésébe. Pedig ebben nagy potenciálok 

vannak. Túrkeve az ország második legszárazabb pontja, de a környékre is igaz ugyanez.  

Aztán a természeti adottságok kihasználtsága, pontosabban a hírelése még mindig nem elég 

magas, Ha Budapesten elkiáltanám magam, hogy hová menjek fürdőzni, hová menjek 

kirándulni, horgászni, akkor nemhogy a mi HACS-unk területe, de az Alföld sem nagyon 

jutna az emberek eszébe. Azt gondolom, hogy idegenforgalom tekintetében mindenképpen 

vannak kiaknázatlan lehetőségek, úgy látom, nem sikerült még eljuttatnunk azt az 

információt, hogy igen, nálunk is vannak olyan őstermelők, házi/házias termékek, amiért 
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érdemes ide eljönni. Látjuk, tudjuk, hogy a Somogyi-dombságba érdemes elmenni azért, mert 

ott valaki nagyon jó szilvalekvárt tud főzni, mi főzünk talán ugyanolyan jót, csak még nem 

jutott el az emberekhez ez az információ. Helyi termékek helyben meg tudnak jelenni, de 

nincs még meg az a hírnevük, védjegyük, ami országos hírűvé tesz őket, egyedül talán a 

karcagi birkapörkölt – ami nagyon fájó Túrkevének, mert akár lehetett volna túrkevei 

birkapörkölt is az a nagykunsági birkapörkölt, ami a nemzeti értéktárban helyet kapott, 

hungarikumként. De az itteni pálinkákat – bármilyen gyümölcspálinkát említhetek – nagyon 

magas színvonalon készítik, kimondottan a szilvapálinkának van nagy hagyománya ezen a 

vidéken. De sorolhatnánk, a birsalmától kezdve – tényleg nagyon sok minden van, amit 

feldolgoznak.  

Nem említettem, hogy nem csak birka van itt hanem a disznótoros területen is vannak már 

fesztiválok, pl. a Kevi Böllérfesztivál februárban szokott lenni. Nem kis rendezvény, húsz 

feletti a csapatok és a feldogozott disznók száma, ennyi malac feldolgozását és azonnali 

elfogyasztását jelenti ez a rendezvény. Vannak olyan vállalkozások, melyek húsipari 

termékeket állítanak elő, Mezőtúron is tudnék mondani ilyet, Túrkevén, Kisújszálláson is. 

Vannak olyan lehetőségek, melyek kevéssé ismertek, pl. a rizsfeldolgozás. Több mg-i 

vállalkozó van, aki a termesztéssel, de van olyan, aki a feldolgozással foglalkozik, pl. a 

Mentész Zrt puffasztott termékeket állít elő, ez abszolút helyi termék. Vannak, akik 

tökmaggal foglalkoznak, sajtolással, olajütéssel. Szinte felsorolhatatlan a lista: 

szappangyártás, lekvárgyártás, kecske-tejtermék készítés, tehéntej-feldolgozás. 

Az ő nehézségeik a piacra jutásban vannak, ill. a piacra jutáshoz elengedhetetlenül fontos, pl. 

egy csomagoló gépsor, egy csomagolástechnikai segédlet hiányzik. ill. a marketing. 

 

- Magának a HACS-nak voltak-e erőfeszítéseik arra vonatkozóan, hogy segítsék a helyi 

termékek, vállalkozások fejlesztését, volt-e ilyen témájú pályázat? 

- Pályázat igen. Amit nem említettem még és most egy kicsit visszakanyarodok a településre, 

megjelentek a szociális szövetkezetek, itt Túrkevén is egyfajta mintaprogram működik, 

szociális bolttal, de pályázati úton is létesítettek helyi termék boltot. Éppen nem nyíltak még 

meg, egyik épül, a másik pedig a megnyitás előtti utolsó engedélyeket kapja. 
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Maga a HACS kicsit visszás helyzetben van, mert amikor megkaptuk a működési 

engedélyünket a minisztériumtól, már éppen nyakig ültünk a pályázati időszakban, tehát olyan 

tekinteten igen, hogy megjelentünk a sajtóban különböző pályázati felhívásokkal, rendeztek a 

kollégák work-shopokat, tájékoztatókat, ahol a megjelentek feltehették kérdéseiket, és kaptak 

is választ. A pályázatok célja az volt, hogy a lehető legtöbb pénzt tudjuk kiközvetíteni és 

hagyjuk hasznosulni. Ez nem olyan egyszerű. A beérkezett ötlet nem biztos, hogy mindig 

illeszkedik a HACS – ill. elődje - által meghatározott helyi fejlesztési stratégiához. Olyanná 

kellet a vállalkozó/őstermelő pályázatát alakítani, hogy az beleférjen azokba a keretekbe, 

amelyet az adott pályázati struktúra elvárt, illeszkedik ahhoz a gondolatkörhöz, hogy helyi 

termékként meg tudjon jelenni, ill. a helyi vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódjon. Nem 

mondanám, hogy a HACS-nak egy ilyen jellegű stratégiára ideje lett volna, mert pont a 

sűrűjében kezdtünk el dolgozni, megtartottuk ezeket az alkalmakat. Mikor megérkezett a 

pályázni kívánó ügyfél, vele a kollégák személyes beszélgetés során jutottak el odáig, hogy 

milyen irányban módosuljon ő általa megálmodott koncepció, hogy az illeszkedjen és 

megvalósítható legyen. 

Nehézségekbe ütköztünk, hiszen honlapot működtetünk, hirdetéseket adtunk fel, de most is 

találkozom olyan vállalkozóval, aki tudja, hogy ezen a területen tevékenykedünk, és most 

hívott fel, hogy hallotta, hogy van ez a lehetőség, és kérdezte, hogy mikor indul. Hirdettük 

magunkat, de nem biztos, hogy mindig kutató szemekre, értő fülekre találtak ezek a 

hirdetések. Második-harmadik szándékból jut el hozzánk egy-egy érdeklődő, több esetben 

későn. Nehézség volt, hogy egyfajta érdektelenség, egyfajta pusztába kiáltott szó volt mindaz, 

amit próbáltunk végrehajtani. Azok viszont, akik jöttek, hallották, megvalósították, és 

sikeresen most már az utolsó ellenőrzések zajlanak legtöbb esetben, az ő pozitív tapasztalatuk 

példa. Hiszen a vállalkozók sokkal inkább figyelik egymást, különösen, ha konkurálnak 

egymással, sokkal inkább figyelik egymást és látják, hogy neki egyharmad pénzből sikerült 

egy fejlesztést végrehajtani – én ebből lemaradtam. Pont egy tervezési ciklus végét értük meg, 

nincs mód arra, hogy akik most kaptak észbe, még egy körben részt vegyenek. 
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- A helyi termék gyártók között – most szűkítsük egy kicsit a kört – lehetséges-e tipizálni, 

tudható-e kik vállalkoznak rá, van-e ebben valamilyen rendszerszerűség, pl. iskolai 

végzettség, szakképzettségi szint alapján lehet-e csoportosítani? 

- Nehéz kérdés, már csak azért is, mert vannak társas vállalkozások, és vannak érdekes 

konstellációk. Személyes kapcsolatokból tudjuk ezt, hiszen a pályázati anyagokból ez nem 

derül ki, a HACS-nak ismernie kell a területén lévőket. Érdekes, mert pl. egyetemi 

végzettségű lekvárkészítő is van, vagy pl. a nagymamám, akinek nincs semmiféle szakirányú 

végzettsége, de le tudja gyártani ezeket a termékeket. Nem mondanám, hogy feltétlenül kötni 

kellene. Azok, akik valamilyen szakirányú végzettséggel, mondjuk mezőgazdasági 

diplomával rendelkeznek itt a vidéken, azok sokkal inkább tudatosan építik fel pályázataikat. 

Lehet látni, hogy ő most pályázik, egy A típusú berendezésre, mert tudja, hogy amit ezzel 

gyárt, majd egy következő pályázatban egy B típusú  berendezéssel az értékét tudja növelni és 

a C típusú berendezéssel pedig be tudja csomagolni. De semmilyen iskolai papír nem ér fel 

ugyanakkor azzal a tudással, tapasztalattal, amit a nagy öregjeink tudnak, nagyon határozottan 

tudják, mit akarnak. Inkább úgy lehetne tipizálni, hogy vannak társas vállalkozások, és 

vannak őstermelők, egyéni vállalkozók. Ez a két nagy kategória van, már csak azért is, mert 

nagyságrendileg más szinten pályáznak. A társas vállalkozók megpróbálják a pályázati 

lehetőségek plafonját kimeríteni, ami jellemzően 25 millió forint, ők nagyobb volumenben is 

dolgoznak, mint a kecskesajt-készítő vállalkozó, akinek 8 kecskéje van, és nem is nagyon 

akar bővíteni, mert akkor neki vállalkozási formát kell váltani. Most őstermelő, de ha fel kell 

venni 3-4 segítő munkást, akkor egészen másfajta kategóriába, más adójogszabály alá fog 

esni. Nem biztos, hogy át akarja ugrani ezt a küszöböt. Egy társas vállalkozásnál a felső 

vezetői körben a magasabb végzettségek megjelennek, ha más nem a vállalatirányítási szinten 

mindenképp. A vállalkozás mértékétől függ, hogy foglalkoztatnak-e mondjuk állatgondozót, 

lovászt, juhászt, itt egy szakmai/szakiskolai végzettséggel fog a munkával ténylegesen 

foglalkozó az állatokkal találkozni. 
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- Arra vonatkozóan vannak-e információk, hogy kik vásárolják a helyi termékeket, ki a 

felvevőpiac, ill. hogy az értékesítés hol történik, vannak-e ebben különbségek - nyilván, a 

vállalkozási formából adódóan vannak eltérések. 

- Igen. Attól függ, milyen termékről van szó. Ha élelmiszeripari termékről beszélünk, azok a 

helyi piacon megjelennek, de vannak olyan fejlesztések, ahol ezek a helyi termék házak 

elkészültek (Túrkevén megnyitás előtt áll, Kisújszálláson működik már). A helyi lakosság 

nyilvánvalósan megbízik azokban, akiktől vásárol, mindenkinek érdeke, hogy ez a bizalom 

fennmaradjon. Ha nem élelmiszeriparról van szó, hanem egyéb kismesterségekről (pl. 

fazekasság), ők helyben kevésbé tudnak érvényesülni, ők arra kényszerülnek, hogy 

környékbeli/országos vásárokra figyeljenek, és oda hordják a termékeiket. Nekik ilyen 

tekintetben nehezebb, értékesítési gondjaik vannak.  

 

- Azok az élelmiszeripari szereplők, akik helyi termékeket állítanak elő, helyi lakosok számára 

termelnek? Van fogadókészség a helyi termékek iránt a helyi lakosság körében? 

- Igen, bár jellemző az is, hogy a környékre néhány kilométeres körzetben, környező 

településekre eljárnak, tehát a piacokon megjelenik az a tejfölt, túrót áruló ember, aki 

egyébként a szomszéd településen lakik, de a piaci napok úgy vannak a naptárban, hogy kért 

szomszédos településnek nem esik egybe a piaci napja, ez szerencsés, így tudnak egymáshoz 

járni. Jellemzően helyben értékesítenek, de vannak kivételek. 

 

- Láthatóak-e azok a tényezők, amelyek segítik, vagy akadályozzák a helyi termékek 

értékesítését? Önök hogyan látják ezt a kérdést? 

- Kollégáim tudnának erről részletesebben szólni, akik a pályázatok beérkezésekor a 

személyes beszélgetéseket folytatták, hogy voltak-e észrevételek. Az látszik, hogy a piacra 

jutásnak vannak bizonyos feltételei és követelményei, bizonyos volumen után pedig nagyon 

súlyos követelmények vannak. Ha egy fazekas mestert nézek, egy idő után olyan 

követelmények vannak, hogy a háttér infrastruktúra kiépítettségét komoly szintre kell emelni. 

A bevizsgált szerszámokon, eszközökön keresztül nagyon komoly anyagi terhet tud róni a 

vállalkozóra. De élelmiszeripari vonatkozásban is ugyanez a helyzet. Addig, amíg a néni kiül 
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a maga által főzött 10 üveg lekvárral, addig senki nem fogja megkérdezni, hogy nála a 

különböző feltételek rendelkezésre állnak-e (pl. fekete, fehér mosogató, csizmamosó, stb). 

Amint szeretne egy védjegyezett terméket előállítani, akkor ezek a nehézségek előbukkannak, 

teljesen jogosan. Nem kérdőjelezzük meg, hogy nincs szükség ezekre az előírásokra, de az 

biztos, hogy nagyon nagy nehézséget jelentenek. Ez nem adminisztratív, hanem tárgyi, anyagi 

nehézség, ahhoz hogy valaki ezt a szintet meglépje, nagyon komoly anyagi erőforrásokra van 

szükség. A pályázatoknál a támogatási intenzitás 60% volt, ennél magasabb intenzitással a 

kisebbek részére nyilván nagyobb kedvet lehet csinálni, hogy vágjanak bele, és fejlesszenek. 

A fejlesztéseknél nyilván egyfajta gátló tényező az is, hogy mennyire fenntartható. Meg is 

kell fontolni, azért nem érdemes egy fejlesztést végrehajtani, hogy utána negyed év múlva 

kiderüljön, hogy ez egy életképtelen ötlet volt, tehát a fenntartási kötelezettség megint egy 

fontos tényező, úgy kell tervezniük, hogy hosszú évekre előre, és ez a változó piaci 

körülmények mellet a kicsinek igazán nehéz. Egy nagyobb céget egy gazdaságilag nehezebb 

időszakot kicsivel könnyebben átvészel, mint egy önmaga vállalkozó.  

 

- Van-e rivalizálás, mennyire működnek együtt? 

- Körbeszaladtam és néhány mezőgazdasági vállalkozóval beszéltem. Van olyan, ak, céget is 

üzemeltet és családi vállalkozó is, tehát ilyen tekintetben több vasat tart a tűzbe, de egészen 

kicsi vállalkozókkal is beszéltem. Pont ez volt a kérdésem, hogy elképzelhetőnek tarja-e azt, 

hogy valamilyen közös cél érdekében összefogjanak a környékbeli gazdák, pl. közösen 

hoznak létre egy hűtőházat, vagy csomagolóüzemet. Németországban látni ilyet, hogy 2-3 

falu összedob egy csomagolóüzemet, vagy feldolgozóüzemet és az ottani gazdák időrendi 

vagy valamilyen beosztás alapján dolgozzák fel ott a terméküket. Sokan azt mondtak, hogy ez 

kizárt. A kun ember olyan, hogy az, amit ő végrehajt, az rendben van, de egyébként nem fog 

megbízni a másikban, nem akar közösködni. Érdekes azonban, hogy ha másképp vezettem fel 

a beszélgetést, akkor rögtön azok az ötletek jöttek, hogy igen, kellene alakítani egyfajta 

kamarát, össze kell fogni, úgy tudnak csak érdeket érvényesíteni, csak úgy tudnak egy 

területet öntözni, stb. Egyfajta kettősséget látok ez ügyben. Azért kerestem meg 

mezőgazdasági vállalkozókat, mert a környéken sok van, ők automatikusan konkurálnak 
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egymással. Én azt tudom mondani, hogy nyilván megfelelő tájékoztatás, képzés, egyfajta 

inkubátor-, vagy mentori tevékenység révén össze lehet hozni az itteni embereket egy közös 

projektre - hozzátéve, hogy megfelelő biztosítékok mellett. 

 

- Melyek lennének azok a fejlesztési/képzési igények, amelyekre szükség van, részben ezekre 

már válasz kaptunk, pl. inkubátorház, mentori tevékenység, képzés, ami az együttműködésre, 

vagy konkrét gazdasági területekre fókuszál, akár marketingről is tartalmaz információkat, 

vagy hogyan lehet együttműködni? 

- Mindegyik nagyon fontos, kár egyiket vagy másikat előtérbe helyezni. Azt látjuk, hogy a 

képzési tevékenység viszonylag háttérbe szorult az elmúlt időszakban, de a beszélgetések azt 

mutatják, hogy azért még ha versenytársak is. szeretnek tudni egymásról ezek a szereplők, ill. 

a különböző lehetőségekkel szeretnének tisztában lenni. A képzés a pályázatok struktúráját 

megismerni vágyókat is érintheti, egyáltalán hogyan lehet hatékonyan lehívni pénzeket, de 

akár konkrét projekteken keresztül is érdekes lehet. 

Lehet szakmai képzés is, erre is van igény: ipari vállalkozóval beszéltem, hogy hiába jön 

hozzá ipari tanuló, akik gyakorlaton voltak nála, s volt, aki közülük a gyakorlat végére már jól 

dogozott, de egyiküket sem venné fel még így sem. Olyan jellegű képzésekre is szükség van 

tehát, amik kimondottan munkaerő-piaci jellegű szakmai képzések. A másik irányban is igaz 

ez. Én is főztem nagymamámmal paradicsomlevet gyermekkoromban, láttam is, de én magam 

biztosan nem vágnék bele abba, hogy a rengeteg megtermelt paradicsomot így feldolgozzam, 

mert attól tartok, hogy valahol egy olyan munkafázist kihagyok vagy beveszek, ami miatt ez a 

termék nem lesz eladható. A környéken sok a kiskert/zártkert.  Nagyon nagy problémakör az 

őrzés/védés – erről már több fórumon is beszéltünk, hogy a különböző LEADER forrásokból 

jutnia kellene arra is, hogy az aktív, passzív védelem erősebb legyen, akár térfigyelő kamerák, 

akár mezőőri szolgálat révén - mert nem mindig az arat, aki vet. De ha van ilyen kiskerti 

mozgalom – pont a Karcagi alpolgármester asszony egy ilyen kiskerti/konyhakerti 

mozgalomnak a fővédnöke, őt is ajánlom egy ilyen beszélgetésre – van hagyomány. Mi 

történik akkor, hogy valaki azt mondja, hogy én nekem már annyi eperlekvárom van, hogy 

belefulladok és nem tudok többet megenni belőle, akkor legyen ebből termék. Nem konkrétan 
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eperlekvár készítő tanfolyamot indítunk, hanem egy olyan tanfolyamot/képzést, hogy hogyan 

tudok megtermelt kiskerti termésből, hogyan tudok terméket csinálni hozzáadott értékkel, 

amit valaki nekem majd megfizet. Ha erre indul képzés, akkor én úgy értékelem, hogy ennek 

van kereslete és van értelme. Egy képzésnél nagyon fontos, hogy legyen haszna, értelme, ne 

csak azért teljen el a képzési idő, hogy az előadó felvegye a díjazását, a hallgatóságnak letelt 

az idő, kapott egy papírt, de egyébként a kettő között mindenki halálra unta magát, és 

semmivel sem lett senki okosabb, mert sajnos voltak már ilyen képzések is.  

 

- Tehát nagyon fontosnak tartja a kézzel fogható tudást.  

- Abszolút.  

 

- Most ahogy beszéltük, vagyis említette, hogy az együttműködés kicsit kettősnek látható, ezzel 

már érintettük az utolsó kérdést. Az önök megítélése szerint lenne szükségük a helyi termék 

előállítóknak együttműködésre, ahhoz, hogy hangsúlyosabban tudjanak, akár helyben 

megjelenni, akár a HACS területén kívül, akár országos szinten? Tehát szükséges lenne ez 

nekik?  

- Mindenképpen. Ha a települések tudnának önmaguk egyfajta brandet, egyfajta márkát is 

képviselni, és azt mondom, hogy „túri-csípőskolbász, túri pálinka, túri dzsem, túri szőttes, 

stb.”, hogyha ezt egyfajta logóval, egyfajta kinézettel egy márkanévként lehet megjeleníteni, 

akkor ez jó a városnak, hiszen bevonzza azokat, akik egyszer már találkoztak ilyen termékkel, 

jó a városban tevékenykedő őstermelőknek, kisvállalkozóknak. Nyílván ezt úgy lehet 

üzemeltetni, hogyha van egy szakmai csoport, aki befogadja ezeket a termékeket, tehát ne 

lehessen nyakra-főre ráhúzni valamire az adott brandet. 

Tehát egy előzetes minősítéssel, lehessen használni?  

Természetesen, hiszen az csak felfelé lendítheti az ázsióját az adott településnek. Ugyanezt 

mondhatnám „kevivel, vagy kisújival, vagy karcagival”. Ha visszakanyarodunk a 

gyökerekhez, a kun identitásnak nagyon fontos része a büszkeség és a kitartás is. Szokták is 

mondani, hogy a nyakas kunok. Tehát ilyen tekintetben nincs hiba, meg a szorgalommal sincs 

hiba, mert nagyon dolgosak az itteni emberek. Itt egy szóbeli megállapodás többet ér, mint 
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egy papír. Az adott szónak nagyon komoly jelentősége van, mert aki azt megszegi, az örökre 

ásta el magát. Ezek a fajta hagyományok is élnek, és ezért mondtam azt, hogy igenis nagyon 

komoly esélye van a helyi termékeknek, mert ez is egyfajta adott szó. Tehát, ha valakiről 

kiderül, hogy vizezi a bort, - itt bort nem termelnek, azért mondtam ezt és nem mást -, akkor 

örökre elásta magát. Soha többet nem tud jót csinálni.  Nem is véletlen, hogy a Fazekas 

miniszter úr támogatja ezeket a brandeket, hiszen ő ebből a környezetből jött és látja, hogy a 

helyi termék az azt jelenti, hogy ha pl. Lajos bácsi töltötte azt a hurkát, akkor annak jónak kell 

lenni, nincs olyan, hogy az nem jó. Tehát pl. ragaszkodnak az emberek az adott böllérhez, 

hogy ő jöjjön a házhoz segíteni, és csak ő, mert ő jól csinálja. Itt nagyon komoly 

beágyazottsága van ennek a dolognak, csak hát nem jelent meg kifele. Ha visszatérünk a 

kérdésre, véleményem szerint nagyon sokat jelentene az, hogy ha a települések egyfajta ilyen 

márkatulajdonosként, vagy gondozóként tudnának fellépni. Begyűjteni, összegyűjteni azokat 

az vállalkozókat, őstermelőket, érdekelteket, kereskedőket, akik ebben részesek szeretnének 

lenni. Dolgozzák ki a feltételeket és igenis működjenek együtt és innentől kezdve, hogyha egy 

vásározó elmegy a saját portékájával, nyugodtan elviheti a szőtt-fonott termékekből is egy kis 

ízelítőt, vagy legalább egy termékismertetőt, mert ezzel gyakorlatilag ugyanazt a márkát építi, 

ami az ő szörpjén szerepel. Ez nem jelent kizárólagosságot az én olvasatomban, ez nem jelenti 

azt, hogy valaki akkor csak ezt a nevet, vagy márkanevet használhatja, hanem igenis legyen 

neki saját arculata. Hasonlóan, mint a kiváló termék védjegy, vagy a magyar termék háznak 

vannak különböző védjegyei, egyfajta védjegyként jelenhetne ez meg és az, aki a „túri” stb. 

terméket forgalmazza, garantálhatná, hogy ez egy igazán minőségi, helyi specialitás. Ha 

jönnének ide az érdekes dolgokat kereső turisták, akkor ezeket megtalálhatnák. Persze vannak 

olyan termékek is, amik így nem eladhatóak. Például a lovaglást, nem lehet így eladni. Van 

például egy országos lovas túra útvonal kijelölés, amihez szintén csalatkoztunk és itt az, hogy 

legyenek lovas pihenőhelyek, ahol abrakolni lehet, stb., ez nem elvihető, ilyen tekintetben 

nem eladható. De brandként ugyanúgy meg tud jelenni rajta ez a logó, és amikor megérkezik 

ide valaki, az rögtön azt fogja kérdezni, hogy jó, és akkor itt mi az a helyi specialitás, amit 

érdemes megnézni, mi a helyi látnivaló. Nem csak látnivalót tudunk mondani az ide 

érkezőnek, hanem olyan helyet is, ahová be tud ülni, megnézni, hogy hogyan készül az a helyi 
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termék, pl. a kosár, és ki lehet próbálni a technikáját. Tehát idegenforgalmi szolgáltatásként is 

jelenjem meg a helyi termék. 

 

 - Amit elmondott, nekem abból az tűnik ki, hogy helyi támogatás, települési szintű támogatás 

nélkül nem is biztos, hogy lehet hatékony helyi termék piacot létrehozni. Mert az, hogy egy-két 

sikeres helyi termék előállító van, az az ő személyes indíttatásának az eredménye lehet, de 

akkor elképzelhető lehet, hogy a helyi támogatottság nélkül ez nem valósulhatna meg?  

- Egy helyi termék boltról tudok, ami nem kötődik szervesen önkormányzathoz, a többi az 

igen. Ez kettős dolog, mert a városvezetésnek mindenkor az a feladata, hogy a helyiek érdekét 

vigye, és a helyiek érdeke az, hogy legyen egy helyi piac, vagy egy olyan piacfelület, ahol 

megjelenhetnek ezek a termékek, akkor fog csinálni, nem fogja akadályozni. Az épp aktuális 

városvezetésnek mindig érdeke lesz az, hogy partner legyen, innentől kezdve könnyű az egész 

ügy, mert fennáll a közös érdek. Ha egy adott városvezetés/képviselőtestület nem úgy 

gondolja, de látja, hogy a környéken valami működik, előbb-utóbb még jobbat szeretne 

csinálni belőle – ez is jellemző a vidékre, hogy legalább olyan jó legyen, mint a szomszédé, ez 

egyfajta gerjesztő fejlődést el is tud indítani. Azt gondolom, hogy helyi vezetés szintjén 

mindenképp meg kell jelenni ennek a gondolatnak, és ha már a képzésről – vagy más 

programról, konferenciáról, stb. – beszélünk, ezt a szintet és érdemes bevonni pontosan 

emiatt, mert itt vannak jó és vannak szerencsétlen tapasztalatok is, pl. a különböző 

rendezvények kapcsán. Az elmúlt időszakban igyekszünk arra figyelni, hogy a szomszédos 

települések azonos hétvégére lehetőség szerint rendezvényt ne szervezzenek, hogy a 

térségünkbe érkezett turistának ne kelljen kétfelé szakadni. Egyik nap vagy hétvégén az 

egyik, másik nap vagy hétvégén a másik rendezvényre tudnak elmenni, így a béke is 

megmarad, és a rendezvények hatékonysága is jobb. Volt már olyan sajnos, hogy egy nagy 

rendezvényre került egy másik, és ott érezhető volt ez a hatás, hiszen a szomszéd települések 

lakóit is beszippantják ezek a rendezvények. Ezzel a fajta együttműködéssel már nincs gond 

az éves munkatervek készítésekor – meg ezek már olyan hagyományos rendezvények, köthető 

dátumokkal, hogy melyik mikor van. Beálltak már ezek a rendezvények, de a kisebb 

rendezvényekkel sem szokott probléma lenni, egy fogathajtó vagy íjászversenyt, egy kisebb 
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hangvételű, nem egész várost érintő rendezvényt sem pakolnak már arra a dátumra, amikor a 

környéken valamilyen nagy rendezvény van. 

 

- Két kérdés maradt még hátra. Az egyik az, hogy hogyan lehet pontos adatokat gyűjteni a 

helyi termék előállítókról, milyen csatornákon, milyen információcsatornák, marketing elemek 

vannak a megismertetésükre? 

- Rögtön kétfelé választom. Hogy hogyan lehet őket megtalálni? A lehető legegyszerűbb mód 

az adott települési önkormányzat adóügyi osztálya. Mert a különböző tevékenységeik során 

vélhetően megjelennek – nyilván volumentől függ, ha valaki a soros heti piacra kiviszi azt a 

20 szál margarétát, ami termett a kertjében, az nem fog megjelenni. Azok, akiket már 

őstermelőnek tudunk nevezni, ők már ebben a nyilvántartási rendszerben megjelennek, 

legegyszerűbben. Gondolkodtam ezen a kérdésen, mert egyébként borzasztó nehéz őket 

megtalálni. A másik az, hogy az ember nyitott füllel jár-kel, elmegy a piacra, kocsmába – 

ahogy szokták mondani felénk – és ott beszélget egy fél órát és kiderül, hogy hol lehet itt jó 

sonkát keríteni, és akkor az emberek mondják, vagy honnan lehet remek tejterméket keríteni. 

Soha nem gondolná az ember, hogy van a közelében egy olajütő vállalkozás, sokan nem 

tudják pl. hogy itt a szomszédban, Kisújszálláson van ilyen. Egyébként nem tudjuk. 

 

- Vagyis a szájhagyomány még most is él? 

- Ez jelentős, igen. 

 

- Talán ez helyi viszonyok között elégséges, de ha ki szeretnénk lépni, akkor ez már kevés.  

- Igen, így van. Az a kérdés, ki és milyen célból akarja őket megtalálni. Ha én most egy 

lajstromot szeretnék készíteni, akkor beülnék a pénzügyi osztályra, az adott 

városban/településen az önkormányzatokhoz, és ott viszonylag gyorsan lehetne. Vannak pl. 

olyan tevékenységek, amit előre be kell jelenteni. Egy méhésznek pl. előre be kell jelentenie, 

hogy hol tartózkodik. Tudjuk pontosan, hogy hány méhész van Túrkevén, vagy Mezőtúron, 

mert a tevékenységhez kötelesek bejelenteni, ez viszonylag könnyű. De vannak olyan 

tevékenységek, amiket nagyon nehéz megtalálni, különösen akkor, ha nem helyben értékesít. 
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Mondhatni azt, ha ő nem akar megjelenni, akkor nehéz lesz megtalálni. Azt meg, hogy 

akarjon megjelenni, ahhoz felületet kell biztosítani. Ez a helyi vezetésnek megint érdeke, 

visszajutottunk ismét a helyi brandhez, ami nem biztos, hogy jelenleg járható út, de ahhoz 

magának a vállalkozónak/őstermelőnek kell elérni, hogy akarjon megjelenni. Mondok egy 

példát. Az én szüleim is méhészkednek, édesanyám őstermelő és van, amikor barackból, 

cseresznyéből nagyon sok terem, annyi hogy ezzel ő a helyi piacra el tud menni, vagy 

ugyanígy lekvárral, de ő nem akar ezzel foglalkozni, neki ez eseti, az idei időjárás 

megengedte. Ő méhész, és van neki egy olyan ügyfélköre, akinek az ő termését, amit nem 

használ fel, és piacra szán, el is tudja rögvest adni – szájhagyomány útján. Nagyon sok 

esetben ez így megy. Ő soha nem ült még fel buszra, vonatra, autóba, hogy elvigye egy nagy 

település nagy piacára. Maximum a szomszéd településre. Vannak olyanok is, akik 

hajlandóak arra, hogy ezeken a nagyobb vásárokon részt vegyenek, de ők vannak kevesebben. 

A felderítésük nagyon nehéz, a marketingmunka pedig csak akkor tud működni, ha akarja az, 

aki ezzel foglalkozik, ha azt a küszöböt meg akarja lépni, hogy ő igazán komolyan 

foglalkozzon ezzel, nem csak pl. nyugdíj kiegészítésként. Sokan nyugdíj, vagy egyéb kereső 

tevékenység mellett még szabadidejükben ezzel-azzal foglalkoznak, mert belátják, hogy abból 

megélni nem fognak, vagy nem lesz egyenletes a bevételük és bizonyos időszakokban – 

tevékenységtől függően – nem lesz jövedelmező a tevékenység, így időszakosan művelik. Ha 

viszont meg szeretne valaki jelenni, nyilván vannak helyi hirdetési felületek. Az elektronikus 

felületet is említhetném, ezek közül van olyan, ami nagyon jól működik, van, mai kevésbe jól. 

Sok olyan gyártó van, aki forgalmazását 98%-ban interneten keresztül végzi, csomagküldő 

szolgálat segítségével, és nem tart fenn kereskedelmi részleget, vagy üzletet. Az egyik 

tulajdonos azzal foglalkozik, hogy menedzseli ezt a felületet és tartja a kapcsolatot a 

potenciális vevőkkel. Ma is jellemző a településekre, hogy frekventált helyen – posta, 

kocsma, főtér, abc, stb. – hirdetőtáblák vannak, ezeken jelennek meg hirdetéssel. Olyat is 

látunk időnként, ami kézzel készült, nem feltétlenül számítógépes/nyomdai formában. Ez 

színes lapra színes filccel felírják, hogy kézzel szövött szőnyeg itt és itt kapható. A képzésnek 

ebben az irányban is van keresnivalója, hogy hogyan lehet ezt jobban, hatékonyabban 

csinálni. 
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- Lehetséges, hogy akiknek ez valódi kereső tevékenységük, tehát aki erre a megélhetését 

alapozza elemi érdeke, hogy valamilyen szisztematikusabb marketingtevékenységet végezzen 

és ők próbálják is, akinek ez kiegészítő jellegű, ott a szájhagyomány, vagy a nem formális 

reklám az sokkal nagyobb szerephez jut? 

- Vannak helyi hirdetési újságok, amik 2-3 településen jelennek meg, gyakorlatilag a HACS 

területét szórják meg velük. Ezek minden postaládába eljutó ingyenes hirdetési újságok, több 

oldalasak. Aki helyben szeretne érvényesülni, az itt biztos felületet talál. Aztán a 

kábeltelevíziók tekintetében – több olyan település is van, ahol helyi tv adás van, még pl. 

faluban is - nyilván ezek a felületek is alkalmasak arra, hogy itt hirdessenek, van helyi rádió 

is, de ezt nem mondanám jelentősnek. Ezek az adott városokat fedik le, ez pontszerű hirdetési 

felület, de a lehetőség adott, helyben, megfizethető mértékben. Nem ritka az sem, hogy valaki 

szórólappal megszór egy települést, de ezen a területen is van merre fejlődni. 

 

- Az önkormányzatnál nem merült fel – most Túrkevét nem néztem meg előzetesen –, hogy 

lehetne olyan menüpont, ahol a helyi termék előállítók megjelenhetnek? 

- A helyi rendezvényeknek, szálláshelyeknek, kereskedelmi egységeknek van menüpontjuk, 

de teljesen jogos a felvetés. A helyi vezetésnek megint csak érdeke, hogy segítse a helyi 

vállalkozásokat. Jellemző az idegenforgalomhoz valamilyen szinten kapcsolódó internetes 

honlapok városi oldalon való szerepeltetése. Ha már Túrkevét említettük, van útvonal ajánlat 

pl. kerékpártúrára, lovas túrára, gyalogos túrára, ahol a környező látnivalókat érdemes 

megnézni. Karcagon pl. van egy nagyon szép kiadvány, ami a város 40-50 nevezetességét 

mutatja be – nem tudom, ennek van-e már interaktív felülete vagy sem.   

 

- Nem szorosan a helyi termékekhez kapcsolódik, de nagyos sok szó esett a rendezvényekről, 

az előző interjúalany esetébe is felmerült a vendégéjszakák száma. Önöknél a rendezvények 

esetében van-e információ, hogy a rendezvényeknek – amik már annyira kinőtték magukat, 

hogy országos hírűek – mennyire van vonzó hatása, kimutatható-e, vannak-e felmérések, hogy 

a résztvevők hány %-a helyi, vagy környékbeli, ill. mennyire gyakorol országos vonzerőt is? 
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- A szervezők meg tudják mondani, hogy egy-egy rendezvényen hány főt becsülnek, A 

karcagi birkafőző fesztivál, a kétpói falunap esetében pontosan tudjuk becsülni a résztvevők 

számát, mert ez az a két rendezvény, ahol belépő van. De a szervezők általában becsülik 

résztvevői számokat, van erre technika, itt Túrkevén pl. egy sárkányrepülő készítet légi 

felvételeket, ez alapján négyzetméterre vetítve kalkulálható a résztvevői létszám. Egy-egy 

nagy rendezvényen akár 3-4000 ember is meg tud fordulni. A szálláshelyek tekintetében 

Túrkevén vannak pontosabb információk, a megyében a 3. legnagyobb volt a vendégéjszakák 

száma. A fesztiváloknál, ha valaki szállást szeretne – van kempingünk faházakkal, van 

ifjúsági szálláshely – ezek gyakorlatilag hetekkel korábban megtelnek. A városban azok, akik 

különböző szinten szálláshely forgalmazással foglalkoznak, azoknál sem lehet már szállást 

keríteni. Van vonzereje, van híre a fesztiválnak, itt a keleti országrészből, v. Budapestről 

nagyon sokan jönnek. Aki egyszer itt jól érezte magát, az utána hívja a barátait. Az 

önkormányzatnál ugyanúgy az idegenforgalmi adóbevételek miatt erről pontosabb képet lehet 

kapni. 

 

- Említette a karcagi Alpolgármester Asszonyt. Tud javasolni még olyan személyeket, akiket 

ebben a témában megkereshetünk? 

- Bármelyik polgármestert a térségben egy beszélgetésre, ők tudnak aztán további 

szervezeteket is ajánlani a témában. Minden településen meg lehet találni azokat a 

szereplőket, akik ezzel foglalkoznak, és nagyon sok dologról most én sem beszéltem. Ott van 

például a Kétpói Pálinka, ami az önkormányzat saját szilvafa ültetvényéről való. De Túrkevén 

is van számos dolog, amiről nem beszültünk. pl. itt is vannak szociális szövetkezetek, és egész 

komplex rendszerek is működnek. 

 

Interjúalany: Vass Renáta munkaszervezet vezető, Tisza-menti LEADER 

Közhasznú Egyesület 
Interjút készítette: Lázár Edit 
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- Kérlek, mutasd be a Helyi Akciócsoportot, kitérve a helyi társadalom, helyi gazdaság 

sajátosságaira is! 

- A Tisza-menti LEADER helyi akciócsoport célja az Európai Uniós és a nemzeti 

elvárásoknak is megfelelő, a közösségteremtés gondolatát hangsúlyozó, a munkahelyteremtést 

preferáló, az alulról jövő kezdeményezéseknek teret engedő olyan, demokratikus elveken és 

nyitottságon alapuló, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség elvét is magába foglaló stratégia 

megalkotása, amelynek megvalósításával érdemi fejlesztések indulhatnak el e vidéki tervezési 

területen. Ehhez olyan közös összefogásra épülő és együttgondolkodáson alapuló, a hosszú 

távú működés alapjainak megteremtését célzó rendszer kialakítása szükséges, amely a 

helyben élők számára is biztosíthatja a jövőt. Ennek reményében felhasznál minden olyan 

ismeretanyagot és tudást, amellyel a vidéki térségek felzárkóztatása elindulhat.  

 

Legfontosabb problémák Legfontosabb lehetőségek 

 Több generációt érintően három 

településen élő roma lakosság 

képzettségi szintje az átlagnál 

lényegesen alacsonyabb,melyből 

fakadóan közöttük több a 

munkanélküli és a szegény ember 

 A munkanélküliség megközelíti a 

13%-ot 

 A mg-i termékek feldolgozottsági 

foka alacsony, gyenge a termelői 

összefogás 

 Kihasználatlan a települések 

turisztikai vonzereje,meglévő 

infrastruktúrája,minimális a 

szálláshelyek száma,hiányzik az 

 Mezőgazdaságilag értékes területek, 

nagy hagyományokkal rendelkező 

vetőmag, gyümölcs, zöldségnövény 

termesztés, 

 Élelmiszer alapanyag feldolgozottsági 

fokának növelése, termelői 

összefogás erősítése 

 Turisztika alapjait jelentő természeti 

adottságok, épített örökség, kultúra, 

 Az alacsonyan képzett munkaerő 

bevonása a termelésbe, 

 Munkaerővé, vállalkozóvá válás 

segítése oktatással, képzéssel 

 Meglévő LEADER tapasztalatok, 

 Jó gyakorlatok, tapasztalatok 
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összefogás 

 Turisztikai értéket jelentő épített és 

természetes környezeti elemek rossz 

műszaki, esztétikai állapotúak 

 Hiányoznak a funkcióval rendelkező, 

kiépített településközpontok 

 Kevés a közösségi és szolgáltatási tér 

szerzése, kapcsolatok építése más 

LEADER közösségekhez tartozó 

vállalkozói, civil és közszféra 

szereplőivel. 

 

A HACS területet nyolc település alkotja, melyből Törökszentmiklós városi, Fegyvernek 

nagyközségi ranggal rendelkezik, 6 település 5000 fő alatti község. Törökszentmiklós, mint 

alföldi mezőváros és kistérségi központ „fejlettségénél”, lakosságszámánál és népsűrűségi 

adatainál fogva csupán a külterületeivel (Bartapuszta, Szakállas, Szenttamás, Surjány, Óballa) 

érintett. A tervezés által lefedett terület 321,8 km2, ez JNSZ megye területének 5,76%-a, ahol 

a megye lakosságának 4,78%-a él. A térségben a leghátrányosabb helyzetű község Tiszabő, a 

legkevesebben Kuncsorbán laknak, a tanyákon élők száma Örményesen, Kuncsorbán és 

Törökszentmiklós külterületén a legmagasabb. Tiszabőn, Tiszapüspökiben, Fegyverneken és 

Törökszentmiklóson jelentősebb a roma kisebbség aránya.  

Az ipari termelés csak Törökszentmiklóson és Örményesen rendelkezik hagyományokkal. 

Vállalkozásra alkalmas területek, telephelyek, terménytároló kapacitások, raktárépületek 

minden településen rendelkezésre állnak. 

A térségben a hagyományosan jó minőségű és nagy tömegű zöldségnövény-termesztés, 

valamint az állattenyésztés a termelési támogatások struktúrájának és a termelői összefogás 

elégtelenségének következtében mára megszűnőben van. A meglévő mezőgazdasági termelést 

az előállított termékek alacsony feldolgozottság szintje és hozzáadott értéke jellemzi. 

 

- Kérlek, mutasd be a helyi erőforrásokat, hagyományokat, melyek a helyi termékek 

előállításában építeni lehet! 

- Természeti érték az agrártermelési adottságok. A mezőgazdaság a HACS-hoz tartozó nyolc 

településen nagyon fontos. Nagyon sok az őstermelő, a terület is mezőgazdasági jellegű. A 
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mezőgazdaság kapcsán előállított helyi termék sajnos nem sok van. Inkább, amit ki lehet 

emelni az a méhészet.  Ami helyi termék lehet az kézműves ipari jellegű inkább, mint pl.: 

Tiszatenyőn rongyszőnyeget és seprűt készítenek. A gyümölcsfeldolgozás sem elterjedt. A 

legutóbbi pályázati körben volt egy pályázó aki gyümölcslé gyártásra pályázott, ez a pályázat 

sikeres is volt.  

 

-  Ezen erőforrásokból mit hasznosítottak a településen élők a HACS területén? 

- Hagyományok „hasznosítása” az mindenféleképpen fontos. Jelenleg szervezés alatt álló 

rendezvénynél is hasznosítjuk ezeket a hagyományokat. A rendezvényen a HACS-hoz tartozó 

települések kapnak egy-egy faházat ahol bemutathatják hagyományaikat illetve a helyi 

termékeket is. A fellépők is a települési hagyományokat mutatják be illetve a településeken 

élő együttesek lépnek fel. Illetve itt is bemutatásra kerülnek a településeken a helyi termék 

gyártók is. 

 

- Amióta a HACS működik, milyen erőfeszítéseket tettetek a helyi termékek/vállalkozások 

fejlesztésében? 

-A Vidékfejlesztési Stratégiában is mindig benne van a LEADER, a helyi termékre mindig 

szoktunk kiírni pályázatot és korábban célterület is volt. Erre is érkezett az előbb említett 

gyümölcslé készítésről szóló pályázat. Próbálunk rá nagy hangsúlyt fektetni, csak nincsen rá 

vállalkozó. Helyi termék előállításra négy pályázat érkezett be, melyek közül mind nyertes 

volt. A kevés pályázat oka, hogy nem feltétlen mernek az emberek bele vágni. Vannak rossz 

tapasztalatok a LEADER források kapcsán: a kifizetéseknél likviditási problémái vannak a 

pályázóknak. A másik nehézség, hogy vállalkozóvá kell válni, amit nem feltétlen akarnak az 

emberek. Ami könnyítés, hogy amennyiben helyi terméket állít elő valaki nem feltétlen kell 

vállalkozónak lenni, hanem őstermelő maradhat.  Ebben a térségben sajnos így sem jellemző a 

helyi termék előállítás. 

  

-Sorold fel és mutasd be a HACS által ismert helyi termék gyártókat! 
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Őstermelők vállalkoznak, vagy olyanok, akik eddig is foglalkoztak termeléssel. Újonnan 

induló vállalkozást beindítsanak az nem jellemző. Inkább a már meglévő vállalkozásokat 

fejlesztik. Munkatapasztalat alapján inkább az a jellemző, hogy olyanok gyártanak helyi 

termékeket, akiknek már ezzel kapcsolatban van tapasztalatuk. Iskolai végzettség alapján nem 

tudjuk kategóriákba sorolni a helyi termék gyártókat, mert ez a pályázatbeadásánál nem 

feltétel az iskolai végzettség.  

Akiket mi ajánlunk, mint helyi termékgyártó: Tiszatenyő varroda Mező József (seprű, 

szőnyeg, illetve Kuncsorbán megalakult a Kuntarisznya szociális szövetkezet, ahol hátrányos 

helyzetű asszonyokat foglalkoztatnak, ahol tarisznyákat, terítőket gyártanak. 

 

- Ki vásárolja a helyi termékeket, hol értékesítik, vannak-e ebben különbségek pl.: valaki csak 

a házaknál értékesít, van, aki csak piacra? 

- Mézet helyben árusítják. Több kiállításra elvitték ezeket a termékeket, ahol volt is 

érdeklődés irántuk. Ilyen esetekben elérhetőségeket tudunk adni az érdeklődőknek. Tavaly pl.: 

Fegyverneken a hagyományok vásárán bemutatták az összes a HACS terültén elő állított 

termékeket illetve az OMÉK-ra is elvitték ezeket a termékeket. Volt irántuk kereslet, azonnal 

meg is akarták venni, de ugye mi nem értékesíthetünk, így elérhetőségeket adtunk. Van rá 

kereslet, viszont a marketing résszel van probléma. A pályázatban erre van egy korlátozott 

marketing költség, de ezeket a pénzeket inkább a fejlesztésre fordítják, mint a marketingre.  A 

termékeket elvinni rendezvényekre bemutatni arra nem adnak pénzt, azt mindenkinek 

magának kell megoldani, de a pályázatból van keret arra, hogy kiadványokat, szórólapokat 

készítsenek. Ha a tudomásunkra jutnak olyan rendezvények ahova el lehet menni és bemutatni 

a termékeket akkor azt mi szoktuk jelezni a termelőknek. Mi is elvisszük, ahova csak tudjuk.  

Van egy nemzetközi együttműködés kapcsán megnyert projektünk, melynek keretében 

beszerzünk hét darab húsz négyzetméteres elárusító helyet. Minden település számára 

biztosítunk egyet. Nem az önkormányzatoknak, hanem azoknak a személyeknek, akik helyi 

termékeket gyártanak. Ők ezeken az elárusító helyeken tudják a termékeket értékesíteni. Ezek 

az elárusító helyek nem a településeken kerülnek elhelyezésre, hanem a négyes számú főút 

mellett, mivel itt azért nagy a forgalom, jobban meglátják őket. Mindenkinek lehetősége van 
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oda kimenni és ott értékesíteni a termékeit. Ha ezek a bódék a saját településen kerülnének 

kihelyezésre, akkor az nem feltétlen lenne sikeres. Minden településnek volt, most lehetősége  

piacnak/elárusító helynek a kialakítására. Aki akarta település az megpályázta. Pl.: Kuncsorba 

is megpályázta ezt már el is készült és átadásra is került. Ahogy látom, mindig tele van, sok 

árus van. Az emberek mennek, és ott vásárolnak.  

 

- Milyen segítő és/vagy akadályozó tényezők vannak a helyi termékek gyártásában és 

értékesítésében pl.: rivalizálás, nem tudatos vásárlás? 

-A legnagyobb akadályozó tényező az a piac, illetve annak a hiánya és a nem tudatos vásárlás. 

Ahogy mi látjuk egyre nagyobb az igény a helyi termékekre a helyben előállított dolgokra, 

csak ezeknek az elérése az ami nehéz. Sokan nem tudják, hogy valahol gyártanak termékeket. 

Másik oldalról a helyi termék általában drágább, mint azok a termékek, amiket egy-egy 

bevásárlóközpontban meg tudsz venni, igaz az alapanyag az jobb. De sokan nem tehetik meg, 

hogy a drágább termékeket vegyék meg.  

Sok településen van olyan „nénike”, aki tésztát gyárt. Ezeket az embereket kellene össze 

fogni, valamilyen szervezeti formába „gyűjteni” őket. De egy idős hölgy nem fog 

vállalkozóvá válni azért, hogy a tésztát el tudja adni.  

Sok ilyen van, aki így gyárt termékeket otthon háznál, de ezekről pontos információink 

nincsenek.  

 

- Honnan lehet pontos adatokat gyűjteni a helyi termékeket előállítókról? 

- Pontos adatokat nem lehet. Pontos nyilvántartásunk nekünk sincs. Van egy pár nevet 

magába foglaló adatbázisunk. Van egy ostorkészítő, akiről tudunk, fafaragó Fegyverneken. 

Pontos adatbázis nincsen, ha valaki érdeklődik ezt meg tudjuk adni. Már korábban 

gondolkoztunk egy honlapon, ami összegyűjti ezen emberek elérhetőségét és, hogy mivel 

foglalkozik, és a termékek is megjelennének. De sajnos ez nem valósult meg. Itt akár 

interneten keresztül meg is lehetne majd a termékeket vásárolni. ezt még szeretnénk 

megvalósítani.  
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- Milyen fejlesztési igények, képzési igények, jelentkeznek, mire van szükség, hogy még 

kiterjedtebb, összehangoltabb legyen a helyi termék előállítás, értékesítés? 

- Fontosnak tartjuk a képzéseket. Nálunk helyi szinten fontos lenne pl.: gépkezelői képzés, 

traktoros ez nem szorosan a helyi termékhez kapcsolódik, de fontos a helyi termék előállítása 

miatt. Vagy valami olyan témájú képzés, ami kedvet csinál az embereknek ahhoz, hogy 

vállalkozzanak. Például egy olyan, ami bemutatja a vállalkozás indításától kezdve, hogy 

milyen lépesek szükségesek a vállalkozáshoz váláshoz. Illetve bemutatná az adminisztratív 

tevékenységek minden lépését. 

 

- A helyi termékek megismertetésére milyen információcsatornákat, marketing elemeket 

ismersz, ajánlasz? 

-Lehetőségeket próbálunk biztosítani a helyi termelőknek. Mint említettük, az internetre fel 

szoktuk rakni a dolgokat. Van újság megjelenés, de nem nagyon olvassák az emberek. A helyi 

sajtóval az a baj, hogy ezek nem nagy települések. Helyi újság megjelenése nem sűrű, 

maximum havi kétszeri. A fegyverneki újságba és a Miklós rádióban folyamatosan hirdetünk.  

 

- Látsz-e lehetőséget együttműködésre a helyi termékeket előállítók között a HACS területén 

és azon kívül? 

-Mindenféleképpen. Rajta is vagyunk, hogy őket összefogjuk. Nehéz erről beszélni, mert 

nálunk nem igazán van helyi termék, mi próbálkozunk ezeket össze fogni, megkeresni őket. A 

legnagyobb probléma hogy nem is találtuk meg őket. Mivel nem sok helyi termék gyártó van 

nehéz őket össze fogni.  Kuncsorbán megalakult a Kuntarisznya szociális szövetkezet, ahol 

hátrányos helyzetű asszonyokat foglalkoztatnak. 

Hacs-ok közötti együttműködések helyi termék téren: Szolnoki Leader és köztünk van egy 

együttműködés. Szajolban egy pálinka főzdét fognak létre hozni, ennek éppen most a 

beruházási része folyik, ebben működünk együtt. Ebben a pályázatban lesz egy rendezvény 

helyi termék témában.  
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Helyi termék „téren” még egy nemzetközi együttműködésünk van egy francia Leader 

csoporttal. Ez az együttműködés ott tart, hogy közbeszerzést kell kiírni. Egy helyi termék bolt 

kerül majd kialakításra. Volt már előkészítő látogatás, ahol a problémákat tárták fel. A 

problémák hasonlóak, igaz ők jóval nagyobb területen működnek, mint mi, ami nem mindegy, 

mert sokkal komplexebb projekteket lehet megvalósítani.  

Jó példa, a francia partnernél láttuk, hogy egy információs pontban egy helyi termék falat 

alakítottak ki ahol bárki bemutathatja a termékét. Innen jött az ötlet, hogy a helyi termék 

boltban ők is kapnának egy falat, ahol a francia helyi termékek kerülnének bemutatásra.  

Sok együttműködésünk van más HACS-okkal de leginkább a turizmus területén. A turizmus 

is egy fontos helyi termék. Együttműködésben most is Fegyverneken pl. egy vendégház 

kialakítása valósul meg. A turizmus kialakításával a helyi termékeket is jobban lehet 

értékesíteni. A turizmus segít a helyi termékek bemutatásában és ezek árusításában is.  

 

Interjúalany: Szabó István elnök, Tisza-tó Térsége LEADER Egyesület 
Interjút készítette: Táncos Zsuzsanna 

 

- Kérem, mutassa be a helyi akciócsoport működését és a helyi erőforrásokat! 

-A Tisza-tó Térsége Leader Helyi Akciócsoport 2007 végén 2008-ban szerveződött. Ennek 

annyi előzménye volt, hogy már részt vettünk annak idején Leader Pluszban is. Igaz, hogy 

nem azzal a települési körrel, amivel mi mentünk tovább, hanem a túlparttal, tehát Heves 

megyével kooperálva csináltuk.  Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaroff, Tiszabura, Kunhegyes és 

Tiszagyenda volt benne, továbbá a túlpartról volt további 6 település. Amikor a mostani 

Leadert kezdtük el szervezni, akkor olyan döntés született, hogy próbáljon meg a két part 

különválni. A túloldalon is megfelelő mennyiségű forrás álljon rendelkezésre és ezen az 

oldalon is. Így megosztottunk, és 15 településsel sikerült megalapítani az új Leadert, 2008. 

október 17-én jegyzett be bennünket a bíróság. Nem volt egy kis futás, ez azt jeleneti, hogy 

ebből a 15 településből 14 lhh-s települési kör, ez a teljes Tiszafüredi lhh-s kistérséget 

jelentette. Illetve hozzánk kapcsolódott a karcagi kistérségből Kunmadaras, illetve 

Berekfürdő, de ebből a két településből csak Kunmadaras az lhh-s, Berekfürdő már nem. Így 
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aztán az a kissé fura helyzet állt elő, hogy a 15-ből 14 lhh-s település, és Berekfürdő az 

egyetlen nem lhh-s, és ez megjelent a forrásoknak a leosztásában is. Berekfürdő gyakorlatilag 

szinte önálló forrással rendelkezett, mert az induló forrásmennyiséget úgy kaptuk meg, hogy 

volt ami lhh-s települési körre ment, volt ami nem. Sokszor viccelődtünk is velük, hogy ők 

azok akik senkivel sem versenyeznek, csak saját magukkal, tehát nekik maguknak kell 

elvinniük azt a pénzt. Utána ennek már nem volt jelentősége a második-harmadik kört 

követően, mert ugyanúgy pályázhattak, főleg mert a Leaderben már nem volt jelentősége, 

hogy lhh-s, vagy nem lhh-s települési kör.  

Ha jól megnézzük a földrajzi elhelyezkedést, akkor egy egységes, koherens települési kört 

jelent. Mindig együttdolgoztak ezek a települések, hisz a tiszafüredi járást vették át, ha a 

közelmúltat nézem. De ha a régmúltat nézem, akkor is volt egy kunhegyesi járás, egy 

tiszafüredi járás, mint ahogy most megint ez a két járás felügyeli a 15 települést. Tehát 

gyakorlatilag rendelkezésre álltak azok a kialakult, bejáratott térségi kapcsolati rendszerek, 

amelyeket nem nagyon kellett különösképpen feszegetni vagy építeni. Talán inkább ez 

jelentette a hátrányt is, hiszen ez leginkább azért hozta össze a településeket, mert mint ehh-s 

kistérségben megkülönböztetett figyelemben részesültek különböző források lehívásakor. 

Kiemelten lettek kezelve. Maga a pénzért való küzdelem miatt, az összefogás ment, 

egyébként viszont – azt nem mondom, hogy veszekedések voltak – a településvezetők nem 

biztos, hogy mindig puszipajtásként kezelték egymást. Ez megjelent a szervezés időszakában 

is, elég sok félreértésből, félrehallásból eredő konfliktushelyzet adódott. Nem tudom, ebbe 

mennyire menjünk bele, de a valósághoz ez is hozzátartozik. Sokan azt hitték, hogy csak 

akkor pályázhatnak, ha tagjai egy Leader helyi akciócsoportnak. Ez elterjedt gyorsan, és 

minden településen minden polgármester próbálta a helyi vállalkozókat, civileket behozni ide, 

mert csak akkor jutnak pénzhez, ha tagok lesznek. Kiderült rövid időn belül, hogy ez nem így 

van, és ekkor visszakoztak. Utána az jelentette a problémát, hogy sokan azt akarták, osszuk el 

a pénzeket településarányosan, de a Leader nem arról szól, hogy leosszuk a pénzeket előre. 

Pontosan fordítva van, itt nincs pénzelosztás, itt van egy közös forrás, egy közös kassza és 

közösen kell eldönteni, hogy mire szeretnénk fordítani, tehát a tervezés stádiuma, utána pedig 

majd egy közös grémiumnak kell eldönteni, hogy a beérkezett igények minősége, stb. 
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indokolja-e hogy adjunk, ne adjunk. Nem volt egyszerű, hisz a korábbi gyakorlatok, a 

területfejlesztéshez tapadó gyakorlatok, ezeket az elosztásos rendszereket valósította meg. 

Mint ahogy a jelenlegi TOP-os tervezésben is tetten érhető ez a fajta tervezési metódus. A 

Leader ennek pont az ellenkezője, elég sok meggyőzés, felvilágosítás kellett ahhoz, megértsék 

hogy ez nem arról szól, mint ami eddig volt, hogy ez egy teljesen más rendszer. Lehet ez ettől 

még nagyon jó egy-egy településnek, sőt a végén kiderült, hogy igen jó volt ez egy-egy 

településnek, hisz ahol aktívak voltak, ahol összefogtak, ahol nézték, hogy ki pályázik, ki 

mire pályázik és a másik ahhoz koherensen csatlakozó programot tervezett vagy valamilyen 

módon együttműködővé tudott válni, azok sokkal sikeresebben tudtak pályázni, illetve 

sikeresebb tevékenységeket tudtak végrehajtani. A HVS-nek az elfogadása különösképpen 

nem volt vitatéma, hiszen a Tisza-tó miatt egyértelműen adva volt, és ebben nem volt vita, 

hogy a turizmus a legfőbb fejlesztendő terület. Amikor gazdaságfejlesztési résszel 

foglalkoztunk, vagy azon dolgoztunk, akkora egyértelmű volt, hogy ide kell tendálni. Az egy 

másik dolog, hogy így erősebben fogalmazódott meg a háttértelepülések részéről, hogy 

szeretnének ők is ebben nagyobb hangsúlyt, szerepet kapni. Tehát hogy ne a Tiszafüred-

Abádszalók-Kunhegyes tengely vigye el a turisztikai forrásokat, hanem a kisebb településekre 

is jusson. Még 2008-ban az még nem látszódott, hogy majd 2010-től ez egyértelműen a 

kistelepülések forrásává válik, hiszen a 3. tengely turisztikában, mikrovállalkozásban a 

városok egyáltalán nem is pályázhattak, ezt viszont nagyon jól használták ki a kistelepülések, 

és éltek ezzel a lehetőséggel. Nem véletlen, hogy a turisztikai fejlesztések 90%-a azoknál 

valósult meg, akik nem rendelkeztek városi ranggal. Ebben benne vannak az ifjúsági 

szálláshelyek, falusi szállásadók, különböző kikötő fejlesztések, halastó-fejlesztés, akarva 

akaratlanul úgy alakult maga az egész program, hogy a háttértelepülések voltak a 

kedvezményezettek ebben a körben. Abban sem volt vita közöttünk, hogy a megjelenő 

forrásoknak 45%-át kellett kötelezően gazdaságfejlesztésre fordítani. Már a tervezés szintjén 

is 60%-ot prognosztizáltunk. Mindenki azt mondta, hogy első a gazdaságfejlesztés. Azt 

követte prioritásban az oktatás, képzés, hiszen ilyen szempontból egy alulképzett társadalmi 

közegben mozgunk. Hiszen a képzett munkaerő nem igazán jön haza, illetve jön vissza, mert 

nincs hová visszajönnie. Nincs olyan foglalkoztatási szektor, ahol a képzett szakembereket 
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visszavárnák. Tehát ez volt a második. A harmadik nagy, és talán sorban is az volt, a 

gazdaságfejlesztésen belül a helyi termék. Mi is azt gondoltuk, hogy azt kellene megnézni, 

hogy mink van. Ne akarjunk mi a Tisza-tónál Eiffel-tornyot építeni, mert azt már 

megcsinálták, bár tudjuk, hogy nagyon nagy szám, és nagyon sok látogatót vonz, de ennek 

nem biztos, hogy tisza-tavi attrakciónak vagy terméknek kell lennie. Tehát azt kellene 

megkutatni, megnézni, fölmérni, arra kellene felhívni a pályázóknak, a településeknek a 

figyelmét, hogy igenis próbáljanak két lábbal a földön járni. Biztosan nagyon jó, mikor 

máshonnét ötleteket, elképzeléseket akarok átültetni, hozni, hisz ez a jó gyakorlatoknak az 

egyik célja. Csak ami működik Zalakaroson, az nem biztos, hogy működik Tomajmonostorán. 

Tehát próbáljuk megnézni, hogy mi az ami nekünk van, próbáljuk azokat 

aktualizálni,megnézni, hogy a mai kor követelményei közepette miképpen lehetne abból 

bármit is csinálni. Erre az egyik legjobb példa a vert csipke. Itt az Alföldön óriási 

hagyományai voltak, és Abádszalókon sok asszony élt annak idején – főleg télen - a 

csipkeverésből, és családokat tartottak el belőle. Majd a 70-es évek végétől alábbhagyott ez a 

dolog, és abbamaradt, de maga a hagyomány, a tudás – ez nagyon fontos – még néhány 

asszonyban mindig itt van. Volt egy olyan közeg, amelyik vevő volt arra, hogy civil 

szervezetként ezt a hagyományt felvállalja és továbbvigye. Sikerült forrást szerezni hozzá, 

felújítottunk egy házat, a csipkeházat Abádszalókon, amelynek máris óriási népszerűsége van. 

Már ebben az évben az átadást követően 2 hónappal beindult egy csipkeverő-képző 

tanfolyam, ahová jelenleg is 12-14 asszony jár, és tanulják a csipkeverést. Már a munkáikból 

vásárt is rendeztek, illetve másokat is maguk köré gyűjtöttek – más kézműves termék 

előállítókat. Most már havonta egy alkalommal, mindig egy bemutató hétvégére kerül sor, 

szombat-vasárnap, amikor az ő általuk készített és a mások által készített helyi kézműves 

termékek ott vannak kiállítva, meg lehet tekinteni, be lehet kapcsolódni a készítésbe, mert 

gyakorlati bemutató is van hozzá. A házba élet költözött. A vendégházunk felújítása során a 

tapétára csipkemintából készült a minta az ő közreműködésükkel, ők szerkesztették meg. Ez 

az amikor egy helyi termék elkezdi élni a maga modern életét. Erre iszonyatosan büszke 

vagyok, hogy ezt sikerült megvalósítani, de ugyanilyen büszke vagyok a tiszaszőlősi 

pálinkafőzősökre, akik valami csodát műveltek ott. Voltunk náluk egy rögtönzött 
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„konferencián” ahol már megjelentek a helyi cefrekészítők és főzetők és a 2-3 óra hossza 

alatt, azt vettem észre, hogy kezd helyre kerülni a fejekben hogy miből érdemes, hogyan 

érdemes, hogyan lehet minőségi terméket előállítani. Ha ebbe tudunk innovációt és tudást 

beletenni, akkor az is jól jár, aki termeli és előállítja a terméket, és az is, aki fogyasztja, hiszen 

minőségi termékhez jut hozzá. És lenne még jó néhány példám. Ha visszakanyarodom a 

társadalmi, gazdasági közeghez, ahonnét indultunk az első időszakban talán nem biztos, hogy 

mindenki értette, hogy mi is az a Leader, egyetlenegy nagyon félrevitt példa. Volt olyan 

pályázónk, aki azt hitte, mikor eljött ide az irodánkhoz, az automata a falban azért van ott, 

hogy mi innen bentről azon keresztül adjuk ki a fejlesztési forrásokat. LEADER automata 

működik itt az utcán, és be kell jönni, leadni az igényt és fel lehet venni a pénzt. Tehát ilyen 

eset is volt, de nem ez volt a jellemző természetesen.  

Az indulást követően, mi azt szerettük volna mindannyian – és úgy is döntöttünk -, hogy az 

első évben nem szeretnénk mással foglalkozni, mint képzéssel. Vagyis az embereket 

alkalmassá tenni arra, felvilágosítani, információval ellátni őket, hogy mik vagyunk, kik 

vagyunk, honnét jöttünk, miért vagyunk itt, miben tudunk segíteni, és hogy lássák ennek az 

egésznek a menetét, ami nem egyszerű. Sokszor elmondtuk, hogy ez lesz a legegyszerűbb a 

pályázati rendszer, ide nem kell semmi, és a végén kiderült, hogy ez a legbonyolultabb, nem 

beszélve az MVH-s elszámolásról, kifizetésről, egyebekről. És sajnos, alig hogy 

megalakultunk, abban a pillanatban a 3. tengelyt elindítottuk úgy, mi magunk nem tudtuk, 

hogy mit indítunk el. Tehát még minket sem képeztek ki, nem hogy mi tovább tudtuk volna 

adni az információt, mert, hogy nem volt mit továbbadni az embereknek. Ez meg is látszott az 

első körös pályázaton. Biztos elmondták a kollegák is a többi helyen, hogy majdnem másfél 

évbe telt, mire azt a kisszámú pályázatot le tudtuk zárni támogatási határozatokkal – úgy, 

hogy azt a pénzt még nem is mi kezeltük. Ez nem volt egy egyszerű indulás. Most úgy 

gondolom, hogy talán már beágyazódtunk a köztudatba. Ehhez biztosan hozzájárultak azok a 

korábbi rendezvények, amelyek LEADER név alatt futottak. Mind a 15 településünkön volt 

ilyen. Talán hozzájárult az a sok tábla, ami az elmúlt időszakban kikerült templomhoz, 

iskolákhoz, a településekre a vállalkozókhoz. Tehát, látják magát azt, hogy LEADER 

program, hogy EMVA forrás és hogy milliókat nyertek különböző projektekre. Fórumokat 
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tartottunk természetesen, szinte megállás nélkül. Nincs olyan hónap hogy valahol ne lettünk 

volna, vagy nálunk ne lettek volna. A következő, amihez mi magunk is hozzájárultunk persze, 

és ez nem véletlenül történt, hogy tudatos építkezés folyt. El tudtuk érni tavaly, hogy 197 

tagunk lett, tehát egy civil szervezet ennyi emberrel, ennyi szervezettel illetve 

önkormányzatokkal és vállalkozókkal helyi körülmények között egy gigaszervezetnek 

mondható. Ehhez persze érdekünk is fűződött. A HACS-ok finanszírozása, az elmúlt vagy a 

jelenlegi ciklusban nem volt megfelelően megoldva. Nem kaptunk előfinanszírozást, ezt a 

helyi akciócsoportnak saját magának kellett megoldania. Ezt miből tudja megoldani, csak 

hitelből, a hitelnek meg van kamata. A kamat viszont nem elszámolható működési költség. Ez 

folyamatosan a nyakunkon maradt, vagy marad, minden évben.  

Mikor 70 tagunk volt, és 10.000 Ft volt a tagdíj, akkor 700.000 Ft volt a tagdíjbevétel, ha 

mindenki befizette. A hitel költsége pedig 1,6-2 millió Ft volt. Akkor még semmilyen banki 

költség nem volt elszámolható, sem a hitelfolyósítási-, sem a hitelbírálati díj. Annyi változott 

2010-ben, hogy egyedül már csak a kamat nem elszámolható - ez is óriási változás. Ráadásul 

sikerült egy olyan bankot találni, akiknél a kamat csak 8,2-7,9% között mozog. Mínuszban 

futottunk emiatt a dolog miatt, egyszerűen nem volt annyi saját bevételünk, mint, ami a 

működéshez szükséges hitelfinanszírozás elvitt. Felhalmoztunk 4,5 millió Ft mínuszt, és 

tudtuk, hogy valamilyen módon bevételt kell növelni. Hogyan lehet? Tagfelvétellel például. A 

mi speciális LEADER pályázataink beírtuk kritériumnak, hogy az adott pályázó tagja kell, 

hogy legyen egy helyi vagy térségi civil szervezetnek. Azt nem határoztuk meg, hogy 

melyiknek, de mikor rákérdezett a pályázó, hogy kiket ajánlunk, akkor egyértelmű volt, hogy 

magunkat ajánlottuk. Ekkor több mint 50-en léptek be. Ez volt az egyik ilyen intézkedésünk, a 

másik pedig hogy megemeltük a tagdíjak összegét, és tavaly már 3,2 millió Ft körüli 

tagdíjbevételünk volt. Az önkormányzatoknak megemeltük 100.000 Ft-ra, a civileknek 10.000 

Ft-ról 12.000 Ft-ra, a vállalkozóknak pedig 10.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra. Tehát ezt egyfajta önös 

érdek is diktálta, azzal együtt, hogy senki nem rótt meg ezért bennünket, vagy nem vették 

rossz néven. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kapcsolat magában hordozza, hogy jobban 

memorizáltak bennünket, jobban tudták, hogy kit is kell keresni, hiszen volt egy ilyen kapocs 

közöttünk, és jogosan gondolhatták úgy, hogyha fizettek valamit valamiért, akkor oda 
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mehetnek tanácsot, felvilágosítást kérni. Ehhez még hozzá tartozik, hogy előírtuk az utolsó 

pályázati körökben – főként Leader pályázatban -, hogy kötelező a projekt megvalósításakor 

egy saját rendezvényt tartaniuk. Aki ad hozzá pénzt, és állított be költséget, akkor abból 

finanszírozva, ha nem akkor is. Ezekre a rendezvényekre minket, mint helyi akciócsoportot 

kötelezően meg kell hívniuk. A projektről egy egyoldalas beszámolót kell küldenie, illetve 

néhány fotót. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy voltak pályázók, megvalósítók, de semmit nem 

tudtunk róluk. Mivel a kifizetési kérelmek az MVH-hoz mennek, és ha itt nem látnánk a 

gépen, hogy odabent az MVH-nál történt valami mozgás (most már megint nem látjuk, de 

korábban láttuk), hogy levelezés folyt közöttük, akkor nem tudtuk volna, hogy egyáltalán van-

e mozgás ebben az ügyben. Mikor telefonon, vagy bármilyen módon kerestük az ügyfelet, 

lerázott stb. Tehát, nem volt semmilyen kötelezettsége arra nézve, hogy velünk bármilyen 

információt közöljön, átadjon. Magától pedig nem biztos, hogy érzékelte ennek a jelentőségét 

vagy fontosságát. Bár magunknak csináltunk többletmunkát, mert minden egyes projektzáró 

rendezvényen ott kell lennünk, ez számunkra mégsem többletmunka, mert így legalább 

nyomon tudjuk követni, ott vagyunk, látjuk, kapunk egy írásos beszámolót arról, hogy mit 

valósított meg. Tehát ez a dokumentációnknak is egy fontos része lesz, amit maga a pályázó 

biztosít a számunkra. Ráadásul ez egyfajta személyes kapcsolattartást is feltételez, ilyen 

helyeken mindig vannak meghívott, együttműködő partnerek, lehetőséget biztosítva egyfajta 

ismerkedésre. Ha lesz egy következő forduló, ha hozzá jutunk ahhoz a lehetőséghez, hogy 

2020-ig „leaderez-zünk”, akkor nem kérdés, hogy mi ezt a gyakorlatot például folytatni 

szeretnénk, mert úgy gondolom, hogy azaz egyik legfontosabb része a munkánknak, amikor 

fölkészítek és tájékoztatok, és a végén, amikor ellenőrzök, visszacsatolok.  

 

- Ezekre a rendezvényekre bárki elmehet? 

- Persze, ezek nyilvánosak, 30 nappal hamarabb be szokták küldeni a meghívót, mi pedig 

közzétesszük a honlapunkon, illetve kiküldjük a tagoknak is egy hírlevél formájában, hogy 

tájékozódjanak róla.  

 

- A beküldött anyagok és beszámolók is felkerülnek a honlapra? 
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- Pontosan, ha fölmennek a honlapunkra, ott egy külön menüpontot is létrehoztunk erre, mivel 

az MVH bár nem követelte meg, de mivel kifizetési kérelem benyújtásakor vizsgálják - 

ráadásul visszaellenőrizhető kell, hogy legyen -, hogy valóban megtörtént ez a bizonyos 

beszámoló váltás a pályázó és mi közöttünk, így ők úgy tudják leellenőrizni, hogy ezt 

megjelentetjük a honlapon. A meghívók és a beszámolók is nyilvánosak.  

 

-A honlapon is láttam, hogy előadások lesznek Tiszaszentimrén és Tomajmonostorán a 3. és 4. 

tengelyhez kapcsolódóan. Ilyen előadások rendszeresen vannak szervezve? 

- Így van, pontosan. Gyakorlatilag mindig próbáljuk a legaktuálisabb információkat kivinni, 

minden hónap utolsó szerdáján. IKSZT van Tiszaszentimrén illetve Tomajmonostorán is, és 

ha nincs nagy tömeg, az ügyfél is leülhet és elbeszélgethet, elmondhatja, mire van most 

szüksége, segítünk bármiben, amiben tudunk, az MVH-s regisztrációtól kezdve a kifizetési 

kérelem benyújtásáig, hiánypótlásig.  Ott vagyunk a helyszínen, nem kell bejönni az irodába, 

nem telefonon kell érdeklődni. Ha többen vannak, akkor az éppen aktuális helyzetről, 

megnyílt kifizetési kérelemről, fórumokról, 3. tengelyről, 4. tengelyről beszélünk, azokról, 

amelyek éppen aktuálisak.  

 

- Visszatérve a képzésekhez, milyen jellegűek és hogy zajlottak ezek? 

- A saját képzéseinket én inkább fórumnak tekintem, tehát olyanok, amelyeket mi indítottunk 

volna, saját HACS-os képzés nem volt, viszont a képzéses pályázatok támogatására sor került. 

Kb. 10-12 képzési pályázatunk volt az elmúlt 5 évben. Ezek egy jó része, szakirányú képzés, 

szakmunkásképzés irányába ment. Mind felnőttképzés volt, ebben volt falusi vendéglátás, 

kishajó vezetői képzés. És a végén például kiderült, hogy óriási problémát jelent egy olyan 

jogszabályváltozás, amely előírta, hogy akik idáig túravezetőként, kikötőben dolgozóként, 

csónaktúrákat vezetőként tették a dolgukat, azoknak kötelező a vízijártassági engedély 

megszerzése. Ezt még nem is tudtuk akkor, amikor meghirdettük magát a pályázatot, csak az 

egyik élelmes civil szervezet, akiknek a tagjai is érintettek voltak, vette észre ezt az űrt és 

bepályázott. 21-22 főt képeztek ki, ami utána még fizetős módon is ment tovább, mert akkora 

igény volt rá. Például most a hétvégén kiskörei székhellyel 22-en vettek részt képzésben, 
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annak hatására, amit mi elindítottunk. Első körben ingyenes volt az a képzés, amit mi 

támogattunk, utána kiderült, hogy ez pénzügyileg is vállalható. Már fizetős képzésként 

hirdetik meg, mert óriási igény van rá, hiszen ez a jogszabály nem csak a Tisza-tóra lett 

érvényes, hanem az ország összes élő vizére. Például most Tokajból vesznek részt a kiskörei 

képzésen, mert Tokajban nincs ilyen képzés. Ez arra példa, mikor egy nonprofit dolog át tud 

váltani egy gazdaságilag jövedelmező dologgá, mert az igény megjelenik. Úgymond időben, 

aktualitásában elkaptunk egy olyan fonalat, amire építeni lehet. Voltak vállalkozói ismeretek 

átadását, vállalkozóvá válást támogatását célzó képzések. Ezek 3 napos - inkább szeminárium 

jellegű - képzések voltak. Volt benne több fajta modul. Olyan értelemben talán 

sikertelenebbek, nem nagyon tudtuk mérni az eredményességét. Nem gondolom, hogy nem 

adott információt, nem adott tudást, ismeretet, vagy egy lökést azoknak, akik részt vettek 

rajta. Azt tudtuk, hogy kiadtak 21 tanúsítványt, de hogy azaz ember, aki ott volt, mennyire 

gyarapodott belőle, azt nehezen tudtuk lemérni. Nagy sikere volt a nyelvi képzéseknek. Ezt 

különösképpen nem is kell, hogy indokoljuk, kiindulva a Tisza-tóból.  Illetve megpróbáltunk 

meglovagolni azt a problémát, amit a kormány is szeretne most megoldani, hogy sok a 

„diploma nélküli diplomás”. Ahhoz, hogy a diplomájához hozzájusson, muszáj középfokú 

nyelvvizsgával rendelkeznie. Jönnek ki az emberek az egyetemekről, főiskolákról, elvégzik a 

4 évet, leteszik a záróvizsgákat, de sajnos nincsen meg a diplomájuk. Erre itt a legjobb példa a 

kollégánk, van neki egy diplomája, azt még ezelőtt megszerezte, hogy ez a nyelvvizsgás 

dolog bejött volna, de a vidékfejlesztő diplomáját még ő sem tudta ez idáig kézhez venni, 

mert nincs meg a középfokú nyelvvizsgája. 22 csoportban majdnem 30-an vettek részt ilyen 

nyelvi képzésben. Úgy gondoljuk, hogy ez megint óriási segítség a helyi, főként a fiatalabb 

korosztálynak.  

 

- Hányan szerezték meg ennek a képzésnek köszönhetően a diplomához szükséges 

nyelvvizsgát? 

- Sajnos csak hárman. Függetlenül attól, hogy ingyen volt, mert megint ráakadtunk egy civil 

szervezetre, aki meg tudta pályázni, így gyakorlatilag 90 %-os támogatást tudtunk hozzá adni 

és így ingyenes volt a hallgatók számára. 
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- Lehet tudni, hogy mi volt az oka annak, hogy ilyen alacsony létszámnak sikerült nyelvvizsgát 

szereznie? 

- Nem akarom a jelenlegi magyarországi nyelvoktatás szisztémájára és egyebekre kenni a 

dolgot, mert úgy gondolom, hogy 50-50%-ban okolható a hallgatónak a hozzáállása, illetve a 

tanítási metódusoknak a csődje. Ez a kettő tényező együtt adja ezt a nagyon elégtelen 

nyelvvizsga eredményt. 

 

- Milyen jelentősebb erőforrást lehetet még kiaknázni a térségben?  

- Olyan jellegű gazdaságfejlesztések, ami az energiafejlesztést, alternatív energiaforrásoknak 

a teremtését vagy igénybe vételét célozza meg. Erre egy tomajmonostori példa, a helyi 

brikettgyártó üzem (még nincsen készen teljesen), ahol többen is összefogtak. Van, aki 

termeli hozzá a faanyagot, van aki pedig átállt ennek a brikettnek a  befogadására.  Ez sokakat 

megmozdított. Nehézséget jelentett megtalálni azt az alternatív módot, azt az alternatív 

anyagot, amelynek feldolgozása adná, jelenthetné magát az energiát. Felmerült az energiafű 

ötlete, többen is foglalkoztak volna vele, hogy termelnék, de hát ezt csak rendszerben és nagy 

területeken lehet megvalósítani, és ráadásul kiderült, hogy elsődleges mezőgazdasági termék 

ezért nem támogatható tevékenység. Tehát alapanyagot nem tudtuk támogatni. Ha ennek a 

feldolgozásához üzemet akart volna építeni, azt igen, de magának az alapanyag előállításához 

nem tudtunk adni támogatást. Sok helyen előjött volna a közvilágítás korszerűsítése, de erre 

volt más pályázati program. Hiába szerettek volna a települések ilyen dologban előre lépni, 

nálunk ehhez nem tudtak forrást szerezni. Sokan szerettek volna elektromos járműbeszerzést, 

sajnos ezt sem tudtuk támogatni. Egyetlen egy lehetőségünk volt, de az is turisztikai területen, 

amikor a segway típusú járművek támogatásáról volt szó, amely egy alternatív energiával, 

környezetkímélő módon működő eszköz. Nem tudtunk kisvonatot pályáztatni, mert gázolajos 

meghajtású. Az elektromos kisvonat pedig nem tud körbe menni, mert nem tud annyi energiát 

magával vinni, hogy 70 km-t megtegyen. Tehát sok minden ötletként előjött, ezekben sokan 

láttak volna fantáziát, csak a pályázati szisztéma eléggé behatárolta a területet, amelyet 

támogatni tudtunk. Amikor sorra vettük, hogy mink van, kiderült, hogy sok nád, sás, és vízi 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

311 

növényzet. Ennek hasznosítására van egy nagyon jól működő üzem, ők is próbálkoztak három 

alkalommal támogatást nyerni, de egyszer sem sikerült őket forrásban részesítenünk. 

Nagyivánon van az üzem - a puszta legszélén, a Hortobágyon – ráadásul export terméket 

állítanak elő és Hollandiába, Belgiumba, Olaszországba és Németországba szállítanak. Egy 

üzemcsarnokot szerettek volna, de a holland partnerük által, olcsón beszerzett, lebontott 

építési anyagot szerették volna felhasználni, és az üzemcsarnok felépítéséhez lett volna 

szükségük támogatásra. Megcsinálták, de nem tudtunk hozzá adni támogatást, mert bontott 

anyagot nem tudtunk támogatni. Így jött be a képbe a nádház elgondolás. Ezt egy helyi 

asztalos vállalkozó találta ki, aki abból indult ki, hogy egyre inkább csökken a sátrazó vendég 

száma. Tehát a sátor, mint lakóegység, lakhatási lehetőség, kényelmetlen, meleg, cipelni kell. 

Ebből jött az ötlete, és már korábban is beszéltünk ilyesmiről, hogy bent a szigeten kellene 

kialakítani olyan szálláshelyet, mint amilyenek a pákászoknak meg a halászoknak volt - 

hagyományos vert vagy döngölt falú kunyhókat. Meg is valósította már a próbaépületet. Van 

egy deszkából készült alap, egy háromszög, mintha sátor lenne, ami szintén le van deszkázva, 

de lábra van állítva, és ezek a háromszögletű panelek mozgathatóak, eltolhatóak, ablak 

kialakítható, tehát szellőztethető. A borítása viszont nádpadló, egy természetes anyag, alig van 

benne szög, helyi anyag felhasználású, korabeli hangulatot keltő berendezéssel, 

szalmazsákkal. Egy ma divatos, alternatív szállás lehetőség. Ők Abádszalókon ki is béreltek 

egy nagy partszakaszt a strand mögötti részen, de jelenleg úgy alakult, hogy Kiskörére mentek 

át, mert ott a kempinget vették meg és úgy gondolták, hogy az egy jobb terep lenne ennek az 

ötletnek a működtetéséhez. Ott a kempingben már meg is valósítottak belőle egy prototípust, 

tehát működik, üzemel. Most a gyártására szeretnének forrást szerezni, de ez már a következő 

ciklusnak lesz ez a lehetősége. Ez megint arra példa, hogy körül kell nézni, hogy mi áll 

rendelkezésre, és abból egy kis innovációval, egy kis újragondolással olyat csinálni, ami 

egyedi, csak ide jellemző, és ha meg el is lehet terjeszteni országon belül, akkor még gyártani 

is lehet. Ők ezen az úton vannak. 

 

- Milyen helyi terméket gyártókat ismernek? 

- A helyi termék gyártókról készítettünk egy kimutatást, melyet át is tudunk adni. Úgy 
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szereztünk tudomást róluk leginkább, hogy együttműködést kezdeményeztek velünk 

valamilyen szinten. Vagy azért kerestek meg minket, mert vállalkozóvá akartak válni, vagy 

eleve vállalkozók, illetve alakítottunk tavaly ősszel egy helyi szociális szövetkezetet. Az volt 

a legnagyobb probléma - és az igény 1,5-2 éve már érlelődik, fel-fel bukkan -, hogy van akik 

otthon készítenek terméket, de nem tudnak piacra jutni. Amit készítenek önmagában kevés 

ahhoz, hogy üzletet is nyissanak hozzá, nem is tudnak olyan volument termelni, és nem is 

érné meg, mert abban a pillanatban olyan teher jön hozzá – vállalkozóvá kell válni, stb. -, 

hogy utána ellehetetlenül maga a tevékenység. Ez szülte gyakorlatilag azt, hogy összehoztunk 

15 főt, akivel megalakítottuk a szövetkezetet - ebben én is benne vagyok például -, és 

nyitottunk Mívesház elnevezéssel egy boltot. Pontosan azért, mert a 7-es adószámmal ezek az 

emberek idáig is dolgoztak, tehát maga a tevékenységük legalizálva van, csak az árusítási 

tevékenységet kellett törvényesíteni. Október végén jegyezték be a szövetkezet, és meg is 

nyitottuk a boltot Abádszalókon az István király úton. Jelen pillanatban a legnagyobb 

gondunk a foglalkoztatás dolga, holott alapból azért jött létre szövetkezet, hogy majd a tagjai 

meg fogják oldani ennek a boltnak a működtetését is, hiszen a szövetkezetben az önkéntes 

munka fogalma egy adott dolog és ez a legolcsóbb foglalkoztatás, működési költséggel nem 

jár. Igényeltünk egy közfoglalkoztatott munkavállalót, de még nem kaptunk rá választ a 

Munkaügyi Központtól. Illetve foglalkoztattunk már csökkent munkaképességűt is, próbáltuk 

abban a szegmensben tartani, ami egy ilyen szövetkezetnek pontosan a profilja lenne. 

Egy fiatalasszony, aki Angliában élt nagyon sokáig 10 évig, és ott tanulta meg a drótékszerek 

készítését volt az első, aki felvetette, amikor hazatért, hogy ő szeretne valamit itt csinálni, de 

nem tud vállalkozóvá válni. Ekkor csatlakozott egy szappankészítéssel foglalkozó hölgy, 

hogy ő nagyon szívesen csinál kecsketejből szappan, de ő sem tud annyi terméket előállítani 

ebből, és ezért ők ketten összeálltak. Jött egy őstermelő, aki paprikát és paradicsomot termel, 

de nem hagyományos paprikát és paradicsomot, hanem különleges fajtájúakat. Árusítja 

palántaként is, a termést is, és amikor beszárad, akkor őrleményt is készít belőle. Van neki 

chili paprikája, fekete paradicsoma, sárga paradicsoma, retek alakú paradicsoma, tehát 

legalább 10-15 féle paradicsomja és paprikája. Emellett Nagyivánban van egy szociális 

foglalkoztató, akik különböző bőr és egyéb textilanyagokból készítenek, varrnak, hímeznek 
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különböző tárgyakat, például kötőt, babzsákot stb. 5 órás munkakörben foglalkoztatnak 

megváltozott munkaképességű embereket. Az ő termékeik is itt vannak. Tiszaigaron mézet 

termelnek, a mézük nálunk van. Van nekik korongozójuk, az előállított agyagtermékek nálunk 

vannak. Vannak tésztakészítő asszonyaik, a tésztáik szintén itt vannak – ezek házi tészták 

különböző kiszerelésben, különböző ízesítéssel.  Van fafaragónk, van gyöngyfűzőnk, vannak 

patchwork-készítők, van festőnk, van csuhébaba készítőnk, van csipkeverőnk természetesen. 

Nagyon sokan vannak akik, csak behozzák a terméküket, ők nem nagyüzemben termelnek. 

Például az egyik hölgy ötlete az volt, hogy ruhaszárító facsipeszekből szitakötőket készít úgy, 

csuhéból készített szárnyakat ragaszt rá. Akkora sikere van, hogy nem tud annyit előállítani, 

amennyit el tudna adni. Ráadásul olcsó, ajándékötletnek nagyon ötletes, mert rá van égetve a 

csipeszekre, hogy Abádszalók.  Ez a mozgalom felpezsdítette azt a szegmenst, akik még 

mindig nem vállaltak vállalkozóvá, de egyfajta megbecsülést vívtak ki maguknak – az 

interneten folyamatos dicséreteket kapnak. Úgy szól a megállapodás, hogy aki szövetkezeti 

tag annak a termékét 20% árréssel árusítjuk, aki nem tagja a szövetkezetnek, de hozzánk 

hozza az áruját, annak 30% az árrés. Ez elég alacsony jövedelmezési szintet eredményez, nem 

véletlen, hogy csak úgy tudjuk nyitva tartani a boltot, ha valamilyen támogatott 

foglalkoztatási formában alkalmazunk valakit. Ez azonban olyan értelemben sikertörténet, 

amikor a helybeli emberek, a helyi tudással a hobbi termékből igazi terméket tudnak 

fejleszteni.  

 

- Hogyan lehet a tipizálni társadalmi szempontból a helyi termék-előállítókat? 

- Nagyrészük nő, a 15 együttműködő partner közül 3 férfi van. Iskolai végzettséget tekintve 

középfokú végzettséggel biztos, hogy mindenki rendelkezik, többüknek főiskolai, egyetemi 

végzettsége van. 4 pedagógus, egy szervező szakmérnök, Művelődési Ház igazgató, 

művelődésszervező – tehát inkább középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. 

Korosztályt tekintve 30 és 50 év közöttiek, nincs is idősebb 50 évesnél, jellemzően 30-asok.  

Ha a termékeket próbáljuk tipizálni, akkor ezek főként olyan jellegű termékek, amelyek 

ajándékként is tudnak funkcionálni, tehát nem használati tárgyakat állítanak elő, hanem 

ajándéktárgyat.  
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Érdekes volt az, hogy amikor megnyitottuk az üzletet októberben, mindenki azt mondta, hogy 

mivel ilyenkor nincsenek turisták, egy hét alatt bezárhatunk. A karácsonyi időszakban 

rendkívül jól ment, még helyi viszonyok között is, a vásárlóerőt tekintve is, a Bálint-nap 

rendkívül jól ment szintén, több százezer forintot forgalmaztunk. Tehát egyértelmű, hogy úgy 

gondoljuk, hogy a nyár tudja megalapozni a későbbi hónapok működtetési és fenntartási 

költségeit és fedezetét, de folyamatos igény van a termékekre. Inkább azt mondtuk, hogy 

nekünk kell jobban alkalmazkodnunk, figyelembe vennünk az éppen aktuális névnapot, vagy 

a kiemelt ünnepeket, például Húsvétkor csipkeverők készítettek kis csirkéket csipkéből, 

nyuszit, keresztet. Ekkor döntöttünk, úgy, hogy ezeket meg kellene csinálni Karácsony előtt 

is, mert lenne rá kereslet.   

 

- Mit lehet mondani az együttműködésről? 

- Meghívást kaptunk szeptemberben Szolnokra az Agórába, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei helyi termékeknek bemutatója lesz. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt a megyei 

Tourinform iroda, mert ott árusítottak sok mindent. De talán majd az Agórában helyet fognak 

kapni. Az Aba-Novák Művelődési Házból azonban már megkerestek bennünket, hogy 

számítanának ránk. Tehát ez tervbe van véve, hogy mi és más települések a termékeinkkel 

megjelenjünk. Nagyon örülnék, ha megyei szinten megvalósulna egy ilyen típusú 

együttműködés.  

 

- Milyen segítő és akadályozó tényezőkről tud beszámolni? 

- Akadályozó tényező – amint már korábban is említettem -, hogy sajnos nem tud annyira 

jövedelmező lenni ez a tevékenység, hogy önfenntartó legyen, segítség nélkül. Azért azt 

tudjuk, hogy maga a szociális szövetkezeti lét, annak a létrehozása és fenntartása nem is az 

önfenntartásról szól, hanem arról hogy legalább 3 évig, egyfajta segítségnyújtás lenne az 

állam részéről, ahhoz, hogy ki tudja nőni magát, hogy bevezetődjön a piacra, hogy a jelenléte 

biztosított legyen. Ha 3 évig sikerül működnie, akkor utána már biztosan fenn fog maradni a 

dolog, volumenben is és a termelésben is felfutást lehet elérni. Akkor már beruház a termelő, 

az előállító, már látja, hogy van értelme a dolognak, és azt mondja, hogy a napjából 4 órát arra 
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szán, hogy ezzel foglalkozzon. Vagy önállósítja magát, mert már akkora volument tud 

előállítani. Megtalálja a megfelelő értékesítési csatornákat, hogy tovább tudja teríteni az általa 

előállított termékeket. Tehát van lehetőség a felfutásra, most még inkább a lelkesedés viszi 

tovább az egészet.  

Segítő tényező, az embereknek a saját maga „nyomora”, és hogy nem akarnak belenyugodni, 

hogy ebből nincsen kiút. Tehát tenni akar, csinálni akarja, megkeresi azokat a segítőket, 

azokat az együttműködő partnereket, akik akár csak egy kicsit is hozzá tudnak tenni, mert ha 

úgy látjuk, hogy fontos számára, akkor hátha másoknak is fontos. Tehát az élni akarás egy 

nagyon fontos előrevivő erő. El tudunk jutni odáig, amikor azt mondják az emberek, hogy ez 

még mindig jobb, mint a közmunka. Nem közmunkások akarnak lenni, hanem ők maguk 

akarják irányítani az életüket – ez fontos motiváló erő. Nem akarnak belenyugodni, hanem 

mindig képes tenni valamit a boldogulásáért. 

 

- A sikeres programmegvalósításoknál van mérhető eredménye annak, hogy hány munkahely 

jött létre?  

- Igen, csináltunk erről egy táblázatot. A 216 sikeres projekt 42 új munkahelyet 

eredményezett. Ebben a kimutatásban sokféle adat szerepel. Úgy állítottuk össze, hogy 

minden olyan kritériumot kiírtunk, amit a pályázatban megfogalmaztunk. Le van pályázatra 

bontva, hogy az adott pályázó mit vállalt, mit teljesített, és nagyon jól ki lehet belőle olvasni, 

hogy mik azok, amit nagyon sokan be tudtak vállalni, mert helyi adottságként megjelenik és 

mindenki vállalni tudta.  

Amikor 2-3 évvel ezelőtt keresetek meg minket a NAKVI-ból a helyi termékekkel 

kapcsolatos információkért, mi pedig megkerestük a településeket, hogy felderítsük, nálunk ki 

készít ilyen termékeket, hogy készíti, hol érhetőek el. Így lett egy listánk a tevékenységekről 

és az elérhetőségekről. Ezt a listát próbáljuk a saját támogatott pályázatainkkal kiegészíteni. 

Aki kiváltotta a vállalkozói igazolványát, az belépett a kistermelői vagy előállítói körbe.  

 

- A honlapjukon feltüntetett adatokat a programmegvalósítókról kötelező jelleggel kell 

feltölteni, vagy ez saját kezdeményezés? 
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- Nem kötelező. Van olyan HACS, akinek arról sincs adat a honlapján, hogy hány pályázat 

valósult meg. Volt nálunk egy fiatalember gyakorlaton, aki azt a feladatot kapta, hogy az 

összes pályázatot egy általunk megadott szempontrendszer alapján kell kiértékelnie, és 

minden egyes pályázatról egy oldalt kellett írnia. 4 hét alatt 108 pályázatot értékelt ki. Az idén 

tavasszal szintén volt nálunk egy gyakornok hölgy, és ő fejezte be a maradék kiértékeléseket. 

Ilyen szempontból kiszolgáltak bennünket ezzel a munkával, nekik ezek nagyon jó 

esettanulmányok voltak, mi pedig jól használható információkhoz jutottunk, amiket közzé 

tudunk tenni. Jelenleg 65 pályamunkát töltöttünk fel eddig a honlapunkra, és a végén összesen 

kb. 160 lesz. Ezek a programok már megvalósultak, kifizetéseik megtörténtek. Ezek az 

adatlapok a médiához is eljuttathatók. Hamarabb nem tudtuk elkezdeni a feltöltést, mert nem 

volt tárhelyünk hozzá, és a felület sem volt alkalmas hozzá 2 hónapig. A legnagyobb 

akadályozó tényező pedig az volt, hogy hosszadalmas időt vett igénybe az utánajárás, a 

pályázók 90%-ához kimentünk személyesen, fényképeket is készítettünk, adatokat felvenni. 

De úgy gondolom, hogy a teljes 7 éves munkánkat ez fogja minősíteni a világ előtt, mert 

nyilvános, le van írva ki pályázott, mennyi pénzt kapott, mit valósított meg belőle, amely 

fotóval is dokumentálva van. Ennél többet magunkért nem tudunk tenni. 

 

- Milyen fejlesztési igények, képzési igények fogalmazhatók meg? 

- Sajnos jelen pillanatban egy úgymond tudathasadásos állapotban vagyunk. Van egy minta, 

amit 5-6 éven keresztül csináltuk és már érzékeljük, hogy ami következik, az egészen más 

lesz. Nem tudjuk még, hogy mi, és ez a bizonytalanság a legrosszabb. Ez a bizonytalanság 

abból ered például, hogy a vidékfejlesztés a korábbi helyéről átkerült a Miniszterelnökséghez. 

Még a Vidékfejlesztési Minisztériumban korábban 12%-os forrásról beszéltek a következő 

ciklusban, jelenlegi információk szerint szinte biztos, hogy csak 5 % lesz. Ha ezt lefordítom 

pénzre, és összehasonlítom a jelenlegivel, volt 280 milliárd Ft a Leaderre, tehát ha a 12%-ot 

nézem, akkor durván 100 milliárd Ft a következő ciklusra. Már ez is óriási különbség, nem 

mindegy hogy 280 vagy 100 milliárd.  Ha az 5 %-ot nézem, akkor meg csak 50 milliárd Ft 

országosan. Az 50 milliárdnak a 20%-a működési költség, tehát fejlesztésre 40 milliárd Ft jut. 

Jelen pillanatban 196 HACS van országosan, a támogatást szétosztva ez 400 millió Ft-ot 
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jelent HACS-onként. Van,  aki 100-at kapna, van aki pedig 5-600 milliót, mit lehet erre 

alapozni egy 7 éves fejlesztési ciklusban? Mit lehet 700 millió Ft-tal kezdeni, hogy annak 

eredménye legyen? Óriási dilemma számomra, hogy ezt szabad-e így? A következő hozzánk 

eljutott információ, hogy nem lesz 100 HACS. Én ezt ilyen módon el is tudom képzelni, hogy 

ne legyen 100 HACS, mert akkor nincs forrás, nem tudok feladatot vállalni, hiszen nem 

tudom végrehajtani, nem tudok eredményt elérni. De most azt halljuk, hogy a 33 volt ehh-s 

kistérség jogosult helyi akciócsoport létrehozására. Amiben van ráció, hiszen a jelenlegi – 

2014-20-as tervezés abszolút nem számol a felzárkóztatással. Nem véletlen hogy mi, meg a 

másik 32 kistérség ott van, ahol van, tehát ha minket beömlesztenek a „nagy kalapba”, egy 

óriási hátránnyal, hendikeppel indulunk – a mi vállalkozóink, a mi önkormányzataink, a mi 

civiljeink. Itt egyetlen egy dolog van, ami jobbá tesz, a már korábban is említett „élni akarás” 

hozzáállása az emberekben, mert ez talán sokkal erősebb ezekben a térségekben, hiszen az itt 

élő emberek nem akarnak elmenni, nem akarnak „megszűnni” és azt mondják, hogy igenis 

élni akarok. Ha 33 kistérség van és a 40 milliárd ennyi felé megy, akkor mi például 1,5 

milliárddal indultunk 2008-ban, kiegészítő forrást annyit kaptunk, hogy most 2,2 milliárdról 

fogunk beszámolni, tehát ennyi forrást tudtunk az 5 év alatt lehívni, megpályáztatni és 

kiosztani. Ez már azért pénzforrás, ezért szoktam mondani – hogy elég volt a 

templomfelújításból és díszkőből, mert mi is felújítottunk 11 templomot, rendbe hoztunk 6 

települési központot, építettünk játszótereket a településeken, csináltunk település „imázst” 

javító beruházásokat, amelyek ott maradnak, és büszkék lehetnek, akik ott élnek, mert nekik 

sem kell sárba tapicskálva járniuk, hanem igenis normál járda van a lábuk alatt. Úgy 

gondolom, hogy ez nekik ugyanúgy jár, mint ahogy jár az V. kerületben meg Debrecenben a 

Főtéren sétálóknak. Most már valószínűleg nem erre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, de van 

mire, és itt jön be, sokkal erősebben kell foglalkozni a vállalkozókkal és vállalkozásokkal, és 

ebben abszolút egyetértek azzal, hogy a fejlesztési források 60-65 % ilyen célra menjen. A 

másik, amit rendkívül fontosnak tartok az a képzés. Ugyanis az embereknek ez előbbre 

jutásban fontos, hogy képzettek legyenek. Tehát ez a két dolog nagyon fontos. A harmadik 

dolog, ami nagyon fontos lenne – de erre mi magunk alkalmatlanok vagyunk -, a társadalmi 

felzárkóztatást elősegítő programoknak a szervezése, lebonyolítása. Ezeknek az 
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eredményességét szakembereknek kellene mérniük, és kidolgozni hozzá egy központi 

programot, mert én nem vagyok erre alkalmas. Kellene pszichológus, kellene 

társadalomkutató, olyan szakemberek, akik meg tudják ítélni, hogy egy adott közösségben, 

adott képzettségek mellett, adott mentális, pszichés és egyéb adottságokkal, ezek az emberek 

hogyan fejleszthetőek. És valószínűleg a legfontosabb talán az egészség, például a dohányzás 

és italozás szokásának visszaszorítása, mert ez anyagilag is terhet jelent az egészségre nézve 

káros hatása mellett. Annak az okát, hogy mi váltja ki, hogy valaki dohányzik és iszik, azt 

kellene szakemberek segítségével kideríteni. Hogy ezt vidékfejlesztési forrásból kell-e 

megvalósítani, vagy sem, azt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy valamilyen 

forrásból erre biztosítani kell támogatást. A másik dolog, amivel foglalkozni kell, az hogy 

Abádszalókon 1200 közmunkás van, akiknek az 50 %-a máshol nem tud elhelyezkedni, itt 

vannak cél nélkül, magukra hagyva gyakorlatilag. Az orvosi rendelő nap mint nap tele van 

emberekkel, de csak azért hogy szóljon már hozzájuk valaki. Ezeknek a problémáknak a 

megoldására kellene lehetőséget biztosítani, de hogy milyen keretek között, ahhoz én nem 

értek, ehhez kellenek a szakemberek.  Ebben útmutatásra van szükség.  

 

- Milyen fejlesztést igényelne a sikeresebb értékesítés? 

- Rendkívül nagy örömmel venném, ha létrehoznának egy központi honlapot, amire 

becsatlakozhatnak a termelők, előállítók és forgalmazók. Nem kellene többet, csak a már 

meglévő terméknek még nagyobb reklámot biztosítani. És tudná mindenki, hogy erről a 

honlapról indulva megtalálhatja a helyi termékeket. Lehetne különböző bontásokban 

csoportosítani a termékeket, pl. megyei bontás. Ez nem sokba kerülne, de óriási segítség lenne 

ezeknek a kistermelőknek, előállítóknak. Illetve - ez már természetesen továbblépés lenne 

ezen az úton, van is erre kezdeményezés, csak a kistermelők mindig félnek a nagyhalaktól -, 

egy központi webáruház létrehozása. Természetesen a webáruházon való megjelenés 

kötelezettségekkel is járna, például rendelkezésre kellene bocsátani megfelelő mennyiségű 

készletet, stb. De ez pontosan azt a fegyelmet, azt az értettséget követelné meg, ami a piacra 

jutás egy magasabb szintjét eredményezné. Meggyőződésem, hogy egyébként is az értékesítés 

is egyre inkább kezd átcsúszni az internetes vonalra. Mondtam, hogy helyben is van azért 
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ezeknek a termékeknek keresettsége, bár legtöbbet ebből a turizmusnak köszönhetünk, de 

ettől függetlenül, úgy gondolom, hogy egy bizonyos jövedelemszinttel rendelkezők azok akik 

hajlandóak, képesek megvásárolni ezeket a termékeket. Az pedig kevésbé megoldható, hogy 

mi Budapestre felutazzunk 2 lekvárral. De ha meg lehet azt csinálni, hogy meg van hirdetve, 

hogy van egy, mint ahogy lesz is egy közös konyhánk, ahol például lekvárokat lehet majd 

előállítani, és föl lehet előre jelentkezni arra, hogy pl. 0,75 dl-es kiszerelésű abádszalóki 

szilvalekvár és már februárban meg lehet rendelni, amit szeptemberben le tudunk szállítani. 

Ezt a helyi piac dolgot internetre applikálva természetesen sokkal jobban lehetne csinálni, és 

ha van egy olyan szövetkezet, ahol van alkalmazott, van szakértelem hozzá, akkor ezt nagyon 

jól le lehetne bonyolítani. És ez az amikor már kilép a lokalitásból, és próbál kifelé 

kacsingatni, megcélozni a vevőközönséget akár országhatáron belül, vagy akár határon kívül 

is. Ebben gondolom én, hogy kellene a segítség. 

 

- Jellemző a helyi termék-előállítók között az együttműködés?  

- Abszolút. Mint ahogy mondtam, 15 tagunk van ebben a szövetkezetben, de még legalább 

10-en beszállítok. Be is léphetnének, csak akkor alapszabályt kellene módosítani, de a 

jelenlegi Ptk. szerint ez mindig egy kockázatos dolog. Csak ez az oka annak, hogy nem tagjai 

a szövetkezetnek, de ettől függetlenül hozzák a termékeiket. Van sajt előállítók Tiszaörsön, 

nagyivániakról és a tiszaigariakról már beszéltem, Tiszaderzsről van gyógynövényes, vannak 

kosárfonók, tehát nagyon széles a paletta. Jövő tavaszra tervezzük, hogy megjelenünk egy 

olyan termékkel, amihez az ősszel érő vesszőből kis kosarakat készítenek a kosárfonók, 

melybe a paprikatermelő bele ülteti a különböző fajtájú paprikáit, és gyakorlatilag, ezáltal 

egymást erősítve tudnak a piacon megjelenni. Mert ha csak a kosarat árulják, akkor kapnak 

érte 300 Ft-ot, ha csak a palántát azért kapnak 150 Ft-ot, de ha együtt adják el, akkor, mint 

ajándéktárgyat, 1.200 Ft-ért lehet eladni. Tehát ez az együttműködés gazdasági hasznot termel 

mind a kettőjüknek, és egy új termék jön létre.  

 

- Együttműködésre a HACS-on kívül is van lehetőség? 

- Abszolút. Tehát a HACS igazából egy koordinatív szerep, az információáramlást tudja 
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biztosítani, hiszen mi mind a 15 településsel tartjuk ilyen értelemben a kapcsolatot. Nagyon jó 

viszonyban vagyunk a könyvtárosokkal, a Művelődési Házak igazgatókkal, tehát akik az adott 

településen az ilyen jellegű szervezésekben abszolút ott vannak és kapcsolatot tartanak, pl. 

faluvásárok rendezésénél, ennek köszönhetően nálunk is meg jelennek ezek az információk és 

tovább tudjuk adni. Nem akarok dicsekedni, de úgy gondolom, hogy mi itt megtaláltuk a 

szerepünket, a helyünket, minket is megtalálnak az emberek, ismernek bennünket, 

bizalommal fordulnak felénk, a legbizarrabb ötletekkel is mernek hozzánk fordulni. Mi 

szállást keresünk, ha éppen szállás kell valakinek, mi programot ajánlunk, ha éppen 

programot kell ajánlani valakinek. Bizonyára szerencsés dolog az is, hogy a Tourinformmal 

egyfajta közösséget alkotunk, előny, hogy a korábbi tevékenységeim során turizmussal 

foglalkoztam és ismernek a környéket az emberek. Tehát sok minden kell ahhoz, hogy a 

vidékfejlesztő a legösszetettebb „állatfaj” a világon, mert itt mindennel kell foglalkozni, 

mindennel kell törődni, meg kell hallani mindent. Sokszor lehet, hogy elrugaszkodott az adott 

ötlet vagy elgondolás, amivel hozzánk fordulnak, de annak az embernek az az egyetlen 

kitörési lehetősége van, és ha számára fontos, akkor legyen már nekem is az. Ha az ötletre 

negatívabban tudok reflektálni, akkor leülünk két óra hosszára, és átbeszéljük, és lehet, hogy 

meg tudom győzni, hogy nagyon jó ötlet, amit hoztál, próbáljuk meg átültetni a helyi 

viszonyokra. Ehhez jogásznak kell lenned, mezőgazdásznak kell lenned, pénzügyesnek kell 

lenned, hogy valóban úgy gondolod, hogy el tudsz belőle adni pl. 100.000 db-ot, kinek adod 

el, ki lesz a vásárló, ki fogja igénybe venni, ki megy el hozzád? Föltetted ezeket a kérdéseket? 

Menj haza, próbáld meg átgondolni, és találkozzunk még egyszer. Ez az a bizonyos 

projektfejlesztési mechanizmus, amihez bizalom szükségeltetik, szakértelem, emberismeret. 

 

Interjúalany: Dr. Barancsi Ágnes, megyei referens, Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Interjút készítette: Szabó Beáta 

 

- Kérnék egy rövid bemutatkozást, és kérném, hogy beszélj arról is, milyen kapcsolatod van a 

vidékfejlesztéssel, milyennek látod a helyi (megyei) gazdasági-társadalmi sajátosságokat! 
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- A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat feladata, hogy a megyében lévő vidékfejlesztési 

szereplők közötti kapcsolattartást biztosítsa. Ilyen vidékfejlesztési szereplőnek számítanak a 

települési önkormányzatok, a civil szervezetek, az oktatási intézmények és a szakmaközi 

szervezetek. A mi feladatunk, hogy közöttük összehangoljuk az információátadást, illetve 

fórumokat, kerekasztal beszélgetéseket szervezzünk, ahol eszmecseréket lehet folytatni. A 

Hálózatunk fenntartása Európai Uniós kötelezettség, viszont a hálózat vezetése úgy döntött, 

hogy 2012-ben létrehozza a megyei referensi hálózatot, így minden megyében van egy 

kolléga, aki a megfelelő kapcsolattartást biztosítja a vidékfejlesztési szereplők között.  

A helyi társadalmi és helyi gazdasági sajátosságokhoz hogyan viszonyul a Hálózatunk? Ez 

egy vidékfejlesztési szervezet, több mint 11.000 regisztrált taggal, ők szorosan kapcsolódnak 

mind a helyi, mind a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz. Azért, hogy a munka még 

hatékonyabb legyen, a Hálózat vezetése különböző projekteket indított, ezek az ún. 

projektötlet felhívások. Jelenleg három lehetőség adott arra, hogy ilyen projektekre beadják az 

ötleteket: ismeretátadás, rendezvények és kiadványok készítése. Nemcsak a Nemzeti Vidéki 

Hálózat, hanem a hajdani Vidékfejlesztési Minisztérium is kiemelt projekteket indított, ilyen 

például a „Magyarország legszebb konyhakertjei” program, vagy a „Nyúlunk a munkáért” 

programok, a „Legyen galambod az udvarodban-legyen galamb a tányérodban” program. 

Ezeknek mind-mind az volt a feladata, hogy a helyi gazdaságot és a helyi termelést 

fellendítse, vagy ezeknek a kiépítését segítse. A Hálózatunk azon túl, hogy szakmai 

kapcsolatot ápol vidékfejlesztési szereplőkkel, pályázati lehetőségekkel próbálja a helyi 

gazdaságfejlesztést segíteni.  

 

- Milyen helyi erőforrások, hagyományok vannak a megyében, melyekre a helyi termékek 

előállításában építeni lehet? 

- Többféle erőforrást említhetnénk: az egyik a természeti erőforrások, mint a föld, a víz, a 

termálvíz és a mezőgazdasági területek. Nagyon gazdag néprajzi hagyományokkal is 

rendelkezünk, erre vonatkozóan különböző rendezvényeket szerveznek, ahol a mesterségeket 

tudják bemutatni. Helyi erőforrásunk még a megyében a természet adta adottságokat 

kihasználva az idegenforgalom: mint a Tisza, a Tisza-tó és a Hármas-Körös adta lehetőségek 
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kihasználása. Ezekre alapozódik a horgászat, a vadgazdálkodás, a gyógyturizmus. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelendő a nagy ipari parkoknak és ipari bázisoknak a 

megjelenése leginkább Szolnok és Jászberény térségében. Ilyen erőforrás például a 

mezőgazdasági innovációs bázis, az élelmiszeripar és a megújuló energiaforrások. Jelentős 

számú alap- és középfokú oktatási bázissal, erőforrással is rendelkezünk. Kiemelném még a 

helyi értékeknek a jelentőségét, ez is speciális erőforrás lehet, kezdve itt az épített és a 

természet adta lehetőségeket, a különböző gasztronómiai értékeket. Lényeges még, hogy  

megyénk zömmel vidéki identitással bíró tanyás térségeket is tartalmaz, amelyek fontosak 

például a helyi termékek előállítását tekintve.  

 

- Ezekből az erőforrásokból mit hasznosítottak?  

- Úgy gondolom, hogy igazából mindegyik erőforrást próbálja a megyei vezetés vagy a helyi 

termékeket előállító szervezet kihasználni. Vannak, amik problémába ütköznek. Például a 

természeti erőforrásokat vizsgálva mondhatjuk, hogy lehetőség adódhatna például 

talajhasználat bővítésére, vagy a fenntartható mezőgazdaság fejlesztésére. Az idegenforgalmi 

lehetőségeknél vannak még kiaknázatlan, kihasználatlan turisztikai tartalékaink, ezeket 

lehetne még mozgósítani. A mezőgazdasági innovációs bázisnál az élelmiszeripar 

versenyképessége elég gyenge, tehát ezt lehetne egy szilárdabb alapra helyezni. A megújuló 

energiaforrások tekintetében vannak még olyan erőforrások, melyeket nem használtunk ki. 

Lehetne az oktatási struktúrát bővíteni, ugyanis a statisztikai adatok azt mutatják, hogy 

alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya, ezzel egyetemben gyenge az innovációs 

potenciálunk, ezt lehetne még jobban erősíteni.  

Azt gondolom, hogy igazából az előbb felsorolt erőforrásokat próbáljuk kihasználni, de ha 

egy SWOT analízist készítünk - tehát az erősség, gyengeség, lehetőség, korlát elveket nézzük 

-, akkor vannak még kiaknázatlan területek.  

 

- Milyen erőfeszítések történtek a helyi termékek/vállalkozások fejlesztésében? 

- Úgy bontanám meg, hogy vannak kormányzati intézkedések és pályázatok. A kormányzati 

programok például a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020. Ennek egyik fontos eleme a helyi 
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élelmiszeriparnak és a helyi piacoknak a fejlesztése. Különböző operatív programokat 

határoztak meg, ilyenek például a TOP-ok, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programok, ilyen a MAHOP, a Magyar Halgazdasági Operatív Program, amelyek szintén az 

élelmiszertermelést segítik. A 2014-2020-as időszakra szóló VP-ben, azaz a Vidékfejlesztési 

Programban hat prioritást határoztak meg, ennek fő pontja az élelmiszeripari láncoknak a 

szervezése. Két tematikus alprogramot is meghatároztak, ilyen egyrészt a fiatal vállalkozók 

segítése, másrészt pedig a rövidellátási láncnak a kiépítése. 

 

- Ez mi pontosan? 

- Ez az, hogy például egy 40 km-es sugarú körön belül az őstermelők árulhatják a 

termékeiket, nem kell például répát utaztatni Kanadából, hanem kiszalad a kertbe az 

őstermelő, kiviszi a kapuja elé és eladja.  

Kiemelném még a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepciót és a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programot, ezeket is 2014-2020-ra határozták 

meg, és az élelmiszerágazat fejlesztése is benne foglaltatik. Továbbá a HFS-ek, a Helyi 

Fejlesztési Tervek, melyeket a helyi akciócsoportoknak kell kidolgozni, itt is a helyi 

gazdaságfejlesztés nagyon fontos szerepet kap. Ilyen lehet még a Népi Kézműves Stratégia, 

illetve a különböző pályázatok, ezekről már beszéltem az előbb, kis- és nagy fejlesztésű 

programok. Itt még kiemelném a Nemzeti Tanyafejlesztési Programot, ami elsősorban 

nemcsak a tanyaépületek infrastrukturális fejlesztését segítette, hanem a tanyai termékeknek 

piacra jutását is. Tehát ennek a célja az volt, hogy a tanyán megtermelt egészséges élelmiszert 

juttassák el a város piacaira a városi embereknek.  

A 2007-2013-as időszakban kiemelt pályázatok voltak az EMVA, tehát az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból meghatározott projektek. Ezek négy tengelyen 

nyíltak és nagyon sok projektet nyújtottak be megyei szinten.  

Én ezeket tudnám kiemelni, tehát vannak a kormányzati intézkedések, illetve a különböző 

pályázati rendszerek. 

 

- Milyen helyi termék előállítókat ismersz a megyében? 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

324 

- Azt tudni kell, hogy az elmúlt időszakban, értjük ez alatt a 2010-2014-es kormányzati 

időszakot, Fazekas miniszter úr által támogatott programok kapcsán nagyon sok helyi 

kisvállalkozás, őstermelő döntött úgy, hogy helyi termékek előállításával fog foglalkozni, 

ezeket megpróbálja piacra juttatni. Tehát nagyon sok ilyen kis árusítót tudunk a megyében. 

Viszont én kiemelendőnek tartanám azt, hogy jelen pályázatban olyan mintaprojekteket 

emeljünk ki, amik példaértékűek. Ilyen a Tisza-Menti LEADER Egyesület komplex 

fejlesztése, ami egy mini feldolgozóiparra épül: gyógynövény szárítástechnikájától, mind a 

természetes, mind a mesterséges szárítástól kezdve a csomagolásig, pálinkafőzésig, 

különböző programokat határoztak meg. Ezt összekötötték azzal, hogy ennek a technikai 

dolgait beviszik az oktatásba, tehát különböző oktató-, bemutató tereket hoznak létre, 

sörfőzőt, pálinkafőzőt. Ezt a projektet összekötötték a fegyverneki Bíró Kúriának a turisztikai 

fejlesztésével, mégpedig úgy, hogy ott a Kúrián szállást adnak a hozzájuk érkező 

vendégeknek, illetve különböző árusító helyeket hoznak létre.  

Kiemelhetjük például Tiszaszőlősön a pálinkafőzőt és pálinkakóstolót, amit egyben egy 

turisztikai vendégházzal kötöttek egybe. Az az érdekessége, hogy egy látványos üvegfalat 

hoztak létre, bárki, akit érdekel, kívülről szemlélheti azt, hogy készül a pálinka. Kóstoltatják a 

termékeiket, korhű bútorokat építettek be a vendégházba, gyümölcsfákat telepítettek.  

Kiemelném még Tiszatenyőn a START programot, a helyi önkormányzat kezdeményezéséből 

jött létre és ők létrehoztak egy START udvart, ahol savanyító üzem, befőtt- és lekvárkészítő 

üzem jött létre, most építik ki a pálinkafőző üzemet, és mindezt a helyi START 

közmunkaprogramban résztvevők bevonásával történik: munkát adnak nekik. A polgármester 

elmondása szerint nincs munkanélküli a településen, mindenki dolgozik. 

Kiemelhetjük Újszászon a Tenczer Bemutató Vadfarmot, ahol őshonos vadfajokat tartanak, és 

innovatív bemutatást eszközölnek, a vadhúsból helyi termékeket készítenek, kóstoltatnak, 

ezeket adják el, recepteket hoznak létre.  

Már említettem a pályázatok felsorolásánál, hogy a 2007-2013-as időszakban voltak az 

EMVA források négy tengelyen. A negyedik tengely volt a LEADER tengely, és itt 

kiemelhetjük a Tisza-tó Térségét, ahol szintén komplexen gondolkodtak és egy vállalkozás 
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alapú fejlesztést eszközöltek: helyi termék feldolgozót – sajt, pacal, tej, zöldség, gyümölcs, 

kolbász, pálinkafőző -  hoztak létre és erre egy komplett helyi piac is kiépült. 

Kiemelhetek még két dolgot. Az egyik a nemzetközi LEADER  együttműködés, ahol a Tisza-

Menti LEADER Egyesület és a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület összefogott és úgy 

gondolták, hogy a franciákat bekapcsolják ebbe a programba és a magyarok megmutatják, 

hogy néz ki egy hazai esküvő vagy nász szokás, illetve disznóvágást prezentáltak nekik. A 

franciáknak mobil árusító helyet biztosítanak a kiépített helyszínen vagy a faluban, tehát ők 

ott a gasztronómiai szokásaikat tudják bemutatni. 

A másik a térségek közötti LEADER együttműködés és több projekt benyújtása történt a 

megyéből és a hagyományos mesterségekről, lovasturizmusról, jó gyakorlatok 

feltérképezéséről, tananyagfejlesztésről szólnak. Itt említhetjük még a Gál Ferenc Főiskolának 

az együttműködését, melynek keretében készül jelen tanulmány, ebben három akciócsoporttal 

dolgozunk össze és a helyi termékek feltérképezését eszközöljük. 

 

- Ki vásárol helyi terméket, hol értékesítik? 

- A magyarok 95%-a a magyar terméket preferálja, de amikor vásárlásra kerül sor, akkor csak 

a 35%-uk veszi meg a magyar terméket. Ennek a 35%-nak – ha ezt 100%-nak vesszük - csak 

a 10%-a tudatos vásárló, és csak 20%-a veszi a helyi terméket, ami nagyon kevés.  

Hol árulják? Vannak az úgynevezett nyitott gazdaságok, ami azt jelenti, hogy egy őstermelő 

gazdálkodik egy adott területen, és ott ettől a helytől nem messze létrehoz egy kis pavilont, 

sátrat, és közvetlenül a szántóföldről viszi ki a termékét. Vannak az értékesítő pontok, ezek a 

termelői piacok, vásárok, fesztiválok lehetnek, ahová elviszik a termékeket. Van egy olyan 

lánc, ez a házhoz szállítás, amikor a helyi termelő termékét felvásárolja valaki és elviszi a 

vásárlónak. Tehát ez a három alternatíva lehet az eladásra.  

 

- Milyen akadályozó és segítő tényezők fordulhatnak elő? 

- A magyar ember ár érzékeny. A helyi termékek, úgy gondolom, mindenképp magasan verik 

a külföldről beérkezett, nagy áruházláncokba érkezett termékeket. Viszont a magyarok 
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többsége azt nézi, hogy minél olcsóbb legyen az áru, ezért képes megvenni a Brazíliából 

érkezett gombát, mert kicsit olcsóbb, ahelyett, hogy magyart venne. 

Problémának érzem a hatóság szerepét is. Az ÁNTSZ élelmiszerbiztonsági előírásai nagyon 

szigorúak, nem is engedik, hogy akárhol árusítsanak. Véleményem szerint a magyar 

szabványok, magyar rendeletek nagyon kemények.  

Problémának érzem az élelmiszerbiztonsági követelményeket, illetve a 

nyomonkövethetőséget is. Egy olyan egységes minősítő rendszert kellene kiépíteni, ami most 

jelenleg nincs, és amivel biztosítani tudnánk azt, hogy például egy helyi termelő, aki 

Mezőtúron beszállítaná a sajtot egy adott piacon, mindig azonos minőséget tudna termelni. 

Magát, a helyi terméket előállítót is meg kell tanítani arra, hogy pl. hogy ne használjon 

vegyszereket, csapadékvízzel öntözzön stb. Ez növelhetné az élelmiszerbiztonságot.  

További problémának érzem azt, hogy a rövid ellátási láncnak a társadalmi elfogadása, 

elfogadtatása döcögős.  

Ami segíti a helyi termékeknek az előállítását, az a marketing. Egyre jobban érezzük és látjuk 

a televízióból vagy különböző plakátokon a helyi és a magyar termékek népszerűsítését 

például: „Vedd a hazait!”, „Vedd az egészséges élelmiszert!”.  

Segítő tényező lehet még a pályázatok kiírása. Említettem már a tanyapályázatot, a volt 

Vidékfejlesztési Minisztériumnak a kiemelt projektjeit, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

kisprojektjeit. Ezek mind támogatják a helyi termékek előállítását.  

Újonnan a tanyagondnokokat is bevonják abba, hogy a termelő és a fogyasztó között 

megfelelő kapcsot tudjon biztosítani.  

 

- Honnan lehet adatokat gyűjteni a helyi termékeket előállítókról? 

- Elsősorban, úgy gondolom, a települési önkormányzatoktól, tanyagondnokoktól, különböző 

civil szervezetektől, az úgynevezett Hungarikum Kluboktól. 

 

- Hungarikum Klub a megyében is van? 

- Még nincs, de kialakulóban van. A Magyar Művelődési Intézet erről bővebben tud 

információt mondani. 
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Internetről is lehet gyűjteni. 

 

- Milyen fejlesztési igények, képzési igények vannak, mivel lehet összehangoltabbá tenni a 

termék-előállítást? 

- Elsősorban a jogi hátteret kellene jobban leszabályozni és úgy, hogy ne legyenek benne 

túlkapások, próbáljanak a szoros köteléken lazítani és „életszagúvá”, „életszerűvé” tenni 

ezeket a jogszabályokat. Nyilván azokat, melyek a helyi termékekre vonatkoznak.  

Összehangolt kormányzati intézkedésekre lenne szükség, arra, hogy az elmélet és a gyakorlat 

találkozzon. Intézmény infrastrukturális fejlesztéseket is kellene eszközölni ehhez és egy 

hálózati struktúrát kellene kiépíteni.  

A legnagyobb bajt ott látom, hogy megpróbálják a kis őstermelők a termékeiket a helyi piacra 

vinni, de ha lenne egy szervezett struktúra, hogy például közösen becsomagolják a 

termékeiket és viszik tovább a fogyasztóhoz, akkor nem kell neki tovább bajlódnia a 

termékeladással, tehát nincs egy összefogott hálózati struktúra.  

Amit még problémának látok, és fejlesztést igényelne, az hogy a Népi Kézműves Stratégiában 

különböző elveket határoztak meg, hogy hogyan lehetne a kézművesek munkáját segíteni. 

Ugyanaz a probléma, hogy náluk sincs hálózat. A helyi termék előállítókhoz tartoznak a 

kézművesek, akik csipkét vernek például, fazekas termékeket gyártanak stb. A legnagyobb 

baj az, hogy az oktatási struktúrában bevigyék a kézműves oktatást és legyenek megfelelően 

képzett tanárok, nem megoldott az utánképzés, folyamatosan kiöregedik a szakma, nem 

tudják ezt a fiataloknak átadni. Erre kellene megoldást találni, akár szakkörök, alkotó táborok 

létrehozásával, ahol a fiatalabb nemzedéknek át tudnák adni ezt a tudást.  

Nagyon fontos, hogy az oktatás nem mindig áll szinkronban a piac igényeivel. Tehát 

elsősorban olyan oktatásokat kellene eszközölni, melyek speciálisan erre a témára irányulnak. 

A másik, ami fontos lenne, hogy a helyi termékeket előállítók számára oktatást kellene 

biztosítani elsősorban higiéniai, élelmiszerbiztonsági tárgyakból, illetve az ő 

kompetenciájukat lehetne fejleszteni. 

Lehetne még több pályázatot – mint fejlesztési lehetőséget – beiktatni. 
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- A helyi termékek megismertetésére milyen információcsatornák vannak? 

- Nagyon sok honlap van. Amit kiemelnék, az a nakvi.hu, illetve az mnvh.eu. Az mnvh.eu 

honlapon van kifejezetten helyi termék, helyi piac fül vagy webportál, ahonnan információkat 

lehet gyűjteni. A youtube rendszeren különböző videók vannak.  

Írott anyagok is rendelkezésre állnak, például a Magyar Vidéki Mozaik, ami negyedévente 

jelenik meg és a mi hálózatunknak a lapja. A Magyar Idegenforgalmi és Természetfejlesztési 

Egyesületnek van Helyi termék magazinja, vagy a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesületnek a 

helyi termelői piac és jó gyakorlatok útmutatója, vagy a különböző konferenciák anyagai.  

 

- Látsz-e lehetőséget együttműködésre a helyi termékeket előállítók között a megye területén 

és azon kívül? 

- Mindenképp. Budapesten jelenleg két helyen találkozhatunk helyi termelői vásárokkal. Az 

egyik a Hold utcai piactér, a másik pedig a Szabadság téri helyi termék piac, ahol az 

úgynevezett „vidékmustrát” indították el. Tavaly, tavalyelőtt a Vidékfejlesztési Minisztérium 

árkádja alatt hozták létre ezt a kis piacot. Egyen – fából készült – kis elárusító helyek 

sorakoztak egymás mellett és a minisztertől kezdve a pesti lakosokig mindenki vásárolt. 

Nagyon sok ember jelent meg és rengeteg terméket vásároltak. Ez azért is volt jó, mert pont a 

Minisztérium épülete alatt volt, így látták, hogy a kormányzati szakemberek is lemennek és ez 

egy nagyon jó reklámfogás volt. Ez a vidékmustra, ami a Vidékfejlesztési Minisztériumnál 

volt, került most ki erre a két piacra.  

Amit még kiemelnék: Mezőtúron most jön létre a Nagykunsági Íz és Termékház. Most 

mennek az infrastrukturális felújítások, egy romos kis épületet most próbálnak felújítani. 

Ennek lesz egy termékbolt része, ahol a helyi termelők portékáit vásárolják meg és adják el. 

Még meg az egyeztetés, hogy saját védjegyes termék lesz-e. Illetve lesz egy éttermi rész, ahol 

tipikus nagykunsági ételeket lehet majd fogyasztani.  

Nagyon fontos itt a Hungaricum pályázatot is megemlíteni, ugyanis a Mezőtúri 

Önkormányzat nyert ezen a Hungaricum pályázaton: a helyi gasztronómiai ételeket, 

szokásokat, recepteket gyűjtik össze, melyek bekerülnek majd a Nagykunsági Íz és 

Termékházba. Ők is komplexen gondolkodnak: az infrastrukturális fejlesztésen belül lesz egy 
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oktatótermük, tehát amikor kész az egész bázis, bekerülnek az eszközök, illetve berendezések, 

akkor utána lehet oktatni, akár úgy is, hogy gyakorlati helyet biztosítanak iskoláknak, vagy 

szakembereket hívnak oda, rendezvényeket szerveznek. Tehát ez egy komplex fejlesztés lesz.  

Azt gondolom, hogy mindenképp össze lehet ezeket a termék-előállítókat hangolni, sőt, 

például itt az Ízházban más megyék termékeit is bemutatják, például Nógrád megyéből, de 

nem kizárt, hogy külföldi partner városok, településeknek a portékáit is idehozzák.  

 

- A külföldi termék is ottani helyi termék lesz? 

- Igen. Azt látom, az, hogy megyei szinten összehozni a helyi termék előállítókat, az egy nagy 

falat. Inkább kistérségenként vagy járásonként működne, vagy tájegységenként például itt a 

Nagykunság, de azt lehetetlennek látom, hogy megyei szinten működjön. Maximum az, ha itt 

a szolnoki piacra behozzák a termékeket. Talán egy kutatómunka által össze lehet gyűjteni a 

helyi termelőket, de azt, hogy őket közös láncba fogják, azt nem. Csak kisebb egységekben 

tudom elképzelni. 

 

- A felsorolt jó gyakorlatokból mindet tudod ajánlani, hogy megkeressük őket a további 

kutatásba való bevonáshoz? 

- Akit ajánlok, az a Tisza-Menti Leader Egyesület, nekik több projektjük is volt. A tiszatenyői 

polgármestert javaslom a START program kapcsán, a tiszaszőlősi pálinkafőzőt, az újszászi 

vadfarmot, illetve az összes LEADER irodát, az összes HACS-ot, mert a HACS-ok fogták 

össze a pályázati rendszereket, ők tudnak még további javaslatokat adni. A Tisza-tavi HACS-

ot mindenképp javaslom, mert nagyon erősen fejlődnek. Amit még mondtam a francia 

kapcsolat, ami a Tisza-menti és a Nagykunsági HACS-nak a közös koprodukciója. Illetve a 

Tiszasasi Önkormányzatot is javaslom megkeresni, mert ők például a nádültetvénytől az 

élelmiszer-feldolgozásig mindennel foglalkoznak, szociális szövetkezetet hoztak létre. Egy 

fiatal polgármester irányítja ezeket a folyamatokat.  

Én a nagyokat javaslom megkeresni. Bár nagyon sok kicsi helyi termelő van, nem mondom, 

hogy egy sablonra dolgoznak, de ők, akiket én említettem ők nagyok és komplex formában 

gondolkodnak. Meg lehetne még megkeresni Kovács Szilviát Karcag alpolgármester 
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asszonyát, ő a „Magyarország Legszebb Konyhakertjei” programért felel, ő is egy nagyon 

értékes dolgot hozott létre.  

 

Interjúalany: Galó Anita, titkár, Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület 
Interjút készítette: Bali-Kiss Márta 

 

- Az első kérdés viszonylag tág, a megyéhez kapcsolódik - nyilván nagyon átfogó képet most 

nem tudunk ez alatt a rövid idő alatt, de - a helyi társadalom, helyi gazdaság sajátosságairól 

mi az, amit ki tudnál emelni a témához kapcsolódóan?  

- Mindenképpen a turizmusfejlesztés, illetve a turizmus szektor megközelítéséből fogok tudni 

a kérdésekre válaszolni. A megye általános bemutatásához javasolnám a megyei 

önkormányzat www.jnszm.hu honlapját, itt minden információ elérhető, és vannak nálam 

sokkal kompetensebb személyek, akik én úgy gondolom, hogy sokkal átfogóbb képet 

tudnának adni. A megyei önkormányzat a felelőse a 2014-2020-as Európai Uniós források 

fogadásához kapcsolódó koncepció előkészítésének, éppen ezért nemrégiben készült el a 

területfejlesztési koncepciókészítés első szakaszában/fázisában egy helyzetfeltáró rész, ami 

szintén elérhető a megyei önkormányzat honlapján a tervezés 2014-2020-as menüpontjában. 

Úgy gondolom, hogy ez rendkívül alapos képet ad Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági 

és társadalmi helyzetéről. 

 

-A helyi erőforrások, hagyományok bemutatása a helyi termékek előállításában azok az 

értékek, amelyekre építeni lehet - az talán egy picit közelebb áll a turizmus témaköréhez.  

- Én úgy látom, a helyi termékeknek egyre erősödő szerepe van, nem csak a 

turizmusfejlesztésben, hanem a helyi identitás megőrzésében, és továbbvitelében egyaránt. A 

megyei önkormányzatnál működik az ún. Megyei Értéktár Bizottság, amely begyűjti a 

települési önkormányzatoktól érkezett javaslatok alapján azokat a helyi értékeket – ezek helyi 

termékek, helyi szolgáltatások is lehetnek –, amelyek méltóak arra, hogy bekerüljenek az 

értéktárba, és amelyeknek a megőrzése, ill. hagyományainak az ápolása fontos mind helyi, 

mind megyei szinten. Az Értéktár Bizottság az egyik vonal, ami a helyi termékeket erősítheti. 

http://www.jnszm.hu/
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Másrészről turisztikai vonatkozásban fontos, hogy a helyi termékek előállításának mindig is 

jelentős szerepe volt, hiszen a turizmus a gazdaságnak egy olyan ága, amely szinte 

valamennyi további szektorra is hatást gyakorol, s amelynek célja, hogy az idelátogató 

vendégek egy átfogó képet kapjanak megyénkről. Úgy gondolom, ennek fontos része a helyi 

termékek, helyi szolgáltatások, helyi sajátosságok bemutatása.  

Úgy gondolom, turisztikai szempontból Jász-Nagykun-Szolnok megye specialitása, 

legnagyobb egyedi terméke az maga a megye elnevezésében is benne van: a Jász és Kun 

identitás, illetve a Jász és Kun hagyományok, ill. történelmi múlt jelenléte, és megőrzése. Én 

azt látom, hogy a helyi termékek egyre nagyobb szerepet kapnak a turizmusban, az ide érkező 

vendégek igényei is változnak, és ehhez igazodni kell Jász-Nagykun-Szolnok megye 

turisztikai kínálatának is. Fontos, hogy minél komplexebb csomagot tudjunk nyújtani a 

vendégeknek. Látható egy olyan tendencia a turizmusban napjainkban, hogy minél kevesebb 

idő alatt minél több turisztikai élményhez jusson a látogató. Az egy hetes fürdőzős, 

kikapcsolódós pihenésekről áttolódott a hangsúly a hosszú hétvégés, három-négy napos 

látogatásokra: az ideérkező vendégek egyik fontos motivációja az utazás kapcsán, hogy minél 

szélesebb körű élményekkel térjenek haza. Úgy gondolom, hogy ehhez igazodni kell, és 

ennek része az - túl azon, hogy megfelelő mennyiségű szállást, illetve egyéb szolgáltatást 

tudunk nyújtani -, hogy meg szeretnének ismertetni a helyi jellegzetességeket, helyi 

sajátosságokat. Nagyon nehéz a turizmus piacán érvényesülni manapság, hiszen mindenki 

keresi az egyedi, más megyében nem fellelhető elemeket. Éppen ezért gondolom úgy, hogy a 

helyi termékeknek mindenképp fontos szerepük van.  

Ez egyrészről a kulturális turizmus piacán is megjelenhet, hisz Jász-Nagykun-Szolnok megye 

rendkívül gazdag népművészeti értékekben, hagyományokban, gondoljunk csak a mezőtúri 

fazekasságra, melynek szerepe van a szellemi kulturális örökségek listáján, illetve a 

Hungarikumok listájára is felkerült már, csakúgy, mint a karcagi birkafőzés hagyománya is a 

tavalyi évtől kezdve. Emellett is nagyon sok olyan dolog, vagy helyi sajátosság, helyi 

szolgáltatás van, amelyekre méltán lehetünk büszkék, ugyan még nem szerepelnek semmilyen 

listán, de ettől függetlenül az ide érkező vendégek érdeklődésére számot tarthatnak. A népi 

fazekasság, népi kézműves hagyományaink, a hímzéstől a szalmafonáson keresztül a 
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kerámiakészítésig. Ezek Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén megtalálhatók, és úgy 

gondolom, hogy nagyon szépen kiegészítik turisztikai kínálatunkat.  

Amit még fontosnak tartok az az egészségturisztikai piacon jelentkezik: az egészséges 

termékek, egészséges ételek iránti igény. Divatos az egészségturizmus területén a wellness 

szolgáltatások igénybe vétele, és mostanában a selfness, amikor a testi-lelki egyensúly, illetve 

a harmónia megteremtésének igényével utazunk egy adott célterületre. Úgy gondolom, hogy 

aki ilyen motivációval érkezik, az tudatosan, egészségesen szeretne táplálkozni is, ezért a 

helyi (bio)termékek, előállítása és értékesítése a turizmus piacán is meghatározó lehet, ill. 

fontos célterület kell, hogy legyen. Természetesen a helyi lakosok kiszolgálásán túl. 

 

- Melyek azok az erőforrások, amelyek hasznosításában akár a megye, akár a turisztikai 

egyesület tud profitálni? Tehát mi az, amit ő is fel tud vállalni? 

- Valamennyi, amit az előbb elmondtam: a tudás, a hagyomány, a természeti értékek. Ami 

hiányzik Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelen pillanatban a turizmus területén, egy jól 

átgondolt fejlesztési koncepció. Bízunk benne, hogy a megyei önkormányzat „Partnerek 

vagyunk” című projektje keretében több olyan tevékenységet is meg tudunk valósítani, 

amelyek ezt a célt szolgálják, illetve amelyek a turizmusfejlesztés érdekét, helyi érdekeit 

szolgálják. Ennek része lesz egy jövőkép felvázolása: feltérképezve a meglévő adottságaikat, 

de figyelemmel a turizmus aktuális trendjeire, illetve más statisztikákat is figyelembe véve 

alakítjuk ki azokat a fejlesztési irányokat, illetve fejlesztendő területeket, amelyekre a jövőben 

összpontosítani kívánunk, és ebben meghatározó lesz a természetközeli élmények biztosítása. 

Meghatározó elem az egészség turisztikai adottságunk továbbfejlesztése, és a még szélesebb 

körű kihasználása, illetve a kulturális örökség bemutatása. Ez a három olyan turisztikai ág, 

amely vezető terméke lehet ma Jász-Nagykun-Szolnok megyének. 

 

- Mindez részben már választ ad a negyedik kérdésre is, hogy hogyan, milyen erőfeszítések 

révén vesz részt a megye, illetve az egyesület a helyi termékek, vállalkozások fejlesztésében? 

Egyébként mennyire van fogadókészség, vagy érdeklődés a megye által kínált turisztikai 

tartalom iránt? A jászkun hagyományok, a természetközeli élmények, a természet, a Tisza 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

333 

közelség stb., ezek önmagukért beszélnek. De mondjuk a kulturális örökség mennyire vonzó? 

Mennyire látják ezt különlegesnek? Mi a tapasztalat? 

- Ennek a mérhetősége elég szűk. Tehát egy turisztikai statisztika alapjául nagyjából a 

vendégéjszaka, és a vendégforgalom szám szolgálhat, illetve nyilván az egyes szolgáltatóknál 

a vendégek száma. Ebből tudunk következtetéseket levonni. Ami a vendégéjszaka számot 

illeti Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az elmúlt évekhez képest mindenképp egy pozitív 

tendenciát mutat, hiszen a vendégéjszakák száma 426 ezer fő/éj körül mozog. A válság utáni 

éveket követően a tavalyi volt az első év, amikor országos szinten emelkedés volt 

tapasztalható a vendégforgalom, illetve a vendégéjszaka számokban. Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében ez nem így volt. A tavalyi évben elég markáns, 6-7%-os visszaesés történt a 

vendégéjszaka szám tekintetében, ez a kedvezőtlen folyamat már pozitívba fordult: a tavalyi 

év utolsó negyedévében, illetve ebben az évben is visszafordulni látszik, hiszen stagnálás, 

illetve kismértékű emelkedés történt. Részben tehát ezekből az adatokból tudunk 

következtetéseket levonni, de nyilvánvalóan ennek az értékelése sok egyéb tényezőtől is függ.  

Úgy gondolom, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye turizmusfejlesztési szervezeti rendszere 

jelen pillanatban is kialakulóban van, hiszen több szervezetnek is szerepet kellene vállalnia 

egy adott térség esetében. Egyik a Magyar Turizmus Zrt Regionális Igazgatóságai, amelyek 

egy adott régióért felelősek, de ennél, úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb kell, hogy legyen 

a helyi TDM szervezetek, és a Tourinform irodák, valamint a települési önkormányzatok 

szerepe. Jász-Nagykun-Szolnok megye elég sajátos helyzetben van jelenleg turisztikai 

szempontból. Egyrészt a Tisza-tó miatt két turisztikai régióban is érintett, mert a turisztikai 

térségek nem esnek egybe a megyék vagy régiók közigazgatási határaival. Ugyanakkor a 

TDM szervezeteknek alapvető szerepet kellene betölteniük egy adott desztináció marketing 

tevékenységének ellátásában. A TDM szervezeti rendszer egy alulról építkező rendszer. 

Jelenleg regisztrált, tehát a Nemzetgazdasági Minisztériumnál regisztrációs folyamaton 

átesett, így működő szervezet megyénkben Berekfürdőn van, mely a Tisza-tó térségébe 

tartozik. A Szolnok és térsége helyi TDM szervezet ezekben a napokban is felszámolás alatt 

áll, tehát megszűnt. Ebben a helyzetben az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesületnek át 

kell gondolnia, hogy felvállal-e térségi TDM szerepeket is, és ezzel kiegészülve látja el az 
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egész megyére kiterjedő turisztikai feladatokat, avagy sem. Érdekes kérdés ezen szervezetek 

biztos financiális hátterének a megteremtése. Pályázati forrás már nem elérhető, viszont a 

pályázati források sem azt a célt szolgálták, hogy ezek a szervezetek hosszú távon, vagy 

középtávon fenntarthassák magukat, ezek az indulást segítették. Az infrastruktúra kialakítását, 

a humán erőforrás kialakítását. A TDM menedzsereknek külön képzést kaptak erre 

vonatkozóan, amelyet én úgy tudom, hogy nem is sok felsőfokú oktatási intézményben lehet 

elérni.  

Tehát mindenképpen egy sajátos helyzetben van Jász Nagykun Szolnok megye. Az Alföld 

Szíve Térségi Turisztikai Egyesületnek vannak elképzelései, vannak fejlesztési céljai. Úgy 

gondolom, hogy szépen fokozatosan erősítve ezeket majd a megjelenő pályázati forrásokra 

alapozva, azokat bevonva, felhasználva fejlesztheti tovább a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységét, feladatait. De természetesen ahhoz, hogy biztonsággal tudjon működni az 

egyesület, meg kell gondolni a források bevonását is, hiszen jelen pillanatban tagdíjbevételből 

él az egyesület, illetve a megyei önkormányzat támogatja: a szakmai munkához pénzügyi 

támogatást nyújtott, túl azon, hogy az infrastruktúrát és a humán erőforrást is biztosítja. Azt 

gondolom, hogy a helyi termékek turisztikai szempontú fejlesztésében alapkérdés az, hogy 

ezek a helyi, és térségi turisztikai egyesületek milyen hatékonysággal működnek.  

 

- Az egyedi sajátosságaink milyen vonzerővel bírnak mások számára?  

- Ezt jelen pillanatban a Jászkun Kapitányok Nyomában tematikus túraútvonalon keresztül 

tudom szemléltetni. Hiszen ez egy olyan turisztikai attrakciós vonzerő-fejlesztési projekt volt, 

amelynek a megvalósítása 2011 márciusában fejeződött be. Egy példátlan fejlesztés, 600 

milliós beruházás volt a kulturális turizmus szektorban. Azért is példátlan, mert egyrészt 

nagyon sok települést érintett - 13 település 16 helyszínén valósult meg fejlesztés. Ezek 

elsősorban múzeumok, tájházak, bemutatótermek voltak, illetve három olyan új 

látogatóközpont kialakítása, mely előtérbe helyezte a meglévő örökségekre építő 

szolgáltatásfejlesztést interaktív formában. A mai kor szellemének megfelelően, valamennyi 

célcsoportnak sajátos üzenetet hordozva, „Mindent a szemnek, minden a kéznek” elv alapján. 

Mindenhez hozzá lehet nyúlni, minden kipróbálható. A túraútvonalról létrehozása óta nagyon 
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sok kedvező tapasztalatot szereztünk. Egy, a tervezéskor a fenntartási időszak minden évére 

1-2%os látogatószám emelkedést vizionáló, bevállaló projektben gond nélkül tudjuk hozni 

ezeket a látogatószámokat, az érdeklődés folyamatos. Fontos elismerés, hogy Dizájn 

Menedzsment díjra jelölték a túraútvonalat ezekben a napokban. Nem gondolom, hogy 

megkapjuk ezt a díjat, de már maga a jelölés is elismerése annak, hogy erre igény van. 

 

- Mi ez a díj pontosan? 

- Dizájn menedzsment díj. A Magyar Formatervezési Hivatal értesített bennünket, hogy 

jelölést kapott a túraútvonal. 

 

- És akkor évről évre kismértékben, de folyamatosan növekszik a látogatottság. 

- Így van! A tervezésnél reálisan próbáltuk meghatározni a látogatószám emelkedést, amely 

nem szabad, hogy gondot okozzon, és a gyakorlat azt bizonyítja, hogy nincs probléma a 

vállalás teljesítésében. A látogató központok teljes körű akadálymentesítésen estek át, 

infokommunikációs szolgáltatásfejlesztés is megvalósult: mindenhol akadálymentes 

terminálok várják a vendégeket. Digitális tárlatvezetés van, illetve külön tárlatvezető rendszer 

került kialakításra, továbbá egy kedvezményes mágneskártyás beléptető rendszer, melynek az 

a célja, hogy az elérhető legnagyobb kedvezmény elérésére ösztönözve a vendégeket 

szervezett formában áramoltassa az egyes helyszínek között. 

 

- Visszatérve a helyi termék gyártókhoz, a rendelkezésre álló információk alapján tudunk-e 

esetleg tipizálni, tudható-e, hogy kik foglalkoznak helyi termékgyártással, hogy kik 

vállalkoznak erre? Van-e erről információ? 

- Ezzel kapcsolatban, csak a rendelkezésemre álló információk alapján tudok válaszolni. 

Kutatás, kérdőíves felmérés eredményét nem ismerem. Úgy gondolom, hogy a helyi 

termékgyártók elsősorban a népi iparművészek, illetve az egyes gazdasági ágazatok, pl. a 

mezőgazdaságban tevékenykedő helyi szolgáltatókból kerülnek ki. 
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- Van-e arról információ, hogy kik vásárolják ezeket a termékeket? Hol történik az 

értékesítés? Vannak-e ebben eltérések? 

- Mielőtt erre válaszolok, hadd mondjam el, hogy a helyi termékek értékesítése megyei szintű 

összefogásának igénye már felmerült. A kreatív gondolkodás, ötletelés már elindult. A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat is részt vett az ún. kkv-kat - kis és 

középvállalkozásokat - erősítő, országos szintű versenyen, amely a megyék közötti versenyről 

szólt. Jász-Nagykun-Szolnok megye egyébként több vállalkozót bevonva ebbe a versenybe a 

második helyen végzett, és a létrehozott virtuális vállalkozás az „Egyél a Megyédből, Vegyél 

a Megyédből” mottót viselte, vagyis épp egy helyi termékekre épülő értékesítési hálózat 

kialakítását vette célba.  

 

- Kik vásárolják ezeket a helyi termékeket?  

- Úgy gondolom, a kérdést szintén a turizmus szemszögéből kell megközelíteni, mert az ide 

érkező vendégek elsősorban nem belföldi, hanem külföldi vendégek. A kézműves termékek 

mellett megjelentek olyan, helyi terméknek mennyire nevezhető termékek, amelyeknek a 

helyiségét, egyediségét, vagy a lokalitását az adja, hogy egy tömegtermékre, pl. egy pólóra, 

egy sapkára, egy tollra rányomtatjuk az adott logót, stb, és azt helyi termékként értékesítjük. 

Tehát itt azért kérdés, hogy mi számít helyi terméknek, úgy gondolom, hogy nem ez! Viszont 

ezeknek a kereslete azért jelentős! És éppen ezért a kínálat is ehhez igyekszik alkalmazkodni.  

Úgy gondolom, hogy a helyi kézművesek, a népi iparművészek által készített termékek 

mindenképpen keresettek a külföldiek körében, csakúgy, mint a helyi gazdálkodók által 

előállított termékek is. És egyre fokozódik irántuk a kereslet. Az ide érkező vendég, mint 

mindenki szeret enni, szereti megkóstolni a helyi jellegzetességet, és ezekre építve is lehetne 

sikereket elérni. A Karcagi Ferdinánd pl. fantasztikusan finom helyi édesség, viszont nincsen 

bolt még Karcagon sem, ahol ezt lehetne kapni! Az igényt, ill. ennek hiányát a helyiek 

fogalmazták meg. Ha valaki ezt szeretne enni, és csak úgy betoppan egy környéken 

tartózkodó vendég, s nincs előre leszervezett látogatás, nem fog tudni egy Ferdinándot 

megkóstolni! 

 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

337 

- Igen, erre is fókuszál egy kicsit a kérdés, hogy vajon az értékesítés hogyan történik? Tehát, 

hogy van-e ebben valami szervezettség, hogyan lehet arról információt szerezni, hogy milyen 

helyi termékek előállítása történik? Ki az, konkrétan, aki előállítja a terméket? Helyileg 

pontosan hol található? Házának a kertjében van a kemencéje, amiben kiégeti a termékét, és 

ott lehet megvásárolni? Vagy pedig a falu központjában van neki egy boltja? Melyik az 

inkább jellemző? 

- A hálózat hiányát szerintem mindenki érzi. Ezeknek a helyi lehetőségeknek a propagálása 

jelenleg döntően attól függ, hogy milyen forrás áll a rendelkezésre, milyen az affinitása 

annak, aki ezzel foglalkozik, milyen a szakismerete, a marketinghez milyen mértékben ért, 

milyen mértékben elkötelezett. Ami hiányozhat, az ennek az egész rendszernek, és a helyi 

termékek, és a helyi termékekkel kapcsolatos információknak, szolgáltatóknak az 

összefogása, összegyűjtése és az információk szétterítése. Országhatáron belül, és 

országhatáron túlra is, ez egy komolyan fejlesztendő terület lenne. 

 

- Talán ez már érinti a következő kérdést is, hogy milyen segítő, vagy akadályozó tényezők 

vannak a helyi termékgyártásban, és értékesítésben? Lehet-e esetleg az probléma, hogy a 

helyi termékek gyártása egy felfutóban lévő tevékenység, ágazat? Nagyon sokan jelennek meg, 

az utóbbi időkben egyre népszerűbbek ezek a termékek, tehát van egyfajta piaci verseny is. Ez 

mennyire segít, vagy gátol?, Nem akarom ebbe az irányba terelni, de ez már korábbi szakmai 

beszélgetésekben is felmerült, hogy két folyamat fut egymással párhuzamosan. Egymás 

versenytársai vagyunk a helyi termékek piacán, ugyanakkor, ha nem fogunk össze, nem lesz 

egy egységes megjelenés, amivel magasabb szintekre lehet lépni! A megyében milyen 

tapasztalatok vannak ezen a téren? 

- Ez nemcsak a helyi termék előállítókkal kapcsolatban probléma, én úgy gondolom, hogy a 

térségben a vállalkozói mentalitásra bizony jellemző, hogy sokat van még mit fejleszteni az 

együtt gondolkodáson, az összefogáson. Tudatosodjon az egyes termékgyártókban, 

előállítókban, hogy attól hogy összefogunk, és egy nagyobb egységet alkotva képviseljük a 

kínálatunkat, az nem a helyi versenyt élesíti, hanem pont azt, hogy ezt az egységes 

megjelenést próbálja meg mindenki számára elérhetővé, vonzóbbá tenni. A képzéseknek a 
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civil és az állami szférában is meghatározó szerepe kell, hogy legyen, a szemléletváltásban. 

Hogy egy nagyobb egységben tudjunk gondolkodni, és egyszerűen elhitetni, és elhinni azt, 

hogy ha összefogunk, akkor egymást erősítő szereplők lehetünk egy nagyobb piacon. 

 

- És ez a gondolat, vajon kiben kell, hogy megfogalmazódjon? Tehát lehet ezt kívülről, 

mondjuk egy hivatalból, vagy akár egy egyesületből felkelteni az igényt, vagy ha ez az igény a 

szereplőkben nem merül fel, akkor nem fog létrejönni ilyen típusú együttműködés? 

- Úgy gondolom, hogy a szereplők igényének felkeltésében nagyon fontos szerepet kell hogy 

játszanak nemcsak az állami és a közigazgatási szektor, hanem a civil szektor szervezetei is. 

Egymást erősítve, összefogva a kamarák, a különböző helyi civil szervezetek, az 

önkormányzatok, a települési önkormányzatok el tudják oda juttatni ezeket szereplőket – most 

kisvállalkozókról, egyéni vállalkozókról, őstermelőkről beszélünk – hogy  az együttműködés 

igénye kialakuljon. Nem gondolom, hogy ez egyszerű feladat, sok esetben, nem is biztos, 

hogy ez kor kérdése, úgy gondolom, hogy ez hozzáállás kérdése. És a megfelelő ismeret. 

 

- Lehetséges, hogy a területen megjelenő képzések igények egy része is ezzel kapcsolatos, ill. 

kellene, hogy erre fókuszáljon? Hogyan lehet ezeket az együttműködéseket indítani? A közös 

gondolkodást, partnerséget? 

- Így van! És pl. hogyan lehet utána egy közös arculattal, vagy marketingtevékenységgel 

megjelenni -, tehát akár ilyen tartalmú képzésekre is szükség lehet. Ez a 2014-2020-as Uniós 

források tervezése során megyei szinten is megfogalmazódott. Számos szervezettel 

egyeztetett a megyei önkormányzat, nem kevés összegről beszélünk. A források ideérkeznek 

majd a megyébe, és ezt szeretné mindenki olyan célokra elkölteni, amire valós igény van, és 

nem olyanokra, amelyek az adott pályázathoz illeszkednek, és már meglévő, vagy nem 

fenntartható dolgokra fókuszálnak. Már a tervezés fázisában megjelent a szemléletváltozást, 

gondolkodásmód-változást elősegítő képzések szükségessége, például a Kereskedelmi és 

Iparkamara részéről. Úgy gondolom, hogy a források biztosítása is be kell, hogy épüljön több 

operatív programba is, hiszen a finanszírozás akár több operatív programból is lehetséges. A 
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Leader csoportokra is kiemelt szerep vár. A helyi termékek piacra jutásában a Leader-es 

forrásoknak is nagy segítséget kell nyújtaniuk. 

 

- Jelenleg milyen információs csatornák, marketing elemek működnek? Egyáltalán melyek 

azok, amelyek sikeresek, melyek azok, amelyek nem, mik lehetnének a jövőben csatornák? 

- Nagyon szűkösek az ismereteim az információs csatornákkal kapcsolatban. Lehet, hogy 

ennek az is az oka, hogy talán nincsenek felépítve a csatornák. Kommunikációval 

foglalkozom, tehát munkám révén elég sok információ eljut hozzám, de erről még nem 

nagyon jött információ! Helyi kezdeményezésekről már igen, de itt visszautalnék a korábban 

már megfogalmazott igényre: egy megyei, vagy egy térségi szintű információs csatorna, vagy 

kommunikációs rendszer/marketing csatorna kiépítése, és koordinálása szükséges lenne.  

 

- Esetleg van-e még olyasmi, amire a kérdések nem tértek ki, de a kérdéssor végigolvasásakor 

felmerült, s nem hangzott el, de hasznos lehet? 

- Szerintem igyekeztem elmondani mindent, sok esetben még többet is, esetleg messzebbről 

indulva próbáltam válaszolni, hogy tágabban értelmezett információk is beépülhessenek. 

 

 

Interjúalany: Juhász József elnök, Társadalmi Egyesületek Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Szövetsége  
Interjút készítette: Dr. Barancsi Ágnes 

 

- Azt kérném tőled, hogy mutasd be a szervezeteteket illetve kérlek, térj ki arra, milyen 

kapcsolatotok van a vidékfejlesztéssel és milyen tevékenységet végeztek, ami ide kötődik? 

- A szövetség az önálló szervezetek, azaz 35 önálló szervezet szövetsége. Ezek a szervezetek 

önkéntes alapon társultak 20 évvel ezelőtt. Elsősorban infrastrukturális szolgáltatásokat adunk 

a működéséhez, de az, hogy ez az infrastruktúra egy Szolnok közepén lévő székház azt is 

jelenti ebben a közösségi házban. Segítjük a pályázati tanácsadásukat a működésükhöz illetve 
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minden fajta módon segítséget adunk. Például úgy, hogy a könyvelést, az elszámolások, 

mérlegbeszámolók készítéséhez könyvelő áll a rendelkezésükre. 

A szervezetek sokfélesége az egyfajta koordinációt feltételez a teremhasználatban, ezért 

létrehoztunk a számukra egy konferencia és oktatási központot, ahol saját részünkről a civil 

szervezetekre vonatkozó tájékoztatókat tudjuk megtartani, illetve a szakmai vagy szervezeti 

igényeik szerint ők a saját programjaikat meg tudják tartani. A szervezeteknek nagyobbik 

része a megyében szerte-széjjel van, itt a házban 15-nél több szervezet nagyon sűrű 

gyakorisággal nem tud megfordulni. 

Példa kedvéért megemlítem a Jászjákóhalmai Kertbarát Kört, aki evidens, hogy nem itt 

folytatja a tevékenységét, de minden közgyűlésünkön és minden megmozduláson jelen 

vannak, nagyon aktívak és hívnak is bennünket. Ha a sokféleségre utalok, akkor alapítónkkal 

kellett volna kezdenünk, aki maga a kertbarát mozgalom, országosan és megyei szinten is 

mezőtúri, a jászjákóhalmai és hozzájuk kapcsolódó más kertbarát körök hozták létre a mi 

szervezetünket és megboldogult Király István mezőtúri kertbarát elnök volt a mi szövetségi 

elnökünk és az országos örökös tiszteletbeli elnökünk pedig a Kertészeti Egyetem professzora 

Gyúró professzor úr. Ő már nem aktív, de nevéhez nagyon sok minden fűződik és nagyon 

sokat köszönhetünk neki. Így duzzadt országos mozgalommá a TESZ-nek a szövetségi 

rendszere. 

Visszatérve a mi megyei dolgunkra önálló életünknek nagyon sok programja 

összekapcsolódik a város életével, hagy ne mondjam a város főutcáján vagyunk, a Szolnok 

napi rendezvények itt zajlanak előttünk és természetesen ennek szerves részét képezzük mi is. 

Ezzel csak azt akarom szimbolizálni, hogy a mi vidéki életünk mindenütt az adott térség 

tevékenységével függ össze.  

Az adott településeken rendezvények vannak, mondjuk a nyugdíjasok azok a legnagyobb 

létszámú csoportot alkotják a székházunkban. Itt van a megyei Nyugdíjas Klub, de 56 

megyéből származó nyugdíjas egyesület, kör és klub tartozik ide, akik negyedévenként tartják 

az ő rendezvényeiket. Ha a legnagyobb hálózatról beszélünk, akkor szövetségünk legnagyobb 

hálózata a nyugdíjasokból tevődik össze. Számukra a baleset megelőzés vonatkozásában 
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tartottak nemrégen előadást a rendőrök, akik partnereink a baleset megelőzési munkában. 

Ezen kívül saját rendezvényeinket a székházunk nagytermében szokták megtartani. 

Ha megyünk tovább az agilis is legmozgékonyabbak szervezetek során, akkor az 

Esélyegyenlőség területén a SINOSZ-t kell megemlítenem, aki a siketek és nagyothallók 

számára teremt olyan feltételeket, hogy a mindennapi életben közelítse meg a siketek és 

nagyothallókat is az esélyek lehetősége, az akadálymentesítés. Magyarán mondva, ha 

ügyintézést akarnak valahol végezni, akkor a jeltolmács álljon a rendelkezésükre és mindent 

ugyanúgy tudjanak végezni, mint mások. Példának szeretném kiemelni, hogy a közelmúltban 

érettségizett az egyik nagyothalló, illetve siket és a jeltolmácsuk volt az érettségire 

felkészítője. Tehát ez csodálatos dolog. Részükre és az ő családtagjaik részére jeltolmács 

képzést, illetve jelnyelvi képzést folytattunk a házban. Ezek alapfokú jelnyelvi képzések, 

továbbá bármennyire meglepő is sokaknak informatikai képzést és vizsgáztatást az ő 

specialitásukat megfelelően oly módon, hogy az informatikus mellett jeltolmács adta tovább 

az embereknek az információt, melyet meg kellett tanulniuk és melyből le kellett vizsgázniuk.  

A létszámában és jelentőségében is a legnagyobb másik szervezetek a környezetvédők, így a 

Dél-alföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő Egyesületet említem. A Tisza Klub pedig a 

nagy múltú, nagy publikációval, nagy internetes produktummal és letölthető állománnyal 

rendelkező olyan szervezet, aki a Tisza élővilágára figyel elsősorban, tehát regionálisan a 

megye vidékének a társadalmában a környezettudatos nevelést tűzték ők a zászlajukra.  

Ezek a szervezetek tehát szakértők közreműködésével úgy végzik a tevékenységüket, hogy 

szűk egy részük az infrastruktúrát adjunk. Még a publikációt említettem, az egyik irattárunk 

az ő kiadott és el nem terjesztett kiadványaikkal van tele, vagy a Nagy–alföldit ha mondom, 

akkor itt mindjárt kapcsolódnom kell egy másik szervezethez a Térinformatika az 

Önkormányzatokért Alapítványhoz, ahol például a Nagy-Alföldi a kuratórium egyik tagja. Itt 

meg kell említeni, hogy a Térinformatika Alapítványnak a tagjai között ott találjuk a Szolnoki 

Főiskolát is és más jelentős egyesületeket, összesen 6-ot és a kuratórium elnöke, itt a 

szomszédos irodában végzi az ő irányító tevékenységét és a környezetvédelem is be van 

kapcsolva a tevékenységébe a Nagy-alföldi szervezet nevét ezért említettem ennek kapcsán. 
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Tehát vannak egyesületek, akiknek a tevékenysége jól összefügg egymással és közöttük 

egyfajta jó kohéziót teremt. Azt gondolom ez nagyon helyes. Nyilván nem minden szervezet 

között lehet kapcsolat. Ha csak azt vesszük példának, hogy a nemzetközi tekintélyű Szolnoki 

Kodály Kórus Közhasznú Egyesület ugye ebben a házban az emeleti nagyteremben folytatja 

az énekkari próbáit. Időközönként a Bartók Kórus is megjelenik, amikor szükség van a 

próbateremre, de együttműködési szerződést kötöttünk a Szolnoki Szimfonikus zenekarral is, 

akik pedig ebben a házban végezték az új hangszeres tagoknak a felvételiztetését. 

A kultúra követei nemcsak az énekkarokból állnak és a zenekarból, hanem a Sziluett 

Művészeti Egyesület, akik amatőr festők, amatőr előadók, amatőr versírók és más prózai 

művek szerzőiből állnak. Tehát azt gondolom nagyon színes ez a paletta. 

 

- A Sziluett tagja a TESZ-nek? 

- Igen. A felsoroltak mellett azt hiszem, hogy a Nagycsaládosok Egyesületét azért kell 

megemlíteni, mert ez is részben országos, részben megyei szervezet, amelynek vannak 

különböző városokban, különböző csoportjai. Nyilván azért emelem ki az egyesület szolnoki 

szervezetét, mert a házban ők a legnagyobb irodahasználók egyike, hisz a részükre gyűjtött 

adományok szétosztása is itt történik. A Nagycsaládosok Egyesületének az anyagi helyzete 

nem minden beszerzést tud lehetővé tenni, mint ahol kevesebb gyermek van, ezért ők minden 

eszközükkel az alapszabály szerint arra törekednek, hogy a nagycsaládosok életét segítsék. 

A házban működő szervezeteket tehát felsoroltam, a fel nem soroltakat azért még mondanám, 

hogy az óvodapedagógusok és a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok szervezetei 2 éve 

csatlakoztak a szövetségünkhöz. A listában, amely a vidékfejlesztési kiadványunkon szerepel, 

mert ők netes oldalon is meg van, ott a pontos nevük meg van, ők a rendezvényeiket részint 

ide hozzák, mert az óvodákban és az iskolákban nem tudnak mindig olyan körülményt 

teremteni, hogy a nagyobb létszámú és előadásokat is jelentő programokat megvalósítsák. Ők 

a tagságuk ügyét azért tartották fontosnak, hogy itt az épületen belül 50-100 fő vagy annál 

nagyobb létszámú csoporttal is jelen lehessenek. 
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- Ott folytatnánk, hogy ebben a sokszínű élettérben van-e olyan szervezetetek, amely a helyi 

termékekkel, helyi szolgáltatásokkal foglalkozik? Az előbb említetted a jászjákóhalmiakat, ők 

ide tartoznak? 

- Gyakorlatilag azért kell a kertbarátokat említeni a kérdésedre válaszolva, mert ők elsősorban 

saját fogyasztásra termelnek, de ők a mezőgazdasági kistermelőknek azon része, akik büszkén 

be is mutatják különböző kiállításokon termékeiket, világos dolog, hogy ez egy értékesítési 

bázisnak a kiépítését is jelenti. Természetesen a kertbarát körök a saját településük piacain és 

értékesítési csatornáikon keresztül értékesítik a termékeiket. Ezek nagyon színesek. Részt 

szoktunk venni a jászjákóhalmaiak éves kiállításain, ezek általában egy-két alkalommal van, 

nyár végi és ősz eleji betakarítási időszak, kötődik mezőgazdasági termények éréséhez 

Olyankor az Abonyitól a Mezőtúrin keresztül, fel nem tudnám sorolni, hány település 

kertbarát csoportját, körét és mozgalmi kollégáit hívják meg. Természetesen a kérdésre 

válaszolva azt kell mondanom, hogy ők aztán a legjobban jelen vannak a környezetünkben is. 

Mindenki fogyasztójuk, tehát az aki a településen él. 

 

- És csak friss zöldséget, gyümölcsöt állítanak elő, vagy már van késztermékük is: lekvár, 

pálinka stb.? 

- Akiket mi ismerünk, akikkel kapcsolatunk van ők elsősorban friss, azonnali értékesítésre 

vagy téli tárolásra termelnek. A téli tárolást azért említem, mert burgonyából, 

vöröshagymából és más efféléből tudnak raktározni egy bizonyos mennyiséget. 

Természetesen a frissen fogyasztható gyümölcsökről, ha szó van akkor azt nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy a jogszabályok megengedő változása következtében a 

gyümölcsök egy része, ami nem adható el, mert a frissessége már nincs meg, abból pálinka 

fog készülni, és így szinte minden egyes település kertbarátjának a palettáján, aki gyümölcsöt 

is termel megtalálható vagy a barack, vagy a szilvapálinka is. Még egy termék van a savanyú 

káposzta, mert a káposztaféléknek a termesztése is jellemző, ennek egy részét azonnali 

fogyasztásra, egy részét téli tárolásra, és ezekből készülnek aztán savanyított káposzta 

termékek, amiket folyamatosan értékesítenek. A pálinkafőzésből azt hiszem, hogy az 50 liter 

a megengedett, amit adózás nélkül lehet, ez a családnak és rokonságnak a fogyasztását 
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kielégíti, gyakorlatilag itt értékesítésről nem annyira lehet beszélni. Akik már nagyobb 

mennyiségű pálinkát főznek, azok a kertbarátok tagjai között nincsenek, ők már iparszerű 

termelést folytatnak, ő róluk nem tudok többet mondani. 

 

- Van még olyan tagotok, aki helyi termék és szolgáltatás előállítással foglalkozik? 

- Nincs. 

 

- És a ti megyei szervezeteteken kívül tudomásod szerint van-e olyan más TESZ akiknél 

megjelennek a helyi termékek? 

- Van, de csak a megyén kívüliekkel, ezeket most nem tudom felsorolni. 

A legagilisabb TESZ szervezet a békéscsabai szervezet, azonban az Ő hálózatukat én nem 

ismerem. Mi a választmányi gyűléseken találkozunk e szervezetek vezetőivel és velünk együtt 

az országos TESZ-nek a részét képezik. Tudom azt, hogy ez náluk sokkal jobban jelen van, az 

Ő szövetségi tagságukban. 

Mondhattam volna még a salgótarjáni kollégákat, akik igen közeliek hozzánk, annyira meg 

mégsem, hogy a szövetségünk tagjaival kialakulhatott volna ilyen kapcsolat. 

 

- Te, mint fogyasztó, hogy gondolod a következőket: a helyi termékek eladását tekintve, milyen 

korlátozó tényezőkkel kell számolni a vásárlónak? Vagy a Te megítélésed szerint, vannak-e 

ilyen korlátozó tényezők, ami miatt nehezebben tudják értékesíteni a termelők a termékeiket? 

- A mindennapokban a médiában is elhangzik, hogy a külországból érkező termékek, pl.: a 

spanyolországi – ezért ezt mondom, mert az egyik legnagyobb piac ahonnan hazánkba 

érkeznek a zöldség és gyümölcsfélék -  tehát azt gondolom, hogy egyfajta piaci intézkedéssel 

a magyar termékeket kellene előnyben részesíteni a behozott termékekkel szemben. 

A termelési költségek nyilván Magyarországon nem olyanok, mint az említett más 

országokban, példaként említem, hogy én most Németországban magyar paprikát ettem. 

Csodálatosan jelen van az export termékek között a paradicsom és a paprika és idehaza pedig 

sokkal nagyobb megbecsülést kellene kapnia a magyar termékeknek. Van is erre törekvés, de 
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messze nem olyan az aránya ezeknek a termékeknek és a háztájiban megtermelt termékeknek, 

mint amilyen korábban volt, és amilyen az igazi rangja ezeknek a magyar termékeknek. 

Hiszen páratlanul zamatos, ízes pl.: az alföldi, Kecskemét környéki barack, őszibarack, a 

nagykőrösi uborka stb., sokkal nagyobb térnyerése kellene, hogy legyen. 

Szeretném azt is elmondani, hogy a fogyasztási szövetkezeteknek a visszahúzódása abból is 

származik, hogy a konzervipari feldolgozás jelentős mértékben csökkent. Olyan sok száz 

tonnányi savanyított uborkatermék látott belföldi és külországi piacokat, ami ma már sajnos 

nincsen a gyárak leállása miatt. Ezek mi kistermelőinket és a kertbarátainkat is sújtják, hiszen 

ezek a felvásárlók az Ő többlettermésüket is felvásárolták. Példaként szeretném említeni az 

idei bőséges meggytermést, olyan irdatlanul nagy mennyiségű meggy termett, hogy az 

lenyomta az árakat. A termelők költségei nem realizálódhattak úgy, ahogy kellett volna, mert 

ha más nem legalább a növényvédelemnek és az ezzel összefüggő termelési költségeknek 

megtérülését fedezte, azonban haszon már nem volt. A levezető csatornakészletekkel a 

felvásárlók a termék magyarországi egyéb piacra juttatásban tudnának segíteni. 

Tehát ezeknek a hálózatát gondolom, hogy szorgalmazni kellene. 

Egyéb termékekre nem térnék ki, mert úgy gondolom, hogy jelenleg ezek a leginkább szem 

előtt lévő dolgok. 

 

- Honnan tudsz a helyi termékekről? Itt Szolnokon vagy a megyénkben szoktatok-e a családdal 

helyi termékeket vásárolni? 

- Ebben a kérdésben benne van az is hogy én falun lakom. Világos, hogy tószegi emberként a 

tószegi piacon, meg az ottani zöldségeseknél az ott helyben termelt zöldségféléket, 

gyümölcsöket vásárolom elsősorban. 

A szolnoki piac annyira színes palettája ennek a dolognak, hogy a Pest megyei sárga almától 

kezdve a jászapáti dinnyéig minden jelen van. Én is válogatok, és próbálom azokat a magyar 

termékeket választani, amelyekről biztosan tudom, hogy a termőhelyi, termelési 

tulajdonságaikat (vegyszerezettség, talajtermékenység. stb.), tehát az én ismereteim szerint 

melyek a legegészségesebbek és a legjobbak. 
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- Hogyan tapasztalod, hol és milyen módon lehet helyi termékeket vásárolni ? 

- Azt gondolom, hogy ebből a szempontból Magyarországon nagyon előnyös a helyzet, mert 

minden település önkormányzata bíztatja a termelőket és lehetővé teszi, hogy a piacokon 

nagyon jó feltételekkel értékesíthetik a saját termékeiket. Ennek ma már nincsen semmilyen 

akadálya. Jártamban-keltem a kistelepüléseken nagyon sokszor megfordulok és abban biztos 

hogy ez jó helyzet. 

 

- Honnan lehet szerinted adatokat gyűjteni a megyei helyi termék-előállítókról? 

- Ez nagyon nehéz kérdés. Nem tudom. 

 

- Szoktál-e reklámot látni valahol? Utak mellett, településeken? 

- Én nem láttam, nem nagyon találkoztam ilyennel. 

 

- Lehet, hogy ennek a marketingje, nem elég erős? 

- Lehet, hogy erről van szó, vagy éppenséggel arról, hogy az értékesítési csatornákat 

megtalálják egyéb módon is. Költséget nem akarják nagyon rááldozni, lehet, hogy ez is benne 

van. 

 

Interjúalany: Kertészné Bokor Zsuzsanna, projektmenedzser, Szolnoki 

Városfejlesztő Zrt. 
Interjút készítette: Bali-Kiss Márta 

 

- A Szolnoki Városfejlesztő Zrt-nek milyen kapcsolódási pontjai vannak/lehetnek a helyi 

termék előállítással foglalkozókkal, illetve általában ehhez a témához? 

- Voltak KEOP-os pályázatok, amelyek a helyi termékek fogyasztására vonatkozó 

népszerűsítő kampányokat tartalmaztak: KEOP 6.1.2 és KEOP 6.1.0 és 6.2.0 pályázatok. A 

KEOP 6.1.0 kiírás keretében kettő pályázat előkészítésében működtünk közre, az egyik egy 

térségi kampány volt ezt a JNSZM–i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint 

kedvezményezett hajtotta végre. Ez a végéhez közeledik, kifejezetten a helyi termékekhez 
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kapcsolódó fogyasztási szükségletek népszerűsítése volt az egyik pályázat célja, a másiké 

pedig a hulladékcsökkentés. Ez egy térségi kampány is volt, óriásplakátok készültek, itt 

Szolnokon is volt több akció, Szandaszőlősön is volt helyi termék vásár és a Tiszavirág 

fesztiválon is volt „zöld sátoros” program, amit mi készítettünk elő. Valamennyire a 

menedzsmentben is - ott is hulladékcsökkentés volt a cél, ez is egy fenntartható fejlődés 

kampány volt.  

A helyi termékek gyártóival a fesztiválszervezés kapcsán kerültünk kapcsolatba. Volt egy 

piacos pályázat - ez a tanya program keretében zajlott, s szintén jelentősen kapcsolódott a 

helyi termékek piacra jutásához. Az infrastrukturális fejlesztés mellett tartalmazott egy olyan 

tanyasi termékek jelölő rendszerét – ezt a pályázatot mi írtuk, így a koncepciót is mi találtuk 

ki –, ami mutatja, melyek azok a helyi termékek, melyek tanyasi gazdáktól vásárolhatók meg 

és ott kerestünk olyan kontaktokat, akik révén teljes képet tudunk kapni a tanyasi termelőkről. 

De ez sajnos nem sikerült. Volt egy kis helyzetfelmérés a pályázat előkészítés keretében, egy 

külsős cég végezte.  

 

-Melyek azok a helyi erőforrások, hagyományok, melyekre véleményed szerint lehet építeni 

(természeti erőforrás vagy tudás, stb.)? 

- Természetesen van helyi erőforrás, amire lehet építeni, de azért konkréten Szolnokon nem 

olyan nagy potenciált látok. Vannak gócpontok: Nagykörű, Rákóczifalva, Tiszasüly, 

Besenyszög, ahol van rengeteg helyi érték, de itt is vannak fellelhető lokálpatrióta körök, pl. a 

Tabán megmentése kapcsán az ottani szervezetek, Szandaszőlősön nagyon erős a helyi 

közösség. A tiszai hagyományokhoz kapcsolódóan nincsen olyan releváns hagyományőrzés 

pl. a halászat terén. Ezek a lehetőségek még kiaknázatlanok vagy inkább fejlesztendőek. A 

Tiszai Hal Napja egy kezdeményezésünk volt, hogy helyi termékeket juttassunk 

versenypozícióba kifejezetten a halászattal kapcsolatos helyi termékek potenciáljainak 

kiaknázására. Ezek mind felfuttatható területek. 

Itt van még a Szt. Lucia Kézműves Céh, akik szintén jelentős erőfeszítéseket tesznek 

szerintem, a csipkekészítők, a rákóczifalvai hagyományőrzők, lovas íjászok, vasutasok – 

vasutas hagyományok, ott azért lehet elkötelezett embereket találni, de a repülősök is egy 
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jelentős szegmens. A repülés bizonyos értelemben helyi termék. Nem vidéki kultúrára 

alapozott, de itt nekünk a városi hagyományokba kell kapaszkodni. 

 

- Az erőforrásokból mit hasznosítanak a településen élők vagy mi hasznosul? Vagy ahogyan 

az előző kérdésben már elhangzott, inkább potenciális lehetőségek vannak és fejlesztendő 

erőforrások? 

- Igen, van kiaknázatlan terület. Még a nagykörűi kecskesajtot is meg tudom említeni. De 

helyi termék polcról és boltról nem tudok. Mind tervben van, nagyon sok lehetőség van 2014-

2020 között.  

 

- Mint Zrt. mit tettetek a helyi termékek/vállalkozások fejlesztésében? Nyilván az összes 

pályázat, amit felsoroltál az mind-mind erről szólt. Csak projekt szinten vagy általános 

célkitűzésként is foglalkoztok ezzel a témával? Vagy ezeket a tevékenységeket inkább csak a 

projektekhez tudjuk kötni? 

- Csak egyes projektekhez kapcsolódóan, horizontális célként jelenik meg. Nyilván nekünk 

inkább a helyi gazdasági erőforrások tekintetében jelenik meg. A helyi termék nálunk, mint 

Városfejlesztő céljaiban a helyi vállalkozó helyzetbe juttatását jelenti, megbízási 

szerződéseknél, pályázatoknál horizontális vállalásban ez fontos rész, fontos kapcsolódó 

területe a helyi terméknek. A helyi termék nem csak az agrárium, de az ipari területeken is 

releváns fogalom. Szem előtt tartjuk, hogy a vidéki területeket ezeken a pályázatokon 

keresztül tudjuk segíteni.  

 

- Helyi termék gyártókról eddigiek alapján milyen ismereteitek vannak? Kik azok, akik 

vállalkoznak erre? Lehetséges-e őket valamilyen módon tipizálni? Vannak-e csoportok, akik 

kifejezetten kimutathatóan foglalkoznak ezzel a tevékenységgel? 

- Vidéki térségekben mindenképpen, Nagykörűnek igen jelentős szerepe van: a Szövetség az 

Élő-Tiszáért nevű szervezet Szabadkai Andrea vezetésével - a helyi terméket előállítók 

egyesületével Szabadkai Andreáékon keresztül tartom a kapcsolatot. 
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Vannak az esélyegyenlőségi célcsoportokat foglalkoztató nonprofit szervezetek, akik e 

szempontokat is szem előtt tartó, foglalkoztató non-profit szervezetek pl.: Contact, akik azért 

látszanak itt Szolnokon szintén. 

  

- Igazából nem tudjuk szűkíteni, hogy döntően kik azok, akik foglalkoznak helyi termék 

előállítással, merthogy nagyon vegyes a kép? 

- Igen, nagyon vegyes a helyi termék fogalma is. A megváltozott munkaképességűek által elő 

állított helyi termékek – hiszen az itt helyben előállított értéket lehet helyi terméknek nevezni 

– persze teljesen mások, mint pl. amit a Nagykörűiek képviselnek, és mint egy helyi KKV 

által megtermelt termék. Nagyon vegyes a kép.  

 

- Arról van-e információ, hogy kik vásárolnak helyi termékeket, illetve hol értékesítik ezeket, 

vannak-e ebben eltérések a helyi termék előállítok között, ki hogyan tud a piacra jutni? Kinek 

ki a célcsoportja? Helyi igényekre termelnek vagy esetleg távolabbi piacokra?  

- A Nagykörűiek esetében működik a Pestre történő beszállítás. Az Élő Tiszásoknak is van 

egy raktáruk Szolnokon. A város azzal járulhat mindehhez hozzá, hogy a piacon még jobban 

érvényesíti a helyi termékesek előtérbe helyezését. Még mindig a nagy zöldséges multik 

vannak előtérben. Vásárokon, rendezvényeken való megjelenés a legelterjedtebb forma, utána 

jön a piac, helyi vásárcsarnok. Van néhány kis bolt, ami marketingjében is a helyi termékeket 

forgalmazza. Van a városban több helyen ilyen pl.: a vasútállomás közelében, a Széchenyi-

lakótelepen. 

 

- Milyen segítő/akadályozó tényezők vannak a helyi termék gyártásában, értékesítésében? 

- A globális gazdaság következményei hatnak, mindenhol elnyomják, és nem tud 

versenyképes lenni a helyi termék a nem helyi termékekkel szemben. Ez kb. 80%-ot jelent az 

akadályozó tényezők tekintetében, a maradék 20% a lakosság szemléletbeli elmaradottsága. 

Mostanában többször lehet már erről hallani, a divatos fogalom, az egészséges életmód 

kapcsán is. Ebbe a 20%-ba még beleérthetjük a helyi termék előállítók 

tájékozatlanságát/tudatlanságát. Még egyszer ki lehet emelni a Szabadkai Andreáék munkáját, 
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amit pl. a jogszabályi változásokkal kapcsolatosan is végeznek. A piacra jutásnak a 

legjelentősebb szempontja, hogy megérje, de a globális piac agresszivitása miatt nehezen tud 

versenyképes lenni. Fontos a jogszabályok pontos, aprólékos ismerete. 

 

- Tapasztalható-e a helyi termék előállítók között rivalizálás, piaci verseny? 

- Mint belső kockázat jelentkezhet, hogy nem tudnak olyan jó feldolgozáshoz szükséges 

eszközökhöz jutni, olyan infrastruktúrát produkálni és akkor ez esetleg belső feszültséget 

okozhat, de én nem tapasztaltam ilyet.  

 

- Milyen fejlesztési, képzési igények jelentkezhetnek?  

- Biztos, hogy legtöbbet központilag lehet tenni, jogszabályokkal, adókedvezményekkel, 

egyszerűsítető lépésekkel. Az mindig egy általános igazság, hogy a központi vezetés tud ezért 

a legtöbbet tenni. Pályázatokkal is lehet segíteni.  

 

- A pályázatok irányulhatnak a korábban említett eszközfejlesztésre, erre gondolsz?  

- Ami lehet helyi termékkel kapcsolatban pályázati formában támogatni, az most is 

maximálisan prioritás lett. Úgy gondolom, egy általános társadalmi felemelkedés kell ahhoz, 

hogy megkezdődjön a helyi termékek felemelkedése is. Ahhoz, hogy valaki csak magyar 

terméket vegyen, és elkezdjen befőzni, kell egyfajta biztonságérzet és megfelelő anyagi 

háttér. Elegendő pénz szükséges ahhoz, hogy az emberek vissza tudjanak költözni vidékre és 

gazdaságokat tudjanak működtetni. Akár pl. a városi agglomerációban is. 

 

- Helyi termék megismertetésére milyen információcsatornák vannak? Milyen marketing 

elemek vannak, illetve miket ajánlanál a meglévőkön túl? 

- A helyi piacon lehetne még javítani. A jelölő rendszert ténylegesen lehetne használni, illetve 

bővíteni és erősíteni, ami helyben megjelenne a terméken. Nagyon jók a helyi termék 

polcok/sarkok, illetve boltok, mindenféle formában. Lehet helyi vállalkozásokat támogatni 

úgy is, hogy helyi kereskedelemi egységek nem csak ételt, italt kínálnak, hanem termékeket – 

pl. csipke – is. Ezt a programot bővebben is ki lehet dolgozni. Aki szolgáltató, ott is 
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megjelenhet a helyi termék marketingje. A helyi étkeztetésben is nagy lehetőség van, ebben 

Szolnokon is van előrelépés. Az óriásplakát kampány is jó volt (szlogen: Helyből is eléred – a 

kampánynak önálló oldala van). További jó lehetőségek: a Facebook közösségek, a modern 

marketing eszközök, pl. internetes boltok - ezt az Élő Tiszások csinálják is, nekik nagyon jó a 

honlapjuk. Nagyon jó külföldi példa: éttermeknél van egy helyi termékekből kialakított étlap 

rész. Fel van sorolva a helyi termék neve, pl.: biohamburger – és megjelenik a neve annak, aki 

a marhát levágta). Ez viszont már nagyon városi téma. Mi nem előállítunk, mi a 

szemléletformálással a vásárlási kedvet tudjuk serkenteni. 

  

- Együttműködési lehetőségek. Helyi szinten szükséges-e? 

- Az érdekérvényesítés fontos ahhoz, hogy legyenek városi akciók. Ne egymás ellenfelei 

legyenek a szereplők.  

 

- Van ebben tapasztalat, helyi együttműködési kezdeményezésre példa? 

- Az Élő Tiszások esetében mindenképpen. Kézműves céh (Szent Lucia Kézműves Céh) is 

azért alakult, mert megunták, hogy egymás versenytársai.  

 

- Konkrétan tudsz-e helyi termék előállítót ajánlani/javasolni? 

- Akiket már mondtam, illetve a http://www.helybenhagyjuk.hu/ oldalon lehet a helyi termék 

előállítókról tájékozódni. Nekünk sajnos nincs ilyen nyilvántartásunk. 

- Látsz-e lehetőséget együttműködésre helyi termék-előállítókkal szolgáltatókkal megyében 

belül és megyén kívül? 

- Látok és van is. 

 

- Példát is tudnál mondani? 

- Én az említett kertbarátokat mondanám, akik az értékesítési vonatkozásban is tudnak 

együttműködni, hogy ne mondjam egy adott évben a téli tárolású termékekre vonatkozóan 

jobb, egy másik évben meg kevésbé. Jó persze nekik van egy kialakult helyi piacuk és akkor 

egymást is tudják segíteni abban, hogy fölösleget levezessék, vagy éppen a hiányt pótolják.  

http://www.helybenhagyjuk.hu/
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- Itt megyén belül ismersz-e olyan helyi termék előállítót, aki megítélésed szerint példaértékű 

munkát végez, aki példa lehetne más megyebeli termelőnek? 

- Én a saját tagunk nevét említem Nagy Dezsőné Margó, aki a Jászjákóhalmai Kertbarát Kör 

vezetője. Ő jó alany lehetne a számodra ebben a vonatkozásban. A munkája és a Köré is 

példaértékű még úgy is, hogy meg is mutatják magukat. tehát nem csak arról van szó, hogy a 

termék értékesítse során a piacokon jelen vannak, hanem, amit termelnek és ahogy termelnek 

sőt még a kiskertjeiket is bemutatják egymásnak. Én valami csodálatosnak látom azt, amikor 

ezek az emberek büszkén hívják a rendezvényeiken a más településekre látogatóba odaérkező 

hasonlóképpen kistermeléssel foglalkozókat és megmutatják, hogy a saját kiskertjeik 

milyenek. 

Mondhatnám azt is, hogy a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat élesztik fel. Ha valakik a 

kertjüket, házukat, udvarokat szívesen megmutatják, no, ez valami olyasféle. Amikor azt 

mondom, hogy ez gyomtalan, szépen rendezett, termőhelyi vonatkozásban, szakmailag olyan 

kerteket produkálnak, hogy csodájára járnak. Őket és a vezetőjüket hoznám fel példának. 

 

 

Interjúalany: Szabó Zsuzsanna az alapítvány mikrohitel menedzsere, Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Interjút készítette: Dr. Barancsi Ágnes 

 

- Kérlek, mutasd be a szervezeteteket, főként azt, milyen kapcsolatban vagytok a 

vidékfejlesztéssel, végeztek-e olyan tevékenységet, amely ez irányba mutat? 

- Az alapítványunk alapvetően két pénzügyi termékkel foglalkozik, mint a nevében is benne 

van vállalkozásfejlesztési alapítvány vagyunk. Alapvetően csakis kizárólag vállalkozásoknak, 

tehát adószámmal rendelkező társas és egyéni vállalkozók részére nyújtunk hiteltermékeket. 

Jelenleg az országos mikrohitel programunk fut, amely már közel 20 éves termék és a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gondozása alatt áll, és mi ebben hitelközvetítőként veszünk 

részt. 
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Alapvetően ebben a termékben a megye a célterületünk, de persze vannak olyan ügyfeleink, 

akik a megye határon túlról érkeznek. Például azért mert két megye határ közelében 

tevékenykednek, azonban hozzánk esnek közelebb. 

A másik termékünk, ami már jelenleg nem fut, de nagy az élő hitelállománya az a kombinált 

mikrohitel. Itt is államilag támogatott kamatozású hitelről van szó, vissza nem térítendő 

támogatással párosítva. Itt is csakis kizárólag vállalkozások pályázhattak, itt már a 

célterületünk alapvetően nem a megye, hanem akár az egész ország is lehetett, nyilván az 

ügyfelek azokhoz a hitelközvetítőhöz fordultak, akik földrajzilag hozzájuk a legközelebb 

esett, de sok ügyfelünk 300-400 kilométeres távolságról is érkezett. A mi hitelkonstrukcióink, 

ahogy már mondtam is államilag támogatott kamatozású konstrukciók ezek csekély összegű 

támogatásnak minősülnek, amelyből alapvetően az elsődleges termék előállítására szolgáló 

tevékenységi körök ki vannak zárva. Tehát mi mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó 

vállalkozásokat sajnos nem tudunk finanszírozni. Így alapvetően az alapítvány, mint a 

vidékfejlesztés és a mezőgazdasági tevékenység támogatására pénzügyi forrást és ezáltal 

hitelt nem tud biztosítani. Ennek ellenére az alapítvány úgy gondolja, hogy itt az Alföld 

szívében jelentős az ilyen vállalkozások száma, és igenis szeretnénk hozzájuk is valamilyen 

formában eljutni. 

Ezért is pályáztunk a KEOP 6.1.0 B-re és ebben tudatos vásárlást ösztönző kampányt, 

kommunikációs kampányt és rendezvénysorozatot vitt végig az alapítvány, illetve még 

mindig tart a projekt és augusztus 31-én fogunk zárni. Ennek a része alapvetően egy 

kommunikációs kampány volt, amiben egy honlapot hoztunk létre, szórólapokat, 

kiadványokat és rendezvényeket szerveztünk, ahol a helyi civileket és itt most elsősorban 

tényleg a Szolnok város és Szolnok város vonzáskörzetében található helyi lakosságot 

próbáltuk megcélozni. De voltak természetesen az Észak-alföld többi nagyvárosaiban is kint 

plakátjaink, illetve a honlapunk bárhonnan elérhető. Itt igazából mi a helyi termékek 

fogyasztását próbáltuk ösztönözni, tehát megpróbáltuk helyi termelőkkel, kézművesekkel 

felvenni a kapcsolatot, számukra vásárt, információs vásárt szervezni, ahova a helyi lakosság 

ellátogathatott, kipróbálhatta ezeket a termékeket ingyen. Találkozhatott a háztartásvezető az 
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intézményvezető, a kisgyermekes anyuka, a gyerek és a kistermelő. Természetesen a látogató 

már saját maga kereshette, akár magánál a termelőnél, akár a helyi piacokon kívánt terméket. 

Van egy másik pályázatunk is, amely nem kötődik a mezőgazdasághoz és vidékfejlesztéshez. 

Itt a civileket próbáltuk elérni. Ez egy TÁMOP-os pályázat, ahol egy lakóközösség számára 

rendezünk rendezvényeket, és alapvetően az Alapítvány hitvallása, hogy abból lehet jó 

vállalkozó, akinek jó kapcsolati tőkéje van és próbáljuk is ösztönözni a helyi lakosságot arra, 

hogy igenis merjenek vállalkozni. Sajnos nincs túl sok munkahely a megyében és ezek 

fenntartására is próbáljuk rávezetni a fiatalabb és az idősebb korosztályt is és ennek 

megfelelően nyilván nem csak ilyen témában, de rendezvényeket szervezünk, a Bajcsy úti 

lakótelep lakóinak részére, illetve bárki látogathatja ezeket a rendezvényeket.  

 

- Csak szolnokiak vehetnek részt ebben a programban? 

- Bárki ellátogathat. Igazából a témakörök a lakóközösség igényeinek megfelelően, az Ő 

lakótelepükön van kialakítva egy közösségi tér, amit Napsugárteremnek hívnak, és ebben a 

közösségi térben gyerekeknek, tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek, felnőtteknek és 

szépkorúaknak van rendezvény megszervezve. Egész egyszerűen a lakossági fórumtól például 

az alpolgármester úr meg lett hívva, a rendőrkapitányságról lett meghívva rendőr. Például a 

gyerekeknek főleg a nyári szünetben a szülőknek nagy segítség, az hogy kézműves 

foglalkozásokat tartanak, filmvetítést, a tinédzsereknek számítógépes ismereteket (például 

weboldalszerkesztés, meg ami ehhez kapcsolódik).  

Az idősebbeknek természetesen az egészségüggyel kapcsolatos előadások vannak. Akkor a 

háztartást vezető hölgyeknek van például: Hogyan osszuk be a pénzt? Hogyan tudunk olcsón 

sütit sütni? Ilyen jellegű témák vannak. Illetve vannak egyházi témák, hittan foglalkozások, 

ahol a gyerekek illetve a tinédzserek ebben a témakörben is tájékozódhatnak.  

 

- Lezárult már ez a projekt?  

- Még nem, folyamatban van 2015-ben fog befejeződni, addig minden hónapban heti 

rendszerességgel különböző korcsoportoknak van adott időpontokban megszervezve.  
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- Mekkora az érdeklődés? 

- Nagyon nagy, nagy szerencsénk van a Bajcsy lakóteleppel, mert rendkívül aktív 

lakóközösség. Ők maguk is igényelték ezt. Alapból voltak nekik saját rendezvényeik, és egy 

nagyon összetartó lakóközösség, bár nem tudom megmondani pontosan mennyien laknak itt. 

Rendkívül aktív a lakóközösség közös képviselője és rajta áll vagy bukik igazából ez az 

egész, hogy hogyan tudja őket mobilizálni. De alapvetően ők maguk is nagyon aktívak és 

rendkívül nyitottak erre. Például kirándulásokat szerveznek, családi hétvégéket, kimennek 

együtt a strandra az abonyi állatkertbe, a szolnoki vadasparkba. El nem tudnád képzelni, hogy 

mennyire érdeklődőek és nyitottak. Amikor meghallották, hogy szeretnénk őket ebbe a 

pályázatba bevonni, szinte nekünk már nem is kellett gondolkodni, mert ők már mondták, 

sorolták, hogy miket szeretnének, és ennek megfelelően lettek nekik kialakítva a programok 

is. 

 

-Nagyon jó ez vidékfejlesztési szempontból, főként azért, mert ti egy helyi közösséget próbátok 

fejleszteni. A vidékfejlesztésnek nagyon fontos kardinális pontja, amit csináltok: EGY 

lakóközösségben élő embereket fogtok össze és ösztönöztök arra, hogy fogjanak össze és 

közösen gondolkodjanak, együtt szórakozzanak, alkossanak, stb. 

Az elnyert KEOP-os pályázatotokról szeretnélek még kérdezni. Sikerült-e valami olyan 

adatbázist létrehoznotok, akár honlapon, bárhol ahol meg lehet találni az összes megyében 

lévő kézműveseket? Például, ha valaki idejön Nógrád megyéből és szeretne Mezőtúron 

kerámiát vásárolni van-e olyan papíralapú formába öntött listátok vagy kis prospektusotok, 

vagy bármi, amit az idelátogató, turista megtudna nézni? Ha nem, akkor milyen módon tudtok 

számára információt adni? 

-A KEOP-os pályázatunkban rengeteg kiadványt, szóróanyagot hoztunk létre, - amelyekből 

már csak egy-egy szórvány példányunk van meg, mert rendezvényeken illetve egyéb 

helyeken pl.: Szolnokon a piacon önkéntesek segítségével szétosztottuk a városban. 

A legfőbb információs forrásunk az a honlapunk a http://www.helybenhagyjuk.hu/ ahol, 

rendszeresen a helyi termelők, akik nem csak a rendezvényeinken vesznek részt, hanem 

lehetőséget biztosítottak iskolás csoportok számára, hogy ellátogathassanak hozzájuk és ott 

http://www.helybenhagyjuk.hu/
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maguk a kis picik meg tudják nézni például, hogyan készül a méz, hogy készül az agyagedény 

és még sorolhatnám, hogy milyen termelők adtak erre lehetőséget egyáltalán…  

Ők saját maguk, önszántukból regisztrálhattak a honlapunkon, ez a lehetőség jelenleg is 

nyitva áll egyébként bárki számára. 

Mindenesetre számunkra is nehéz volt ez a dolog, hogy milyen módon tudnák őket elérni. A 

pályázatban van egy vállalkozás, akivel mi közbeszerzés útján szerződtünk és rendkívül 

sikeres volt az együttműködésünk, Ők segíthetnének e kérdés megválaszolásában – bár 

alapvetően azt tudni kell, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumnak vagy nincsen ilyen 

adatbázisa, vagy ha van is, az nagyon minimális és azt sem adja ki. Az MNVH (Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat) vagy a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet) illetve a tanyaszolgálatok bizonyultak igazán ebben partnernek az 

információnyújtásban és az előadások megtartásában bár konkrét adatbázissal ezek a 

szervezet sem rendelkeznek. 

Mi magunk sem rendelkezünk ilyen adatbázissal, részletes lista az őstermelőkről a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatójánál érhető el, aki azonban 

semmilyen körülmények között nem hajlandó ezt kiadni. De legalább hajlandóak információt 

továbbítani az őstermelők felé e-mail formájában. Ha Ti is el szeretnétek őket érni, akkor rajta 

keresztül célszerű ezt megtenni. Nekünk is nehézséget okozott ez a dolog nyilván, de mi 

szerencsére a nyári időszakot kaptuk el a projektnél, ahol minden hétvégén sőt 

hétköznaponként is vannak termelői vásárok, Rákóczifalván, Szandaszőlősön, Szolnokon, 

Törökszentmiklóson, Mezőtúron, Martfűn így szinte szájhagyomány útján terjedt ez a 

lehetőség. Nagyon nagy segítséget nyújtott a szolnoki piac vezetősége, ugyanis sok helyi 

termelő, őstermelő oda is jár értékesíteni, és akkor őket felkerestük, hogy segítsenek nem csak 

a rendezvények kapcsolatban, hanem mert szeretnénk leforgatni a kampányfilmünket is, 

amiben a piac is helyszín lenne. Illetve szerettünk volna ténylegesen ott értékesítőket 

bemutatni a filmben, ebben a kampányban, akkor ott már mondták, hogy a „mézes néni”, 

hogy a „húsos bácsi” és így sorolták. Nyilván akkor őket megtaláltuk, és akkor ők is mondták, 

hogy „igen, szerintem az én ismerősöm is, aki Mezőtúron van, Ő is szívesen csatlakozna, 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

357 

majd én beszélek vele” igazából ez a kapcsolati tőke, amiről már az előbb beszéltem itt 

jelenik meg, hogy mennyire fontos, mi is ebből profitáltunk. 

 

- Mi is azt tapasztaljuk, hogy sem a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, sem egyéb 

szervezeteknek nincs semmilyen komplett adatbázisa. A mi célunk nem az, hogy minden pici 

termelőt megtaláljunk, hanem az, hogy a megyében találjunk legalább 120 helyi termelőt, akik 

helyi terméket, helyi szolgáltatást tudnak a közösségnek nyújtani. Őket egy közös hálózatba 

szeretnénk szervezni. Természetesen ezek után ebbe a hálózatba bárki bekapcsolódhat. Ha jól 

értem, akkor Ti is ilyen hálózatos rendszerben gondolkodtok? 

- Igazából mi is szerettük volna ezt, hogy ha valaki ellátogat a megyénkbe és beírja, hogy 

helyi termék, akkor a helybenhagyjuk.hu felugrik és akkor ott esetleg megtalálhatóak azok a 

termelők, szervezetek, akik nyitottak arra, hogy akár a saját lakóhelyükön is megmutathassák 

azt, hogy itt mivel foglalkoznak. Vagy például elképzeltük azt, hogy egy adott termelő, ha van 

saját honlapja, vagy e-mail címe, vagy egyéb elérhetősége akkor megkérdezhető, hogy „Hol 

tudnék én Önnél vásárolni?” Nyilván valahol ez a reklám helye, nekünk sem az volt a célunk, 

hogy itt most versenyelőnyben részesítsünk bárkit is. Hiszen mindenki által adott ez a 

lehetőség. Azt szeretnénk, ha a kapcsolati háló létrejönne és erősödne, akár a termelők között 

is. 

 

- Hogy tudnak a szervezetetekhez kapcsolódni? Ha valaki látja a honlapotokat és azt mondja, 

hogy „én is termelő vagyok, és nagyon szeretnénk ebbe az adatbázisba bekerülni”, akkor ezt 

hogyan teheti meg? 

- Regisztrálhat a honlapon. Adva van egy nyílt regisztrációs lehetőség. 

 

- És most hány regisztrált tagotok van? 

- Pontos számot most nem tudok mondani. A honlapot jelenleg még a készítő cég üzemelteti 

és tartja karban, nyilván augusztus 31-e után mi működtetjük tovább, a mi informatikusunk 

fogja ezt a feladatot ellátni. Folyamatosan fogjuk frissítjük az információkat. Visszatérve a 

regisztrációs lehetőségre: nincs számláló a honlapon, azonban az informatikusunk figyeli a 
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látogatottságot, illetve a tagi aktivitást, hiszen ezek az adatok nem csak nekünk fontosak, 

hanem egyben a pályázatnak az indikátorai is. Amennyiben szükségesek a számok, szívesen 

rákérdezek és elküldöm Neked azokat. 

 

-Annyira nem szükségesek, inkább csak kíváncsi voltam, mekkora lehet ez a fajta 

adatbázisotok? Elképzelhetőnek tartod-e, hogy megyén belülről ezek a helyi termékek 

előállítói, helyi szolgáltatást nyújtók, valamiféle közös nagy hálózatba tudnának kapcsolódni? 

 

-Szerintem, mindig a kicsiből kell kiindulni. Ez az én magánvéleményem, nyilván vannak 

olyan kutatások is, amelyek ezek ellenkezőjét bizonyítják – nem tudom… 

Azonban én szerintem, egy kis közösség hatékonyabban tud működni, és ha nyitott a 

kapcsolódásra egy másikkal, akkor ezekből egy idő után megyei szintű hálózat is ki tud 

alakulni. 

Én úgy vettem észre a helyi termelőkön, hogy igazából Ők azokkal szeretnek együttműködni, 

akikkel gyakran találkoznak a vásárokon, piacokon, rendezvényeken. Vagy éppen egy 

településen élnek. Ne felejtsük el, hogy Ők civilek valahol, az, hogy valaki őstermelő az csak 

adózási forma kérdése, még a TÁMOP-os pályázat kapcsán is látom, hogy akik egy helyen 

élnek, akiknek egy problémakörük van, akik egy ismeretségi körbe tartoznak, sokkal 

hatékonyabban tudnak együttműködni, mint például két vadidegen ember, persze az is 

működne csak valószínűleg sokkal nehezebben. 

 

- Mit tapasztaltál te személyesen illetve mit tapasztaltatok a projekt során arra vonatkozóan, 

hogy a helyi termék előállítók, hol tudják a megyében értékesíteni a termékeiket? 

- Én úgy vettem észre, hogy egyre nagyobb kereslet van ezekre a kézműves vásárokra, és 

ráadásul azt mondom, hogy a vasárnapi vagy szombati piacon, ahol a háziasszony 

megvásárolhatja az ebédnek valót, még ott is egyre többen jelennek meg. Szerintem ez egyre 

jobban így van, a biotermékekre, a kézműves termékekre szerintem egyre nagyobb az igény a 

helyi lakosság körében. Persze, nyilván sokkal kényelmesebb kimenni a nagyáruházakba – a 

helybenhagyjuk –nak, mint kampánynak pont ez volt a lényege, hogy vegyük a fáradtságot, és 
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igenis lehet egy családi program az hogy ne, az egyik vagy másik hypermarket-be és 

sorolhatnám cégneveket (de nem teszem), hanem elmegyünk együtt, és ez is lehet egy napi 

program, hogy piacozunk. 

Az Európai Uniónak számos előnye van, de sajnos vannak hátulütő is, én tudom, hogy a helyi 

termékek drágábbak, bár minőségben jobbak, bár pont a közelmúltban történt egy sajnálatos 

eset a Tiszaliget Fesztiválon és bár ez egyetlen negatívum sok-sok éve, mégis igazi negatív 

reklámja lett a helyi termékeknek. 

Visszatérve a konkrét kérdésre, nem éreztünk negatív megítélést egyetlenegy multi sem 

keresett meg minket, hogy mégis mit képzelünk magunkról. Úgy gondolom ezeknél a 

cégeknél is egyre jobban megfigyelhető, hogy igenis jelen van a magyar termék, külön 

megjelölve pl.: magyar dinnye… 

Szóval Ők is érzik ezt, hogy a hazai egy kicsit vonzóbb vagy jobb és pozitívabb a megítélése. 

Nyilván pénztárca mindig akadálya ennek. Azért ne felejtsük el, hogy a megyénk, az egy 

szerintem – és most a vállalkozásfejlesztés szempontjából nézve – speciális megye. Itt az 

Alföld szívében távol minden határtól, valahogy itt a fizetőképes kereslet jóval gyengébb. Itt 

szűkebb a pénztárca. 

 

- Úgy gondolod, hogy azért mert messzebb vagyunk a határtól? 

- Nem csak e miatt, hanem egyszerűen kevesebb a munkalehetőség és a munkahelyek száma. 

Érdemes megnézni a megye megközelíthetőségét. Nem elég mobilak az emberek, nem 

hajlandóak elmenni egy munkahelyért 100 vagy 120 km-t, persze ez minden más megyében is 

biztos elmondható, hiszen kimondható, hogy a magyar emberek általában nem elég mobilak. 

Azonban egy országhatár közelsége ebből a szempontból is fontos, nézzünk meg egy 

Szegedet, Nyíregyházát, vagy Debrecent. Én úgy gondolom, hogy ott még a vállalkozói kedv 

is más. Én úgy gondolom – hogy itt a helyi vállalkozók nagy része leszámítva azt a 20-30%-ot 

akik valami iszonyatosan kreatív ötlettel és megtalálva a piaci rést olyan termékekkel állnak 

elő, melyek a teljesen hazai piacon megállják a helyüket – az egyszerű megélhetésért, a 

családjuk megélhetéséért lett vállalkozó. 
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És ha megnézzük azt a bizonyos tortát, ami a helyi piacot jelenti bizony látható, hogy a 

vállalkozások egymás elől próbálnak bevételt szerezni. Minél több kereskedő van annál 

nagyobb a verseny, hiszen a helyben lakók szám nem fog számottevően növekedni. Ugyanazt 

a pénztárcát célozza meg mindenki. 

 

- Most hogy lassan lezárul a kampányotok, tudnál-e nekem olyan jó gyakorlati példákat 

kiemelni, amik példaértékűek lehetnek a megyében tevékenykedő egyének, csoportok vagy 

szervezetek számára? 

Legyen ez mondjuk egy termék-előállítás, vagy valamilyen szolgáltatás, vagy éppen egy 

komplex módszer, bármi amit te úgy ítélsz meg, hogy ez bizony példaértékű és ezt mindenképp 

jó lenne másokkal megosztani. 

-Nekem nagyon tetszett ebben a pályázatban, az hogy nem egy olyan rendezvénysorozatot 

csináltunk, amely teljesen önálló volt, mi kitehettünk volna úgy is 15 standot valamelyik falu 

közepén, hogy „helybenhagyjuk.hu” és „Gyertek ide!”. 

Nekem nagyon tetszett úgy is mint a projekt menedzsernek, úgy is mint magánembernek, 

hogy mindig megpróbáltunk az adott település vezetőjével a polgármesterrel, vagy a 

Művelődési Ház vezetőjével kapcsolatba kerülni és megkérdeztük tőle, hogy van-e olyan saját 

rendezvényük, ahol szívesen látnak minket. Hiszen ők tudják, hogy mikor van alapból sok 

ember egy adott rendezvényen és ha esetleg mi is elférnénk ott mellette. Ebből kifolyólag Ők 

maguk is úgy érezték, hogy a sajátjuk is, tehát máshogy álltak hozzá, Ők maguk is 

nyitottabbak voltak, hogy akkor hívjuk el a Juliska nénit, mert Ő horgol, vigyük el a Pali 

bácsit, mert, hogy Ő meg kosarat fon és hogy Ő szerintük ezek az emberek ide tartoznak… 

Vagy például helyi szinten itt Szolnokon a Piac vezetősége a Szollak Kft., mint 

önkormányzati ingatlankezelő és üzemeltető rendkívül nyitottak voltak, arra hogy a piacon a 

termelőket meg magát a Piacot is bemutathassuk. 

 

- Hány településre jutott el a projektetek? Gondolom Jász-Nagykun-Szolnok megyén belül 

mozogtatok. 
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- Igen, a megyén belül mozogtunk. Az infovásár itt Szandaszőlősön, a kampány filmforgatás 

alapvetően itt Szolnokon volt. A nyílt hétvége nevű rendezvényünk, amit már említettem, 

amikor is iskolás csoportok látogathattak el helyi termelőkhöz, számos településre – sajnos 

pontos számot nem tudok – jutott el a kampányunk. 

 

- Az viszont plusz, hogy más megyék helyi termék-előállítóit is kipróbáltátok. 

-  Igen, mert a pályázatunkban az Észak-Alföldi régiót céloztuk meg. 

 

- Régiót! Így már érthető. 

- Az Észak-Alföldi régióra volt ez az egész kampány megcélozva, mivel itt vagyunk helyben 

Szolnokon és az Alapítvány dolgozóinak és vezetőinek a helyi kapcsolatai itt az erősebbek, 

nem sok Nyíregyházi, vagy éppen debreceni kötődésünk van, abba az irányba igen gyenge 

kapcsolati hálónk volt. Azonban újságban ott is megjelentünk, óriásplakátjaink voltak 

elhelyezve, nyilván abba az irányba is mentünk, és abszolút nem akartunk egy megyét sem 

kizárni ebből a dologból. 

 

- Megítélésed szerint, milyen akadályozó tényezők fordulhatnak elő a helyi termékek 

értékesítése, előállítása során? 

- Biztos van ilyen probléma, azonban az nem került az én látókörömbe. Munkánk során, mivel 

nekünk nem célcsoportunk az említett termelők és előállítók, nem találkozunk ezen 

problémákkal. Tudnék sorolni ide kapcsolódó jogszabályokat, azonban nem lennék hiteles. 

Magánvéleményem, az hogy önmagunknak a termelőknek eljutni egyik pontból a másikba 

jelentős költség. 

Alapból már az is probléma lehet, hogy az Ő termékük egy magas árfekvésben van, és nincs 

bennük akkora motiváció bennük, hogy elmenjenek Tiszabőre, vagy Kuncsorbára egy vásárra, 

mert tudják, hogy az ott lakók nem biztos hogy megveszik az 5000 Ft/kg-os árú termelői 

mézet - ez persze csak egy általam kreált példa. 

Nyilván nagyobb rendezvényekre úgy gondolják, hogy nagyobb lesz a látogatottság és a 

költségeik meg fognak térülni. 
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Milyen akadálya lehet? Nyilván az ár, hiszen ki kell termelni, hogy odamennek, hogy szépen 

néz ki a termék, hogy gyönyörű a stand, be kell jelenteni az alkalmazottat és meg kell utána 

fizetni a bérjárulékot gondolom ilyen akadályai vannak. Ezek mellett egy helyi termelőnek 

nincs lehetősége olyan szinten reklámoznia magát és termékeit, mint ahogy ezt egy 

élelmiszerlánc, vagy egy multicég megteheti. 

 

- Beszéltünk arról, milyen akadályozó tényezők lehetnek, említetted az árat, tudjuk, hogy a 

magyar ember ár érzékeny. Meglátásod szerint, milyen segítő szándék van akár kormányzati, 

akár megyei szinten, mivel próbálják segíteni a helyi termelőket? És milyen segítő tényezőket 

vagy segítő szándékot látsz a helyi termékek értékesítésére? 

- Elsőként említhetem a turizmust, a turizmus fejlesztése, az ilyen típusú nagyobb 

rendezvények fejlődése, ahol kifejezetten van egy stand sor „ide csak a helyi termelők” és így 

lehet ez egy rendezvény egyik profilja, hogy ide csak ilyen típusú terméket lehet. Mint 

például a Tiszavirág Fesztiválnak is volt egy ilyen része, ahol kifejezetten helyi termelőket, 

és/vagy kézműves termékeket lehetett látni. Én a turizmusban nagyon látom ezt a lehetőséget. 

Kormányzati szinten? Igazából nem vagyok tisztában a jogszabályi háttérrel, és butaságot 

nem szeretnék mondani.  

Helyi szinten ilyen segítő szándék volt a helybenhagyjuk.hu igaz nem írtuk senkinek sem a 

nevét, azonban mégis egy kis felületet kaptak. Volt egy óriásplakát egy gyönyörű szép piros 

ruhás lánnyal a közepén körülötte mindenféle termékek, hogy „Vásárold meg a helyit!” Ezt 

próbáltuk igazából előtérbe helyezni. Ugyanakkor Szandaszőlősön az infovásárokon, ahova 

elvittük a piciket, az megint egy másféle marketing volt. Ilyen marketingre, ilyen 

információáramlásra nincs lehetősége egy egyéni őstermelőnek.  

Kérdezem, hogy akinek van otthon két tehene és valamilyen terméke a maximális higiéniai 

körülményeket betartva minden engedéllyel rendelkezve és minden hatósággal szemben 

naprakész. Ő mikor teheti meg azt, hogy ilyen marketinggel éljen. Tehát Ő kimegy a helyi 

piacra, kiméri az üvegekbe a tejet, otthon maga köpüli a vajat, megcsinálja a sajtot. Neki 

mikor lesz azon a táblán kívül, amire fehér krétával felírja a nevét, hol van ilyen marketing 

lehetősége? Egy ilyen hálózatnak vagy rendezvénynek ez lehet az előnye, hogy segíti őket 
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ebben. Ne csak a Balatont reklámozzuk, hiszen a Balaton környékén is vannak szuper jó 

helyek. Pl. Tihanyban a levendula ahol saját magadnak vághatod a növényt a levendula 

földön. mekkora élmény ez egy családnak. Nem? Mekkora dolog egy gyereknek, hogy ott van 

a domboldalban és vághatja magának a levendulát. 

 

Interjúalany: Dr. Sziráki András elnök, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
Interjút készítette: Dr. Barancsi Ágnes 

 

- Mint, ahogy korábban már említettem Önnek a Gál Ferenc Főiskola 2013-ban nyert egy 

LEADER projektet, aminek a címe: helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó 

gyakorlatok feltérképezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Tehát a cél, amiért én itt vagyok 

az, hogy felmérjük az Iparkamara kapcsolatban áll-e helyi termelőkkel, helyi termékeket 

előállító őstermelőkkel, szolgáltatókkal, esetleg az Iparkamara szokott-e ez irányban 

valamilyen szakképzést vagy pályázati kiírást eszközölni? 

- Azt mondhatom, hogy gyakorlatilag a megye vállalkozásaival napi kapcsolatban állunk, 

hiszen rendszeresen személy szerint is látogatom a vállalkozásokat, másrészt a képzés 

területén 400 vállalkozóval van kapcsolatunk, tehát ennyi vállalkozónál van 

tanulószerződéssel tanuló, összesen 6038 hagyományos tanuló van a megyében és ennek több 

mint felével van szerződéses kapcsolat. 

Nagyon fontosnak tartjuk ezt a jövő építése szempontjából. 

Ezen túlmutatva nekünk elemi érdekünk, hogy a pályázatokon illetve más utakon keresztül a 

vállalkozások folyamatosan fejlődjenek, versenyképességük növekedjen. Hiszen a kemény 

piaci kihívásoknak csak ebben az esetben tudnak érdemben megfelelni. 

Én azt gondolom, hogy alapjaiban jó úton járunk, azonban a kép nagyon differenciált a 

vállalkozások nagyon eltérő színvonalúak. Van ahol a felkészültség példaértékű épp a 

napokban voltam egy Bt-nél itt Szolnokon azt láttam, hogy olyan magas a műszaki kultúra és 

az ehhez kapcsolódó felkészültség, hogy a világpiacon bárhol megállnák a helyüket. Nem 

véletlen, hogy a termelését döntő hányadában exportálja, és ezt azért tartom példaértékűnek, 
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mert több olyan cég van, amely korábban csak beszállítóként szerepelt, tehát valamilyen 

multinacionális cégnek a beszállítója volt és a fejlesztéssel a műszaki kultúra növelésével 

elérte, hogy önállóan jelenik meg a piacon. 

Ha tendenciát nézem, akkor azt mondhatom, hogy korábban pár tucat cég volt képes önállóan 

exportálni, és ezek döntően multik beszállítói voltak. Hála istennek olyan strukturális 

átrendeződés zajlik folyamatában, hogy ezek a beszállítók megmérettetik magukat a 

külpiacon és elmondhatom, hogy a döntő hányaduk az éleződő piaci versenyben képes talpon 

maradni, illetve fejlődni ezt egészen jó példákat lehet felhozni. 

A megye sajátos helyzeténél fogva differenciált, tehát a prioritásokat, figyelve a fejlődés a 

jászsági és a szolnoki kistérségében tapasztalható leginkább, de van tennivaló a Közép-Tisza 

vidéke, Nagykunságon, a Tiszazugban, a Mezőtúri kistérségen. Ezeken a területeken is van 

változás, fejlődés és, ha figyelembe veszem, hogy bátrabban mernek pályázni, a közelmúltban 

a Tiszazugban is és a mezőtúri kistérségben két komoly fejlesztés zajlott, de ugyanez 

mondható el Túrkevén, Karcagon, Tiszafüreden. Tehát valami megmozdult ezen a területen 

is, legalább egy tucatnyi olyan számottevő beruházás volt, amiről azt gondolom, hogy 

kijelölte az irányt, hogy merre kell haladni. Természetesen további tennivalóink vannak, de én 

olyan szempontból is példaértékűnek tartom, hogy a korábbihoz képest megmozdult valami, 

tehát nagy változás van, és ez munkahelyeket jelent, lehetőséget kínál. Ami még talán fontos 

volna, hogy minél hamarabb ki legyenek írva a 2014-2020-as pályázatok, s mi árgus 

szemekkel nézzük, hogy mi várható, hiszen felkeresnek bennünket, hogy mi lesz, tudnak-e 

pályázni, vagy éppen körülbelül mikorra lesz pályázat.  

A pályázat író cégekkel várjuk, hogy az év második félévben, vagy a harmadik negyedévben 

már lesznek pályázatok, ezt rendkívül fontosnak tartanánk. 

Én úgy érzem, hogy előtérbe kell, hogy kerüljenek a hazai tulajdonlású vállalkozások, ezek 

számára nyíljanak meg pályázati lehetőségek. Megkockáztatom azt is megfogalmazni, hogy 

felelősséggel össze kellene, hogy csengjenek a szavak. Amiről az eddigi gyakorlatban 

beszéltünk, hogy a pénzeknek a döntő hányadát, 80%-át a multinacionális tőke birtokolja. Én 

azt mondom, hogy így strukturális átrendeződést nem tudunk végrehajtani. Elengedhetetlen, 

hogy előtérbe kerüljenek a Nagykunság, a Tisza-vidék, Mezőtéri kistérség irányába történő 
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fejlesztések, ugyanakkor a fejlesztések a Jászságban Szolnok környékén zajlanak, nincs 

összhang. Most ebben kellene, azt gondolom összefogni és a különböző programok mentén 

kitalálni, hogy ezen a helyzeten hogyan lehetne változtatni.  

Én úgy ítélem meg, hogy ezek a tőkeerős cégek kevesebb figyelem ellenére is képesek 

pozícióikat erősíteni. Ugyanakkor, ha mi a fejlődés irányába akarunk elmozdulni, akkor 

elengedhetetlen a fejlesztés, ha a kistérségeket veszem figyelembe, és akkor ezekre a 

területekre kell fókuszálni. E nélkül nincs előrelépés és én abba reménykedem, hogy e 

tekintetben egyre inkább összhang lesz.  

Én azt hiányolom, hogy szidjuk a nacionális tőkét és közben a pénzt oda áramoltatjuk minden 

mennyiségben. Ettől nem várható változás. Tehát igen fontos kérdés ez és én úgy érzem, hogy 

a vállalkozók is akarnák ezt az utat. Most éppen megkeresett egy nyugati partner és magyar 

beszállítókat keres - nem egyformán vállalkoznak, van, aki elég bátortalan, de van, aki vállalja 

a megmérettetést, hiszen magas minőségi követelmények vannak.  

 

A lényeg az, hogy nem csak beszélek itt az asztal mellett a dolgokról, fontosnak tartom, hogy 

élő kapcsolatok legyenek, hogy pontosan tudjuk mire képesek a vállalkozások, hogy milyen 

pozíciókkal rendelkeznek, mit kell erősíteni, mert itt az is egy fontos feladat, hogy ne csak 

beszéljünk vagy megjegyzéseket tegyünk, hanem támogató magatartás is legyen mögötte. 

Fontos hogy a műszaki kultúrához erőforrást kell teremteni, hiszen ha nincs erőforrás, nincs 

fejlesztés sem, erőforrás az oktatás is. Mindig az a példa van előttem, melyet már korábban 

Önnek is említettem, hogy nem tudunk úgy elérni eredményt, hogy egy-két komoly 

településen, ahol 5-6 ezer hektáron gazdálkodnak két felsőfokú végzettségű ember van a 

gazdaságban, és ez nyilván ez a fejlődést is kizárja. Erre kellene fókuszálni, és a légkört is 

kellene teremteni az agráriumban, hogy érezzék, újítás nélkül nincs fejlődés. Én ezt nagyon 

fontosan tartom, mert, látom, hogy hasonló kis agrár országokban a versenytársainknál is mi 

van, három-négy tagú családoknál 3 fő felsőfokú végzettségű, és bizony Ők a versenytársak. 

  

- Ön szerint milyen erőforrások koncentrálódnak a megyébe, melyek segítik a helyi termékek, 

helyi termelők munkáját? 
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- Lesznek pályázatok. Források rendelkezésre állnak, pénz van valamivel több, mint 

korábban. Ezeket a lehetőségeket ki kell kihasználni. Egyik nagyon komoly dolog, nem 

magamat akarom fényezni, de nem tudom hány éve mondom, hogy a rendelkezésre álló 

forrásnak a gazdaságfejlesztésre kellene fordítódni. Jelenleg16%-ról 60%-ra lett bővítve a 

gazdaság fejlődésére irányuló forrás, ez egy átütő erejű kormányzati döntés. A vállalkozók és 

az adott település vezetőinek részéről jó a felfogás és ez fontos dolog. Megrajzolni a célokat 

és a szerint menni előre. Én azt gondolom, hogy óriási lehetőség van. Tehát itt most a 

lehetőség. Most az a kérdés, hogy a képességek rendelkezésre állnak-e, az adott területeken, a 

Jászságban értem.  

Én Jászsági vagyok, tehát mellette is szólhatnék, de ezt az aránytalanságot kellene kezelni. 

Már mondtam talán korábban Önnek, hogy az előbb említett jászsági, szolnoki kistérséget és, 

ha a kettőt összevetem, akkor nagyjából a lélekszám 380-386 ezer fő. Én azt gondolom, hogy 

ott is emberek élnek, ott is életminőséget kell prezentálni. Ezek mind jelzés értékű dolgok. 

Most volt egy szakmai verseny, állandóan forszírozzák a versenyhelyzetet pár éve csak 

Szolnokról és Jászberényből volt versenyző, mert hiába voltak a többiek, már az első szűrőn 

kihullott a zöme és akkor maradtak a döntőre 14-15-en. Most elértük, azt hogy szélesebb a 

verseny, de még mindig aránytalanság van.  

A minőségen kellene javítani, a Közép Tisza-vidéken sok lenne a dolgunk és most hála 

istennek volt a Tiszazugból nyertes pályázónk. Javult valamit a helyzet. Ez azért fontos, mert 

ebből általános következtetéseket is le lehet vonni a képzés minőségére. Borzasztó fontosnak 

tartom, hogy ezekre az ünnepélyes köszöntésekre meghívjuk az iskola igazgatókat ilyenkor 

tudjuk meg, hogy is állunk. Ezek részletkérdések, mégis ebből áll össze az egész.  

A képzésfejlesztés ezen keresztül alakulhat. A tőkét is azért próbáljuk csábítani ezekre a 

területekre, mert az is elengedhetetlen ahhoz, hogy egy egészséges szerkezetbe, nagy húzó erő 

lehet az adott közegbe, de fontos az, hogy ugyanakkor ne tévesszük szem elől nagyon sok 

vállalkozás a megyében és ezeknek is kis százaléka magyar tulajdonú vállalkozás, és elég 

magas a multinacionális tőke aránya. Ez egészségtelen szerkezet. Ezért említettem, hogy 

mindent összefüggésében kell kezelni. Befektetés, infrastruktúra, kiépítettség, ezeket nem 

lehet külön választani, mert együtt hatékonyak.  
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- Ön szerint a természeti erőforrások mennyire befolyásolják a helyi termék előállítókat? 

Befolyásoló tényező vagy sem? 

- Nézze, én azt gondolom, mindig mindent a helyén kell értékelni. Most a legszélsőségesebb 

példa a Tisza-tó térsége, a nem engedjük be a befektetőket, hogy ne koszoljuk ott a 

környezetet, a természeti erőforrásokat. Ez meg is látszik, mert nem jutnak ötről a hatra. Nem 

lehet elvonatkoztatni. A termelő a világon bárhová megy erőforrást használ külön kell kezelni 

az egyiket a másikat, a kettő együtt hatékony. Van egy Tisza-tó, de ez nem indok arra, hogy a 

térségben ne legyen gazdaságfejlesztés és nem lehessen építeni, persze én nem azt mondtam, 

hogy nem fontos a környezetvédelem Kijelentéseket teszünk, amelyek mögött nincsen valós 

tartalom. Igenis szükség van rá A rendszerváltás hozadéka, hogy a térségben épp azt 

számoltuk fel, amire a legnagyobb szükség volt, a feldolgozó iparágak fejlesztése, vagy a az 

ehhez kapcsolódó képzés erősítése, ugye itt már korábban is beszéltünk róla. Én e miatt 

nagyon bosszankodom, hogy nem vagyunk kellő figyelemmel a felnőttképzésre. Óriási 

lehetőség volna, hogy a képzésre sokkal több energiát, felnőttképzésre legalább olyan súllyal, 

mint a fiatalok képzésére, mert van egy generáció, akinek jószerivel alig van fogalma a 

gazdálkodásról, azoknak tanítunk, akiknek semmi köze nem volt a mezőgazdasághoz. Óriási 

tartalékok vannak az itt élő emberekben, lehetőségek, melyek nincsenek kihasználva. 

 

- Tudna olyan gyakorlatot mondani, amely példaértékű a megyei helyi termék előállítás 

tekintetében? 

- Nekünk a feldolgozó iparunk a legerősebb. Több az előállított új érték nyilván egyrészt a 

tradíció, másrészt az a kreativitás, ami itt van. Most ugyancsak nem szeretném magamat 

mutogatni, de az hogy itt van egy nagyon tudatos tradíciókra építve mezőgazdasági 

gépgyártás területén már a rendszerváltás idején is volt egy nagyon stabil bázis, és ezzel 

elértük, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében - lehetne bárhol máshol a magyar 

mezőgazdasági gépgyártás központja – akkor is kiemelkedő lenne. Volt néhány elkötelezett 

ember, aki folyamatosan fejlesztette és megépítette a semmiből ez lett az a munka az amitől 

beindultunk és elkezdtünk építkezni folyamatosan. Jobb példát alig, ha lehetne említeni. Csak 
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említés szinten: Fehér István és Társa Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság, Mezőtúr, mezőgazdasági , ipari építőcég. 

 

- Van az Iparkamarának egy olyan adatbázisa, ahonnan információkat lehet gyűjteni a 

megyei termék-előállítókról? 

- Van egy gazdaságfejlesztési osztályunk, amely kizárólag csak ezzel foglalkozik. 

 

- Oda bárki bemehet információért? 

- Természetesen igen. 

 

- Lát lehetőséget arra, hogy a megyei termék előállítókat egy közös láncolatba szervezzék, 

mert gondolom az Iparkamara egy megfelelő bázis erre. Esetleg az önök szervezetén kívül lát-

e más struktúrát? 

- Van egy gépipari klaszter, csak szerencsétlenkedünk vele. Van egy elektromechanikai 

klaszter, de az is személycserék következtében haldoklik. De próbálkozunk, nagyon széles itt 

a merítési lehetőség. A közös láncolat, egy közös hálózat jó ötlet. Nekem az a véleményem, 

hogy általában a könnyebb kezelhetőség szempontjából kicsiben kezdeni ilyen szempontból 

célszerű egy - egy településen például Mezőtúron a helyi erőket összevonni. Azután már 

később majd össze lehet őket kapcsolni. 

 

 

Interjúalany: Bali István, elnök, Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász - 

Nagykun- Szolnok Megyei Egyesület 
Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

- Hosszú időre visszatekintve mi a te vidékfejlesztési működésed, tapasztalatod a megyében? 

Egy rövid összefoglalást, hogy mik a tapasztalatod a vidékfejlesztéssel, és egy ilyen 

bemutatkozót. Igazából ennyi kérnék először! Bali István a beszélgetőtársunk, és egy rövid 

visszatekintést kérünk arra a tapasztalatra, ami téged a vidékfejlesztéshez köt! 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

369 

- Kapcsolatom a vidékfejlesztéssel még visszanyúlik a rendszerváltás előtti időszakra, amikor 

a Termelőszövetkezetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségénél dolgoztam, úgy, mint 

olyan munkatárs, akinek feladata volt a termelő szövetkezetek, sportjának, amatőr művészeti 

mozgalmának a támogatása, a fiatalokkal való foglalkozás, illetve a nemzetközi kapcsolatok 

kialakítása, koordinálása. 

Az amatőr művészeti mozgalom során három dolgot szeretnék megemlíteni. Például ekkor 

kezdte el pályafutását a Jászsági Népi Együttes, ami az óta már nagyon szépen befutott, vagy 

ott van a kórus és pávaköri mozgalom, amelyek igen jelentősek voltak ebben az időben, 

megyénkben. A nemzetközi kapcsolatoknál megemlíteném azt, hogy kapcsolatok főleg a régi 

szocialista országokkal voltak. Így lehetőségem volt kijutni Lengyelországba több 

alkalommal. Ugyanis a lengyel kistermelők, családi gazdaságok vagy néhány Állami 

Gazdaság (PGR) voltak a magyar termelőszövetkezeteknek a lengyel partnerei. Ezek 

elsősorban magángazdák voltak, mivel Lengyelországra a mai napig jellemző a kevés 

hektáron termelő egyéni gazdálkodó, családi gazdálkodó. De voltak úgynevezett állami 

gazdaságok is, ezek főleg a Nagy –Lengyelország régió (Wielkapolska) területén Különösen 

jelentős volt a kertészeti ágazat, az alma és egyéb gyümölcs és zöldség termesztés. A 

Rákóczifalvai  Rákóczi TSZ egyik brigádja, amely egy lengyel asszony Hanna Sawicka nevét 

viselte utazott Lengyelországba és velük jutottam el-mint tolmács akkoriban erre a szakmai 

tanulmányútra. A Kunhegyesi Kunság Népe tsz-el, pedig a vetőmagtermesztés, illetve 

tisztítás, értékesítés tanulmányozása révén.  Később ezt követte Franciaország, abból az 

apropóból, hogy 88-ban rendeztük meg Szolnokon az Picardia Bemutatkozik elnevezésű 

heteket, ahol főkén művészeti csoportok képviselőin kívül eljutottak a megyénkbe fiatal 

mezőgazdászok is, akik élénk érdeklődéssel figyelték ittlétük alatt a magyar mezőgazdaságot. 

Látva a növénytermesztésünket, az akkori hatalmas hektárokon dolgozó szövetkezeteket, a 

korszerű mezőgazdasági eszközöket, gépeket, akár a Linear öntözőrendszert, a Class 

aratógépeket, francia vetőgépeket, de lehetne sorolni. Tovább, bizony a francia fiatal gazdák 

meg is jegyezték, hogy akár komoly versenytársak is lehetünk, ha az EU tagjai leszünk. Mi is 

ellátogattunk Franciaországba, ahol alkalmunk volt tanulmányozni a családi gazdaságok, vagy 

a termelő, feldolgozó és értékesítő szövetkezetek tevékenységét. Láttuk, hogy a családi 
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vállalkozók hogyan fognak össze azért, hogy egymásnak segítsenek. akár a vetés, az aratás 

vagy növényvédelem területén, sőt! ami tetszett nekünk, fórumokat, megbeszéléseket 

rendeznek, ahol mindenki elmondhatja, sikereinek titkát vagy beszámolhat nehézségiről. Úgy 

nevezett „teamek” voltak ezek a szomszédos családi gazdaságok. Szerintem nálunk is lehetne, 

hogy több egyéni vállalkozó fogna össze, és segítene egymásnak a betakarításban, vagy a 

vetőmag beszerzésben, nem versenytársak, hanem partnernek tekintve a másik gazdaságot. De 

tetszett állattenyésztésben a tejtermelésnél korszerű robotfejő házak, az hogy igyekeznek a 

tejet helyben feldolgozni (sajt, túró, joghurt), nyitott farmokon várják az érdeklődőket, iskolás 

gyereket, ahol bemutatják gazdaságukat, kedvet téve a mezőgazdasági munkához. A családi 

gazdaságok gyakran foglalkoznak falusi turizmussal is, ahol szálláshelyen kívül a helyben 

termelt zöldségeket, gyümölcsöket, húskészítményeket kínálják a vendégeknek.  

1990-ben alakítottuk meg az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesületét, amely pártoktól és politikai szervezetektől függetlenül működő civil 

szervezetként az érdekazonosságra építette kapcsolatait és együttműködését más társadalmi 

szervetekkel. Alapító szervezetei voltunk az AGRYA országos Szövetségének. Az egyesület 

tevékenysége megalakulása után a következő főbb területekre terjedt ki: a nemzetközi 

tapasztalatokra épülve a megyénkben is elindítottuk a 4 H mozgalmat, amely négy angol szó 

rövidítésével tömören jelképezi céljait: head, hands, heart, health (magyarul fej, kezek, szív, 

Egészség) azaz átültetve az átgondoltságot, a gyakorlatiasságot, a humanitást és a természetes 

egészséges életmódot. Cél az volt, hogy megismertessük a 10-20 éves korosztályt a 

mezőgazdálkodás, a kézműipar a kereskedelem, a környezetvédelem és a biotermelés 

alapjaival egyszerű vállalkozásokon, közösségi munkatevékenységen keresztül. Lehetőséget 

biztosítani az önálló gazdálkodás, életvitel és vállalkozáskészség elindítására, a 

jövedelemszerzésre. Célunk az volt, hogy kapcsolatot létesítsünk mezőgazdasági szakképző 

iskolákkal, főleg Karcag, Jászapáti, Kenderes Törökszentmiklós Megszerveztük a 

Mezőgazdasági Pályárairányító Tábort is, azzal a céllal, hogy a gyerekek megismerkedjenek 

akár családi, akár termelőszövetkezeti gazdálkodással. Megemlíthetjük, hogy a táborozásokon 

résztvevők közül sokan választották - általános iskolai gyermekekről van szó- akár Karcagot, 
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vagy Jászapátit, vagy helyezkedtek el később a mezőgazdaságban, folytatták szüleik családi 

gazdálkodását.  

Egyesületünk kezdettől fogva fontosnak tartotta azt, hogy a mezőgazdaságban, vidéken 

dolgozó fiatalok minél több tapasztalatot szerezzenek a hazai és a külföldi országok 

vidékfejlesztésének, agrártermelésének jó gyakorlatairól. Ezért is volt célunk, hogy partneri 

kapcsolatokat építsünk ki, vagy tagjai legyünk több olyan nemzetközi szervezetnek 

Sok fiatal küszködik azzal, hogy vajon mit is tegyen egy olyan mezőgazdasági jellegű 

vidéken, mint a mi megyénk. A legtöbben még félnek kipróbálni a gazdaéletet, mondván azt, 

hogy nem ez a legbiztosabb megélhetési forma. Holott példák egész sora bizonyítja, hogy 

távlatilag tekintettel az uniós csatlakozásunkra is – biztos jövedelemforma lehet az agrárium 

azok számára, akik megfelelnek a követelményeknek. Egyesületünk tehát megalakulásától 

kezdve fontosnak tartott a mezőgazdaságban dolgozó vagy a gazdálkodást még tanuló fiatalok 

képzését különös tekintettel az EU–s kihívásokra. Ennek érdekében több külföldi 

tapasztalatcserét, nemzetközi szakmai konferenciát, tanulmányutakat szerveztünk, biztosítva a 

jó gyakorlatok megismerését azt, hogy a fiatalok előtt is kitáruljon a világ. A szerteágazó 

kapcsolatnak több iskolai is hasznát látta már: többek között Jászapátin, Törökszentmiklóson, 

Karcagon a mezőgazdasági szakiskolákban élvezhették az egyesület segítésével megteremtett 

külföldi ismerettség előnyét. 

Csatlakoztunk a franciaországi CIVAM (Réinventer la Ruralité) a vidéket eredeti értékére 

felemelő információs, és képzési központhoz. Ez a csere nagyon sokat jelentett számunkra, 

főképpen azért, mert a 90 éves elején sikerült a mezőgazdaságiban dolgozó fiataloknak kijutni 

Franciaországba, Németországba.  A szövetséggel együtt alapítottuk meg az Európai Régiók 

Fiatal Mezőgazdászainak hálózatát, és több olyan konferenciát rendeztünk, amely ahhoz adott 

segítséget, hogy hogyan készítsük fel a mezőgazdaságban dolgozókat az Európai Uniós 

csatlakozáshoz. Milyen kihívások várják a fiatalokat, jobban megismerjék a Közös 

Agrárpolitikát stb.   

Szlogenünk mindig is az volt, hogy „Magyarul kell európaiul élni” A nemzetközi 

agrárfórumok közül megemlíthetném: 1995-ben az „Élni Európában fiatal mezőgazdászként” 

fórumot, amely arra keresett választ, hogy mit jelent annak ez, aki EU tagországban él, annak, 
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aki a német újraegyesítésen keresztül ismerte mg Európát, vagy annak, aki az Európai Unión 

kívül gyakorolja ezt a hivatást. A háromnemzetes szemináriumon (francia-német-magyar) 

neves külföldi és hazai előadók voltak, köztük Karl Peter Henry Cartensen, a német 

Bundestag mezőgazdasági bizottság elnöke. 

1996-ban „Agrárúton Európába” szemináriumonkon a Közép-Kelet Európai országok 

helyzetét és perspektíváját vitattuk meg a fiatal mezőgazdászok szemszögéből 

Hogyan lehet a Kelet Európai országok mezőgazdaságát az Unió agrárpolitikájához igazítani. 

Ez nagy kihívás volt.  Olyan előadók voltak, mint dán, ír, francia.  

1998-ban a „Zöld úton Kelet és Nyugat között” című fórumunk célja az volt, hogy 

megerősítsük azt, hogy az EU-ban nem versenytársak, hanem partnerek vagyunk. A határokat, 

ugyanis az emberek fejében kell lebontani annak érdekében, hogy az EU mindenkinek 

boldogulást hozzon. Hasznos, jó program volt, az Agromodul Leonardo programunk, amely 

az agrár- és vidékfejlesztés oktatásának a tapasztalatait összegezte, az, pl. hogy hogyan 

oktatnak Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában. 

 Bekapcsolódtunk a Leader programba is, mivel szolnokiak vagyunk, így nem vehettünk részt 

a Leader programokban, de egyesületünk a Jászfényszauri Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai 

Társasággal közösen egy olyan fórumot szervezett, amelynek témái az európai vidékfejlesztés 

kihívásai voltak a Leader+ program tapasztalataira építve. A fórum keretében a 

jászfényszauriak együttműködési megállapodást írtak alá, az ADRACES vidékfejlesztő 

központtal.  2009-ben részt vettünk Hargita megyében Csíkszeredán a hagyományos és helyi 

termékek vásárával egybekötött zárószemináriumon, melynek célja az EU Közös 

agrárpolitikájának megismertetése volt a Hargita megyei gazdákkal. de az Erdélyiek, a 

Hargitaiak nagyon sokszor voltak itt a programjainkon  

Egyesületünk 1998 óta tagja az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület (APURE) nemzetközi 

hálózatának, amely civil szervezetként működik Európa 15 országában, és tevékenységével 

biztosítja a vidékfejlesztéssel kapcsolatos hasznos információk, és gyakorlati tapasztaltok 

átadását. A kétévenként megrendezésre kerülő vidékfejlesztő egyetem az az iskola, amely 

falai közül kilépve a hétköznapi vidéki élet valóságát éli: segít abban, hogy az emberek 
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beszélgessenek egymással, hogy meg tudják osztani ötleteiket, gondolataikat, hogy cselekvő 

módon tudjanak rész venni saját soruk alakításában. 

„Párbeszéd kelet és nyugat között az európai vidék felemelkedéséért” címet kapta az az 

egyetem, melyet 2006-ban rendeztünk meg Mezőtúron csaknem kétszáz haza és külföldi agrár 

és vidékfejlesztési szakember részvételével.  

Camillo Mortagua, a szervezet korábbi elnöke fogalmazott úgy, „... a vidék sokszínűségének 

megőrzése mindannyiunk számára egy olyan cél, amelynek érdekében Európai Régióknak 

közösen kell föllépni! Tehát ez adta meg az irányt, hogy egymás jó gyakorlatainak a 

megismerése, tapasztalataira kell építeni az agrár- és vidékfejlesztés területén is. Ennek 

nyomán nyitottuk meg a Közép Kelet Európai Vidékfejlesztő Központot Szolnokon, a TESZ 

székházban, melyen részt vett Gérard Peltre az EU Agrár és Vidékfejlesztési Konzultatív 

Bizottságának elnöke is. A központ megalakításához levélben gratulált a DG AGRI 

főigazgatója, Jerzy Bogdan Plewa úr is. 

A központ szervezésében megrendeztük a „Civil együttműködés a vidék felzárkózásáért” 

című rendezvénysorozatot, melyen olyan előadók voltak, mint Camilo Mortagua 

Portugáliából (a Leader projekt atyja), Josy Rychez Battesti Korzikáról, Barbara Diklev 

Dániából, Maria Grzechynka Lengyelországból, Alessandro la Grassa Szicíliából,  Phil 

Turner az ECOVAST elnöke Angliából. 

A következő Európai Vidékfejlesztő Egyetem 2015 májusában, Olaszországban, Szicíliában 

lesz. 

Egyesületünk szervezte meg a JNK Szolnok Megyei Agrárgazdasági Kamarának a lengyel 

kapcsolatot a Malopolskai Arárkamarával, ennek keretében volt kint egy delegáció Krakkó 

melletti Raclawicében, ahol az első alkalommal megrendezett „Az év európai farmere” címet 

francia és lengyel gazdák előtt egyesületünk tagja, tiszaörsi egyéni gazdálkodó Jobbágy 

Balázs nyerte el. 

Ami, egy nagyon értékes volt, hogy részvettünk, meghívást kaptunk 2007-ben, a Brüsszelben 

az Európai Fiatal Farmerek Európai Napjára, mely rendezvényt Marian Fisher Boel az 

Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztéséért felelős biztosa azért hívta életre, 

hogy hatékonyabb párbeszéd kezdődjön a Bizottság és az európai fiatal gazdálkodók között az 
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európai mezőgazdaság és vidék jövőjéről, a KAP jövőjéről.  Egyesületünket két fiatal 

képviselte. Lehetőségem volt részt venni Cipruson 2008-ban Limasolban egy nagyszabású 

vidékfejlesztés konferencián melyet, „Európai vidék térségei működésben: szembenézés a 

holnap kihívásaival” címmel   

 

- Hát még mivel foglalkozol?   

- Egyesületünk fő tevékenységi körébe tartozik a hagyományőrző népi és sportjátékok 

felkutatása, megőrzése és továbbadása. Még 81-ben a „Fut a Faluval” indítottam el 

Tiszaörsön a hagyományőrző falusi sportnapokat a megyében, majd folytatódott Kuncsorbán 

a "Csorba Kupával", Kengyelen a „Kengyelfutással” Kunhegyesen a" Konok Kunok 

Kupájával", Abádszalókon a Népi és Sportjátékok Nemzetközi Fesztiváljával és lehetne 

sorolni tovább.  

Az Alföld Ízei szabadtéri sütő főző verseny Abádszalókon is sikeres rendezvény évente, 

melynek első ízben történő megszervezése is hozzám fűződik. de lehetne még sorolni! 

Több nemzetközi tapasztalatcserét szerveztünk főleg az NCA támogatásával.  Ilyen volt a 

Dániába 2009-ben a megújuló energiák felhasználása civil szervezetek közreműködésével cm. 

Tapasztalatcserénk. Itt a napenergia, szélenergia, biogáz üzemek működését tanulmányoztuk. 

Szenzációs volt! A következő projektünknek a „közösségi részvétel erősítése, a fenntartható 

vidékfejlesztés igazi esélye” címet adtuk. A franciaországi Falusi Otthonok (Faluházak) 

hálózatának és ez irányú tevékenységének megismerése volt a célunk. A faluházak (Foyer 

Rural) egy olyan közösségi forma Franciaországban, amely már hatvan éve a művelődési 

otthonok szellemében a befogadó közösség helyett egy alkotó közösséget igyekszik a 

központba helyezni. Ezek olyan falusi egyesületek, jobbára vidéki falusi településeken, 

melyek valóban a falu otthonai.  

Szenzációs, ahogy Franciaországban egy kis településen a Francia faluházak egyrészt 

művelődési létesítmények, többszöri képzést, összefogják a falu lakosságát, idősebbeket. A 

falusi otthonok tagjai aktív részesei a programoknak, nem csak befogadói! 

 

-Mobilizálnak is ezek az integrált közösségi szolgáltató terek? 
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-Hasonló! Tehát olyan, hogy az integrált közösségi sportversenytől kezdve a minden! 

 

-És szolgáltatások is vannak? 

-Igen. 2010-ben a franciaországi Bretagne régióban a CIVAM SAL (Helyi Élelmezési 

Rendszer) elnevezésű projektét tanulmányoztuk egy konferencia keretében. Bretagne 

régióban jobban elfogadottá vált, hogy a helyben termelt élelmiszereket ismert személytől, jó 

minőségben vásárolják meg. Napjainkban sokan nem tudják, honnan származik az élelmiszer, 

amit elfogyasztunk, azt sem, hogy kik és milyen körülmények között termelték meg, mennyi 

vegyszerrel kezelték, mennyit utazott, mennyire tiszta és biztonságos. A helyi piacok 

fejlesztése, a helyi feldolgozás, a termelőknek a helyi fogyasztókkal való közvetlen kapcsolata 

nagyobb lehetőséget biztosít a sajátos helyi ízeket és kiváló minőséget fenntartó gazdaságok 

működésének, amelyek helyben munkalehetőségeket is biztosítanak. A SAL projekt a 

hangsúlyt helyi olyan dinamikus közösségekre helyezi, amely a lakosokkal a helyi civil 

szervezetekkel való szoros kapcsolata révén a helyi élelmiszertermelést és értékesítést 

részesíti előnyben. Az általunk megismert és a megye három településén valamint a Szolnok 

TV Mérleg cm. műsorában bemutatott projekt a termelők, a feldolgozók, az elosztók és a 

fogyasztók földrajzi és társadalmi közelségét helyezi előtérbe 

A projektben bemutattuk a bretagne-i termelőknek az egyesületét, mutatja be, a kosaras 

farmereknek a boltjaival. Jártunk helyi a termelőnél, helyi piacot is megtekintettünk Nekem 

nagyon tetszett az, hogy egy kis régióban () járásban) 10, vagy 15 termelő összefog és 

létrehoz egy egyesületet. Az alapszabály az egy karta, amely megszabja, ki lehet az egyesület 

tagja, Akinek mindig friss, jó minőségű az áruja, nem megengedett növényvédő szerrel nem 

szennyezi, stb. Mihelyst már valami probléma van, akkor további tagságától eltekintenek. 

Minden termelő fent van az árujával, termékével az Interneten, én, ha pl. tejet akarok venni, 

akkor, akkor tudom, hogy Nagy Jóskánál veszek, húst Kiss Imrénél, kenyeret Kovács Imrénél, 

zöldség gyümölcsöt Juliska néninél. Ezt megrendelem, és pénteken a hozzám legközelebb 

lévő farmon teszem be az általam megrendelt áruval feltöltött kosarat. És én tudom azt, ha 

netán valami romlott lenne, vagy valami, ezt igenis őtőle vettem, hát többet akkor nem fogok 

tőle vásárolni. Tehát ez valóban friss áru, időben! És akkor nem kell, hogy a szupermarketben 
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vegyem meg a spanyol, olasz meg a külföldi terméket, élelmiszert. Talán létre lehetne hozni 

nálunk is egy hasonló elveken működő egyesületet? 

Sok projektről beszéltem, ilyen volt, még amit feltétlenül meg kell említenem az Esélyt a 

Vidéknek, Vidéki Esélyek. Elnevezésút, vagy a „Komphajó” Globalizáció és európai 

újszegénység vidéken címet, viselőt. Ez egy olyan projekt volt, amibe Portugália, 

Olaszország, Románia, Lengyelország, és Magyarország vett részt. A külföldi tapasztalatcsere 

programon részt vett a csoporttal egy olyan munkanélküli, egy képzéssel foglalkozó személy.  

A külföldi tapasztalatszerzés jó alaklom volt arra, hogy, meg- tapasztalják közösen azt, hogy 

mit tesznek más országokban azért,, hogy munkahelyet teremtsenek, hogy kevesebb legyen a 

szegény sorsú ember vidéken, hogy több esélye, lehetőség legyen ahhoz, hogy meg tudjon 

élni! Tehát röviden: a vidéki szegénység ellen hogyan próbálnak ők is harcolni, különböző 

projekteket megvalósítani ennek érdekében.. Erről készítettünk egy kis kiadványt is.  

A vidéki szegénység felszámolása terén tett eltérő nemzetközi gyakorlat megismerése fontos, 

hiszen ez által azonosíthatók be leginkább, a komplex társadalmi jelenségek aspektusai, bár a 

helyi problémák, a helyi megoldások alkalmazására van szükség, alapos lokális 

szükségfeltárása tükrében komplex válaszok kidolgozásához elengedhetetlen, a témában 

született nemzetközi gyakorlatok megismerése. Nagyszerű volt! A projekt címe arra utalt, 

hogy mi adtunk kompot, hogy átkelés egyik pontról a másikra. Az egyik parton az új 

szegénység, a magas pszichológiai szociális és gazdasági következményeivel, a másik 

oldalon, pedig a saját lehetőségeknek a megismerése. 

 

- Ez szép szimbólum! 

- Igen. Én szerintem mindenképpen érdemes tehát foglalkozni, hogyan lehet a vidéki 

szegénységet épp a mezőgazdaságban dolgozók újra bevonásával megpróbálni enyhíteni.  

Volt egy olyan projekt, amit elkezdtünk, sajnos nem sikerült befejezni, kidolgozás alatt van, 

ez a Kertünk az asztalotokon S sok vidéki családnak van nagy kertje, ahol van gyümölcse 

különböző zöldsége. A leesett gyümölccsel sokszor nem foglalkoznak, ott hagyják vagy a 

földön Pedig azt is össze, lehetne gyűjteni, helyi piacokon lehetne értékesíteni. Kovács Szilvia 
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Karcagon elindította a Legszebb Konyhakert mozgalmat. Nekem a legszebb kert az, ami 

produkál, ahol termelnek. 

Nyilván attól függ, hogy honnan indultunk! Hogyha gazból indultunk, akkor ez már 

nagydolog! De értem! 

Jó, tehát maga az ötlet. Tehát ezt lehetne, nekem megvan a projekt ötlet végig. Ezzel lehetne 

esetleg foglalkozni, ilyen projektet elindítani. Hát akkor befejezésképp, ami még a 

vidékfejlesztéshez tartozik! Rendeztünk egy nemzetközi fotókiállítást, „Európai vidék, ahogy 

én látom” címmel, amit bemutattunk Brüsszelben is, jelenleg Európai Bizottság falait díszítik 

ezek a fotók. 

Sikeres rendezvény volt a „Falu a városban” cm. rendezvény, amikor a falusi szokások 

mutatkoztak be Szolnokon a Szapáry utcán, a cseh, szlovák, lengyel, erdélyiek részvételével 

is: Népzene, népjátékok, kézművesség, helyi kis mesterségek, stb.Ez egy jó kis program volt!   

Hadd mondja nagy örömmel, újra alelnöknek választottak, a vidékiség, környezetfejlődés 

nemzetközi szervezetben, (RED Brüsszelben van a székhelye). Úgy választottak meg, mint 

alelnök, mint az Európai Vidékfejlesztő Egyesület (APURE) elnöke. Részt veszek 

Brüsszelben az Európai Bizottság Agrár és Vidékfejlesztéssel foglalkozó konzultatív 

csoportjában is ennél a beosztásmál fogva.  

Tehát itt az Európai Vidék Egyetemet kell képviselni. Nyilván való, hogy én állandóan nem 

tudok elmenni Brüsszelbe, meg kell egy olyan, még nálam is fiatalabb, ambiciózus, angol 

nyelvet, vagy más nyelvet kiválóan beszélő, mert minden nyelven fordítanak, csak sajnos 

magyarul nem! Jaj, ezt még a sztorit, mondtam neked, hogy kint vagyok agrár- és 

vidékfejlesztési ülésen, amikor mindenképpen hozzá akarok szólni! És láttam, hogy van 

lengyelül is, de magyarul nincsen tolmácsolás, elkezdek beszélni magyarul, erre integetnek! 

Nézem, hogy föl van sorolva, milyen nyelven van fordítás. Elkezdtem Lengyelül, utána 

folytattam egy kicsit angolul, és franciául. A bizottsági ülés végén És odajött   Hoffmann 

asszony, aki az Európai Bizottságot képviselte és azt mondta, Bali úr, magyar egy igazi 

európai állampolgár. volt a bizottság részére, jó! Azt mondja! Egy igazi Európai állampolgár! 

Lehet, hogy az vagyok, mondtam, de a nyelvünk is az!  
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Tehát a nyelvtudás, annak ellenére, hogy minden nyelven kellene, hogy legyen fordítás 

nagyon fontos Brüsszelben. 

 

-Jó, hát ez fantasztikus, nagyon impozáns volt! És a filmfesztivál? 

-Az elmúlt év októberében rendeztük meg a „Dokumentum filmek a vidékről” cm nemzetközi 

filmfesztivált második alkalommal Martfűn, melyre 13 országból 82 film jött, kísérő 

rendezvény volt a Családi gazdaságokról szóló konferenciánk is a Megyeházán. A jövőben –

mivel kétévenként kerül megrendezésre-, szeretnénk nagyobb közönséget szervezni, akiket 

jobban érdekelnek az ilyen témájú filmek. Szeretnénk újra pályázni, nagyobb anyagi 

támogatást a megrendezésére. Szerintem, ebből kikerekedhetne egy olyan filmfesztivál, ami 

Európai hírű lehetne! 

És befejezésül csak annyit, hogy már elkezdtünk egy helyi termék katalógussal is foglalkozni 

Termék megnevezése, élelmiszer, gasztronómiai specialitás, népművészeti kézműves 

termékek, turisztikai termékek, hagyomány, zenei fesztiválok, turisztikai látnivalók- ezek 

szerepelnének a kis kiadványban. Természetesen a termék, esemény jellegzetességének 

történetének rövid leírásával együtt, fotókkal.. Ha ezt sikerül bekérni, vagy személyesen 

megkapni a településektől, tájegységenként, hogy mik a kunság, a jászság, a Tiszazugnak a 

jellegzetes termékei településenként, és ez fölkerülne egy honlapra. Ha a megyébe látogató 

turista vagy bárki hogy el akar menni pl. Kunszentmártonba, de nem tudja, hogy ott mi a 

specialitás. Mit tud ott enni, inni, mint helyi specialitás milyen nevezetességeket láthat ott, 

milyen eseményre érdemes elmenni? Milyen fesztiválok vannak, akkor megtekintheti, pl. 

Interneten is.  De a lengyelek készítettek egy kis füzetet „A helyi termékek katalógusa” 

címmel.  Kis térkép, bejelölve azok a települések, amelyeknek érdemes megkóstolni a 

gasztronómiai különlegességeit, megvásárolni népművészeti termékeit és megtekinteti 

történelmi emlékhelyet.  

 

- Na, hát nagyon szépen köszönöm, vagy köszönjük, és ha azzal folytatod, mert ez nagyon, 

önmagában ez egy komplett előadás volt! És avval, hogy ezt kiadványban is odaadtad nekünk, 

ez úgy gondolom, ez így teljes! Ezt a bizonyos katalógust, még több mindenre akarok 
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kérdezni, először evvel, amivel zártuk! Tehát ezt a katalógust mi is összeállítjuk, elmondtam 

neked, hogy a HACS, a HACSOK, a mi információforrásunk, illetve a hálózatok, akik ebben 

dolgoznak. A kamarák is, és egyéb szereplők. Majd azért megkérdezem tőled, hogy most majd 

egy-két nevet mondanál te is, nyilván össze fognak ugrani majd a szálak! De nem is ez a 

kérdés, mert ez a része szerintem egyszerűbb, amit mondtál, hogy összegyűjteni. Munkás 

dolog, ülünk a számítógép előtt, nézzük a honlapokat, megyünk interjúzni, nézzük az újságot. 

Tehát ezzel megvannak, egyszerű kutatói feladat! Ami viszont úgy gondolom, hogy sokkal 

inkább kemény munka, azaz, amit te elmondtál a francia példában, amit mi is föl akarunk 

vállalni, mert ugye ebben a projektben azt vállalkuk, hogy hálózatba szervezzük az arra 

vállalkozókat, az arra motiváltakat. Tehát, amit mondtál! Hogy leülnek a gazdák egy 

asztalhoz, fórum, stáb, kommunikáció, satöbbi. Nyilván ez a jobb! Most ezzel a szóval írtam 

le, hogy hálózatba szervezés, de lehetne más szóval is meghatározni. Hogy ennek te milyen 

esélyét látsz, és milyen jó gyakorlatod van, vagy módszertani gondolatod van, ismerve a 

megyét? 

- Igen, ismerve. Hát az nem jó, hogy agrárkamara indítja, nem jó az, ha felülről jön. Itt mindig 

olyan valakit kell megnyerni, aki ott van, és ismerik, szeretik, meg minden. Most én 

gondolok, hogyha ez, a Jobbágy Balázs nevezetű, ott Tiszaörs környékén. Mondom, hogy 

Balázs, figyelj már! Ilyen dolog lenne! Téged itt ismernek a Tiszafüred, Tiszaörs környékén, 

te is ismered a környéken, nem vállalkoznál arra, hogy próbálna egy ilyen fórumot szervezni, 

ahol a helyi termelőket, családi termelőket kell meghívni, egy 5-6 termelő. Nem több. Szóval 

ti hátha tudtok dolgozni, együtt tudtok dolgozni! 

És akkor itt jó, ha van egy külső moderátor, aki segíti ezt a folyamatot! Tehát kicsibe, alulról. 

Igen, mert az, ami, azt mondják, hogy na, már mondták, hogy fölülről csináljam! Nincsen! 

Hát itt termelnünk kell! Dolgoznunk kell! Nincs nekünk arra időnk, meg minden. Hogyha 

netán lehoznak az újságba ilyet, hogy igenis, hogy igen is 5 termelő összedugta a fejét arra, 

hogy hogyan legyen gazdaságosabb a munkájuk. Egyszerű! Tanuljanak egymástól, hogyan 

tudnának közösen értékesíteni a termékeket! Akkor már más, hogyha látja a jót, vagy olvassa 

a jó tapasztalatokat! De hogyha most itt, a megyei önkormányzat, agrárkamara, vagy akárki. 
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Tehát akkor az, amit te is vallasz, ugye a vidékfejlesztés alfája és omegája, a közösségépítés, 

és a közösségfejlesztés. Tehát akkor ez a módszer. Körülbelül ezt a módszert gondoltuk mi is, 

köszönöm, hogy megerősítetted! 

Csak annyit mondok, kint voltunk Franciaországban, Alain Triboulet gazdánál, akinek 

cserkeszőlői a felesége, kiváló farmer. Alain mondta, hogy délután gyertek, mert találkozunk 

itt a farmer kollegákkal. Vagy 12-en ott voltak egy asztalnál, és elkezdtek vitatkozni. Hogy te 

miért ilyen vetőmagot, mért nem amit én is kipróbáltam már, akkor ez, heves vitába torkollott, 

és kérdezem hogy  min veszekednek? Nem, dehogy mondja Alain. Csak próbálom 

bebizonyítani, hogy én miért ilyen vetőmagot használok, és próbálok érvelni is mellette, de 

azért elfogadom a másik véleményét is. Úgy gondolom együtt, egymás tapasztalatait 

elfogadva, többre megyünk. 

 

- Itt nem látsz erre, nem tudsz jó gyakorlatokat? 

- Nekünk azért nehéz, mert nekünk ezeket tanulni kell! Tehát ők már benne vannak ebbe 

régóta, nekünk ez még új! Sajnos, nálunk a kamarák nem töltötték be, azt a funkciót, amit be 

kellett volna tölteniük! A kamaráknak a feladata  többek között Franciaországban hogy 

egyben egy  a tanácsadó szervezet is, felkeresik a gazdákat, helyszínen segítik a problémák 

megoldásában, menedzselik a projektjeiket stb. Az új kamarai törvény alapján nem tudom 

nálunk ez hogy működik majd. De közelebb kell kerülni az emberekhez, a 

mezőgazdászokhoz! És ezt kell már majd a fiatalokba is beoltani! Hogy igenis, mert régen azt 

mondták, hogy ha nem tanulsz fiam jól, akkor elmész kapálni! Paraszt lesz belőled! Tehát, 

mint pejoratív, a paraszt szó. Mostanában pedig mondja a lengyel azt, hogy „chlop”, paraszt, 

mondja a francia, hogy „peysan” paraszt. Tehát a paraszt szó megmaradt,  nálunk még mindig 

úgy gondolják, ha i a parasztot mondanak, akkor az degradáló szó. 

 

- Egy kicsit alakul ez már, ezekkel a fiatal gazda programokkal, meg egyebekkel! 

- Igen, a paraszti gazdaság! De most olvastad te már, hogy paraszti gazdaságok? És a többi, 

nem írták még le a paraszti gazdaságokat! Nem! Van egy kis távolság! Ok! Hova küldenél el 
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bennünket, most nem Európába, hanem itt a megyében? Mondtál egy nevet eddig, a tiszaörsi 

fiatalembert. 

 

- Jut-e még a kapcsolatrendszereden, aki úgy gondolod, hogy meg a tapasztalataid alapján, 

akik megkeresnek téged? 

- Zagyvarékason is van egy fiatal gazdálkodó, a Polónyi István ő az általános iskolának az 

igazgatója. Rákóczifalván is van nagyon sok kiváló egyéni gazdálkodó. Kunhegyesen a 

Lőrincz Istvánék, igaz hogy az Bt, de nagyon jól csinálják Lengyel Zolival a kukorica, főleg a 

csemegekukorica. Kakat Bt-nek hívják. Multicégekkel szerződnek! 

Azért szűkíteném a kört, mert mi a helyi termék ügyben gondolkodunk! Tehát mi most egy 

kicsit kiléptünk ebből a dologból. Tehát mi ebben a projektben a helyi erőforrásokat 

Főleg! Elsősorban a kertészeti, és az állattenyésztés, és feldolgozás. 

Mi egy kicsit szűkebben vagyunk ezzel a helyi termék dologgal. Jó! Ezek a projektek, ugye 

szépen látom, minden évben volt valami nagydolog! Aztán volt nyilván mellette még több 

más dolog. Milyen forrásból működtek ezek a projektek? 

Legfőképpen a nemzeti alapból volt annak idején, hát most a NEÁ-tól nem kaptunk, tehát 

csak működésre. Nehéz!  

 

- És ezek a nemzetközi kapcsolatok nem nemzetközi pályázatokból jönnek, és működnek? 

- Amit az Apure csinál, az igen! Tehát a nemzetközi szervezet, de az Agrária az csak helyi! 

Az nem nemzetközi szervezet csak jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező egyesület-  meg 

így mondom, olyan kapcsolaton keresztül, hogyha kialakították, hogy ők meghívnak, vállalják 

a szállást, étkezési költséget, és csupán neked az utazási időt kell biztosítani. És azt mindet 

kifizeti, aki ki akar menni! Tehát saját zsebből, hogyha nincsen az egyesületnek pénze. Tehát 

nagyon nehéz. A Nemzeti Civil Alapot nagyon sokszor pályáztunk, nem nyertünk, csak 

egyszer a filmfesztiválra nyertünk pénzt. Mindig valamit vagy én hibáztam, tehát azt, hogy 

rosszul töltöttem ki, vagy elmaradt valami. 

 

- Mit gondolsz kit kereshetnénk meg a megyében a helyi termékeket tekintve? 
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- Én rögtön azt mondanám, hogy a Nagyné Kiss Marikával föl kellene venni a kapcsolatot, 

mert ők szerveztek egy nagyon jó projektet, hogy a vidéken élő nők helyzete Jászfényszarun. 

Sőt! Francia vállalkozók jöttek el, tapasztalatcserére, előadásra. Úgy hogy ő tudna egész 

biztosan olyat, aki részt vett eben az őáltaluk végzett képzésben, és munkát talált, vállalkozást 

csinált, satöbbi. Tehát ő ebben tudna segíteni. 

Jó a mezőgazdasági pályára hangoló tábor. Nekünk is van egy ilyen elem ebben a projektben. 

Olyan projektelem, hogy táborba visszük a gyerekeket, és a táborozás közben megismerik az 

összes helyi értéket, helyi terméket, üzemlátogatást szervezünk. Hát nyilván. De ezeket, amit 

te mondtál, ezek 

Gyógynövényektől illatos kis Magyarország! A gyógynövénytermesztés reneszánszát éli. A 

gyógynövényeket nem csak az egészség megőrzésére, hanem akár a gasztronómiában 

ízesítéshez, akár befőtt, lekvár, bármilyen étel. És egy ilyen turisztikai utat jelöltek ki azok 

között, akik ezzel foglalkoznak. De itt is megvolt, hogy kik lehetnek ebbe a turisztikai útban, 

gyógynövénytermesztők családi gazdasága. Akik ott nem csak értékesítik, hanem helyben ott 

felhasználják ételízesítésre. Ott csinálják, ezt Nalewkának nevezik likőr, gyógy likőr, amiben 

benne vannak a különböző menta, és ez óriási népszerűségre tett szert! Azért népszerűségre 

tett szert, mert ott van a turista, akár rossz idő van. vagy nem tud elmenni, fürdeni, vagy 

valami, akkor végigjárja a „gyógyfüvek útját, tanösvényét”, és ezek nincsenek egymástól 

messze, szóval elmennek, elbeszélgetnek gazdával. Bemutatja neki a citromfű, satöbbi. Utána 

azt mondja, hogy na, most jöjjön be, megkóstolja az ételünket, iszik egy kis likőrt, gyógy 

likőrt. Akar venni esetleg olyat, ami erre, és erre a bőrápolásra, vagy valami. Tehát egy, 

turisztikai látványosság, kettő munkalehetőség, három jövedelemforrás, kiegészítés neki. És 

egyszerű mód, hogy valakinek eszébe jutott, a gyógynövénytermesztésnek adjunk már! 

Kiváló rendezvény Nagykörüben a „Nagy befőzés” cm rendezvény, a hol a lekvárok, 

kompótok elkészítésének rejtélyeibe avatják be a helyiek az odalátogatók Ezeket a helyi 

termékeket, persze meg is lehet vásárolni,. 

Igen! Nagy jó gyakorlatokat olvasok ez ügyben, nagyon jó gyűjtemények vannak, és sokat 

összegyűjtöttek! De ezek tényleg használhatók! 
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Vagy még a szőlőtermő! Nekem nagyon tetszett Burgundiában itt voltak, egy ilyen 

szőlőtermelő hölgy, és azt csinálják, hogy termelői borokat! Olyan termelők, amikor eljönnek 

oda, szórakoznak, és beszélgetnek, és akkor kiáll egy erkélyre, vagy teraszra, családi ház, 

mert mindig más-más hívja meg azt az 5 vagy 10 tagot, és akkor rámondják, hogy sikerült az 

idei szüret? Mi volt a probléma, stb. És akkor utána megkóstolják annak a borait, és azt 

mondják, hogy a következő alkalommal meg én látom vendégül ugyanezt a csapatot! Tehát 

nem ellenségei egymásnak, hanem segítik, és ezt kellene itt megtanítani a gazdálkodóknak, 

együtt könnyebben megy! 

 

- Azt mond meg nekem, légy szíves, hogy a dokumentumfilmek azok elérhetők honlapon? 

- Akár Cilinél vannak, de a honlapra nem tudom föltölteni, de Cilinél megvan az összes! 

Ok, nagyon jó! Meg akkor a Szolnok Tv-ben a Mérleg című műsor, ugye? 

Igen, amiben benne van, képek is vannak róla! Sőt! Ami nekünk nagyon tetszett, a piacon, 

nálunk a Köjál nem engedné meg, amit ott Franciaországban! Meglehet, hogy egy kis 

pénztárgép, meg nem hideg meleg vizes csap, meg minden! 

Itt is alakul már azért ez! Jó, és akkor azt mondod, hogy ezek honlapon elérhetők? Vagy ezek 

csak kiadványok? Már csak idézőjelben mondom. 

Elérsz, az hu honlapon ott van egy nagyon összefoglaló kiadvány, de én azt megpróbálok 

hozni neked, így nagyjából benne vannak ezek az 

Azért, mert van egy ilyen, hogy másodelemzés, tehát megnézzük, ha van egy ilyen rész 

Ebben az a rossz, hogy egyedüli példány, mert mindet szétosztogattam tavaly, úgy hogy. De 

például ez is fönt van a honlapon a 25 éves! Az jó! 

 

- Meg ez a mélyszegénységes jó gyakorlatok? 

- Az Cilinél van! 

-Köszönöm Pista, nagyon köszönöm! 
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Interjúalanyok: Kovácsné Szabó Katalin munkatárs, Szent Márton Plébánia, 

Kövesdy Zsolt plébános, Szent Márton Plébánia, Tóthné Varga Mária vezető, 

Karitász, Dr. Sári László nyugdíjas intézetigazgató 
Interjút készítette: Dr. Nagyné Varga Ilona 

 

- Bemutatkozást kérek, hogy kikkel ülök egy asztalnál?  

- Kovácsné Szabó Katalin vagyok. Végzettségemet tekintve könyvelő, kulturális menedzser, 

és itt az egyházközségénél vagyok alkalmazva már hatodik éve. És hát az adminisztrációs 

munkával, projektek menedzselésével foglalkozom, egy civil szervezetnek vagyok az 

alkalmazottja. 

- Én Tóthné Varga Mária vagyok, nyugdíjas tanítónő, és az egyházközségben évtizedek óta 

aktív önkéntes. Néhány éve a Karitász vezetőjeként dolgozom, elsősorban ez a legfontosabb 

feladatom. Programokat szervezek - itt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vagyok az 

elnöke - és ebből a plébánián különböző programokat, előadássorozatokat. Többnyire helyi 

előadók bevonásával, tehát a saját erőforrásaink felhasználásával, illetve Kunszentmártonhoz 

kötődő előadókat hívok, akár személyéhez kötődő, akár témájában, illetve nagyobb 

kitekintésben is. Tehát, egy-egy téma jeles előadóit is sikerült megszólítani. Egy ideig 

hitoktatással is foglalkoztam, hát afféle kulturális szervezési mindenes, zarándoklatok egyéb 

ilyen közösségi programokat! A Városvédő egyesületet most adtam át az egyik kollegának, 

mert ez már nem fért bele a kapacitásomba! De zarándoklatokat szervezünk, kirándulásokat, 

tehát én szeretem a közösséget magam körül! Szeretem mozgatni az embereket! 

 

-Gondolom, akkor te egy közösségszervező, közösségfejlesztő is vagy, ha nem is ez az 

identitásodnak a magja, de mondjuk, gyakorlatilag ezt teszed! Számos civil szervezetben. 

Igen, talán így lehetne összefoglalni! 

-Kövesdy Zsolt vagyok, helyi „hallja kend”. Mit mondjak? Igazából az én szerepem az, hogy 

lángra lobbantsam azt, aminek mennie kéne! Szoktunk rengeteget ötletelni, hogy tudunk 

előrébb lépni, és ugye az a tapasztalatom, hogy a pályázatok többsége, vagyis a pénz nagy 

mennyisége az a gazdaságról, meg az épületekről szól. Ami tényleg azoknak a 
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”nyomorultaknak” a megsegítéséről szólna, arra nem sok pénzt áldoznak! Érdemes lenne 

ilyen szempontból csinálni egy statisztikát! Ezért vágtunk bele az Ökomenikus 

Segélyszervezetnek a programjaiba Tandem Segíts Magadon, igaz? Van projekt száma is 

pályázatnak, hogy mert tényleg, régóta gondolkodtunk ezen. Tehát nem az elsősorban aza 

dolgunk, hogy építkezzünk, meg vakolatot keverjünk, különféle pénzekből, hanem hogy 

megtaláljuk azokat a forrásokat, amiből segíthetünk. Azoknak, akiknek tényleg szükségük 

van, valóságos segítséget adjunk. Na most ugye több féle szempontból gondolkodunk, van 

egy olyan elképzelésünk, hogy a hát nyilván van egy krízis... 

 

-Lehetne, hogy folytassuk a  bemutatkozó kört? 

-Dr Sári László vagyok, nyugdíjas intézetigazgató, főiskolai tanár. De jelenleg is még órákat 

tartok Szarvason, és amellett, most már 26-ik éve a Kákai héjnélküli tökmag fajtafenntartó 

nemesítője vagyok. Jelenleg a Belga Omega Fal részére végzem ezt a munkát. Meg kell 

mondani őszintén, amire fölkért a Zsolt atya nagyon nagy örömmel, szívesen vállaltam, mert 

nagyon jó programnak tartom! Egyrészt! Másrészt pedig korábbi években, amikor megkaptam 

a mérnöki diplomát, 16 évig itt dolgoztam a TSZT-ben termelésirányítóként, egy 12 ezer 

hektáros TSZ-t irányítottam, és körülbelül volt egy olyan ezer háztáji gazdálkodás. Tehát 

ilyen hosszú idő alatt az ember megtanult gazdálkodni. És egy nagyon fontos gondolat van 

nekem az eszemben. Abban az időben a családokat nem kellett tanítani élelmiszert előállítani. 

Mikor a TSZ-ben kimentünk a földre, énnekem is van három gyerekem, azok játszottak a 

csatorna parton, segítettek szedni, kapálni satöbbi, automatikusan megtanulták a 

zöldségtermesztést, állattenyésztést. Én szerintem rendszerváltozás után óriási hiba az, hogy 

megszűntek ezek az üzemek, megszűnt a háztáji gazdálkodás, és nem tanulták meg a 

gyerekek, hogy a mindennapi zöldség gyümölcsöt meg lehetne termelni! Ez a program 

viszont azért nagyszerű, mert éppen ezt akarja elérni, most már van egy év tapasztalat, hogy 

megtanulják ezeket az alapvető dolgokat, és valószínű, hogy otthon akkor alkalmazni fogják, 

és a szükséges zöldséget, gyümölcsöt, néhány jószágot akkor tudnak nevelni. Szerintem ez 

egy óriási dolog volna, ez a társadalom is sokkal előrébb volna, meg a vidék is! A kertes 

házakban lakók nem a boltokból vennék a krumplit, a hagymát, szinte mindent, hanem mint 
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ahogy 30-40 évvel ezelőtt otthon megtermelnék, és ezzel nagyon sokat segítenének magukon. 

Hiszen mikor otthon a háziasszony főz, akkor mit tudom én, tíz méterre kimegy a kertbe, és 

veszi a zöldséget, répát, ami vegyszermentes ráadásul! Nem is beszélve arról, hogy nem kell 

folyton elszaladni a boltba! Nem akarom tovább fokozni, nagyon jó programnak tartom, és 

örülök, hogy mint szakmai irányító ebben részt vehetek! 

 

-Akkor lépjünk vissza az elejére! Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan azonosítja ön az 

előzményeket? Tehát ki, mikor kivel gondolkodott? Milyen lehetőségek merültek föl? Tehát ki 

volt, aki kezdeményezte, és mi volt az ő motivációja, és mik voltak az előzmények? Gondolom, 

ez nem a program megírásával kezdődött. 

-Hát az előzmények, azok onnan kezdődnek, hogy a közösség ereje attól függ, hogy mire 

képes. Tehát az, hogy nem a létszám, hanem az öntudat, az elköteleződés, a tenni akarás. 

Tehát az, hogy az elején egy öntudatra nevelésbe kezdtem!   

 

-Volt egy hagyomány, kapcsolat a lakossággal? 

-Nem igazán! Nem tudom, hogy ezt hogy érti! Olyan alapvető problémát láttam, hogy az 

emberek eljárnak ugyan a templomba, meg végzik a maguk vallási cselekedeteit, de az, hogy 

ők egy közösséghez tartoznak, és ennek a közösségnek van alkotó ereje, ezzel nincsenek 

tisztában! És ez, erről szól tulajdonképpen az az első három esztendő! Az, hogy az 

embereknek visszaadni a belső identitását, azt, hogy hová, kikhez tartozik, párttag, vagy 

közösség tagja, vagy város polgár. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly, hogy mondjam? 

Sziszifuszi munkák! Most ugye ennek a gyümölcse, hogy megerősödik a közösség, és egy 

csomó olyan kapcsolat is létrejön, ami nem feltétlenül a közösséghez tartozik, de hajlandó az 

illető hozzáadni a jó elképzeléseit, a saját ötletét! Igazából Ádám Évától kezdtem. A másik 

dolog meg, hogy, az épületek katasztrofális állapotban voltak, legalábbis a templom környéke. 

Az volt az első nagy tanulópénz, egy hatalmas projekt, ami nem tudom, hogy országosan 

nagy-e, de nekünk nagy volt! Egy 50 milliós projekt volt, a főtér felújítása, meg sok más 

egyéb hozzátartozó dolog. És abban nagyon megerősödtünk, illetve, még érdekes, hogy a 

katasztrófák, meg a hülyeségek mennyire erősítik az összefogást, meg az együttműködést! 
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-Katasztrófa, mint krízis? 

-Igen! Mikor meghal a fővállalkozó, és megzsarol a pályázat menedzser, és akkor se pénz, se 

ember, garancia meghalt, mert sírba vitte! A pályázatot le kéne zárni, el kéne számolni, mert 

kirúgtam a pályázatírót, nem voltam hajlandó 25 milliót fizetni neki, így a szerződésen kívül! 

Tehát érdekes zűrzavarban találtunk igazán egymásra, ez volt az első, hogy másszunk ki 

együtt a vízből! Tehát egy ilyen fuldoklás! 

 

-Mikor azt mondja, hogy találtunk egymásra, akkor kiről beszél, hogy kik találtak egymásra? 

-Katira, meg a férjére, Tibire, Mari is csatlakozott ehhez. Hogy saját maguk erejéből kellett 

elszámolniuk egy olyan pályázatot elszámolniuk, amihez abszolút nem értettek! Igazándiból! 

Vagy legalábbis Tibi konyított valamit hozzá, de gyakorlatilag újra meg kellett tanulniuk ezt a 

dolgot! És ez fölbátorított minket, akkor essünk neki! 

Ha már ilyet tudunk! 

Na most azóta 26 pályázati anyagunk van, abból 11 lezárt pályázat, ha jól emlékszem 5 még 

fut, nincs még az utolsó 2 papír leadva, a többi meg beadás előtt van! Most ugye ez az egyik 

dolog! A másik dolog meg az, hogy kezdetektől fogva keresgéltünk olyan projekteket, amik 

vagy a saját problémáink miatt, vagy a környezetünkben lévő problémák miatt úgy gondoltuk, 

hogy ez fontos! Tehát nagyon sok nyomorult helyzetben lévő család van. Akik nem azért 

élnek nyomorult helyzetben, mert nincs ellátásuk, hanem azért, mert  az értékrendjük hibás! 

Az első, mikor megkapja a fizetést, megveszi a havi cigarettáját, drogját, szeszét, nem tudom, 

akármi, és akkor bemegy a kocsmába, és a játékgép korszakban még rosszabb volt a helyzet! 

És akkor az első két nap dőzsöl, mint az amerikai Joe bácsi, és utána 28 napig éhezik a család! 

És akkor jön kuncsorogni. Ezen valami módon változtatni kell! Ez volt egy másik belső 

tapasztalat. És hát ugye vannak a családjainkon belül is olyan tapasztalatok, amik arra 

indítottak, hogy itt tenni kéne. Akkor Kati, te találtad ki? Vagy Tibi - nem tudom - megtalálta 

a pályázat figyelőt. Igen, tehát több szempontból mindenki a saját útján figyeli a pályázati 

kiírásokat, ilyen értesítőket kapunk mindenfelől, ismerősök küldenek, hogy te ez jó lesz! 

Vagy nem lesz jó. És akkor vágtunk bele, ebbe az ökomenikus segélyszervezetes akcióba. Ez 
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nekünk tanulópénz! Ez is! Tehát hogy is mondjam, úgy tanuljuk, mint ahogy ők a 

növénytermesztést, ugyanúgy tanuljuk azt, hogy kell egy közösséget fejleszteni. Főleg egy 

olyan közösséget, amiben érdekeltség van. Tehát az, hogy valaki egy kilóval több krumplit 

kap, ilyesmiért ki tudják kaparni egymás szemét az emberek! Két fillérért eladják az anyjukat 

egyesek! Tehát egy ilyen világban tanulni azt, hogy lehet együttműködésre rávenni őket, az 

érdekeik egyeztetésére rávenni őket, konfliktusaik megoldására. Ha gyermek születik egy 

családba, akkor az kapjon-e plusz pontot a munkára, vagy ne kapjon plusz pontot a munkára. 

Szóval hogy ez ilyen szociális érzékenység, szóval ezek nagyon érdekes dolgok! Másik 

tapasztalatunk meg az egész pályázattal, hogy minden féle-fajta fogalmam a családdal 

kapcsolatosan a megkérdőjeleződött. Hát az, amit a lexikonban a családdal kapcsolatban 

leírnak, az lehetséges egy klasszikus irodalmi leírásnak megfelel. Kulturális másságot jelent. 

Nem tudom, mit jelent, de akkor van egy család, amit ők családnak tekintenek, és abba van 

mondjuk 5 gyerek 6 apától, és a hetedikkel él anyuka, nem tudom. Tehát most, amikor 

családokkal akarunk szerződést kötni, ez külön probléma is volt számunkra. 

 

-A pályázatban a családok száma az indikátor? 

-Igen! Hogy 12 családdal kötöttünk megállapodást, és minden családtag részese a projektnek. 

Na most akkor,  mit tudom én a felnőtt fél tesóval mi van? Meg egyéb, szóval. 

 

-A pályázat kiírója mit tekint családnak?  

-Az egy háztartásban élők, az volt a kitétel, hogy a családban legalább egy 16 éven aluli 

gyermek legyen. De nekünk sikerült! Erre épült a projekt! 

-Mária a Karitas csoportvezetője, és amikor leültünk elrendezni, hogy csináljuk, akkor 

megállapodtunk abban, hogy a karitas szemléletünkkel is baj van! A segítség szemlélettel. 

Tehát az, hogy ruhát osztunk, az szép, megveregetjük a vállunkat, meg kunyizzuk a csokit, 

meg a lisztet a boltból, ha kapunk, akkor kapunk, ha nem, nem kapunk. És abban egyeztünk 

meg, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni. A másik dolog az, hogy nem elegendő az, hogy 

ruhát osztunk havonta, ez is része, hanem hosszú távú segítségre is szükség van! Tehát 

igazából, ha segíteni akarunk, tehát a klasszikus mondás, hogy ma majdan gondolkodjunk, 
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hanem máról! De egy érdekes dolog volt, részvettünk az egyik drogprevenciós programon, 

képzésen, és ott az egyik előadó azt mondta, hogy ma már azt is meg kéne nekik mutatni, 

hogy hol a víz! Egyrészről, más részről meg hogy hol halászhat. Mert hiába adok neki hálót, 

meg csónakot, így van! Tehát lehet a dolgot ilyen ökológiai körforgássá kialakítani. Tehát 

hogy hol tudnak ők beszállni abba, hogy maguknak egyfelől, mi biztosítjuk az eszközt, de azt, 

hogy azzal az eszközzel mit csináljak, hogy lesz abból érték, uram bocsá a vetőkrumpli, és 

miért éri meg neki? Tehát érdekeltté tenni arra, hogy fogja azt a hálót, és tartsa karban, vigye 

magával, tehát ez egy komplex dolog. Sokkal komplexebb, mint amiről szoktam beszélni! 

Tehát egyfelől van a napi krízisgondozás, a ruha kell, vigyed fiam, osszuk, a másik pedig az, 

hogy ebből van egy adatbázis, hogy kik jönnek ruháért, és mit visznek, hűtőszekrényt, vagy 

ágyfelajánlást, vagy egyéb felajánlást. Mert azokat összeírjuk karácsony környékén, keresünk 

adományozót, majd elmondod, hogyha gondolod részletesebben. Tehát ez sokféle módon 

történik. Van egy ilyen alap adatbázis, és akkor erre tudunk építeni. Most itt is egy érdekes 

dolog történt, kiválasztás! Hogy válasszunk ki 10 családot, hogy a projekt végére 10 

maradjon, hát legalább 12őt kell kiválasztani. 

 

-Nagyon optimista megközelítés! 

- Vagy akkor lehet, hogy 15! Majd még erről is beszélünk! Hogyan válasszuk ki, mit tesz 

isten a cigány önkormányzatot ezzel megkerestük, hát fölírták saját magukat a listára, őket 

válasszuk ki. Jó! Hát egyfelől fogtuk a hasunkat a nevetéstől, másfelől meg dobtuk ki ezt a 

listát a kukába. És akkor mentünk a szociális osztályra, a családsegítőbe, és saját listánkat 

elővettük, akkor Mari meg Kati ebből a listából, meg hát ugye megkeresve őket lett 

összeállítva a kezdeti névsor. Tehát hogy ez így dinamikusan alakult! Hát kérdés, hogy 

megjelentek az érdekek, hogy van darázs is meg nincs, próbáltuk a darazsakat leszedegetni. 

Tehát olyan embereket keresünk, akik nem a fogyasztás, hanem a megélhetés, és a fejlődés 

útját járják. Hát velük lehet valamit csinálni! 

 

-Dolgoztak ki kritérium rendszert, vagy hogy történt a kiválasztás? Ha még az előzményekről 

valamit szeretnétek mondani, akkor folytasd! 
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-Én még szeretném ezt kiegészíteni, még amit részemről hoztam ebbe a projektbe, az a 

Lakitelek Népfőiskolánál eltöltött 10 év.  

 

-Te népművelőként végeztél. 

-Népművelőként, művelődésszervezőként. De népművelőnek tartom magam. Mert azóta már 

andragógusnak is hívják őket! Ez változik! De én népművelőnek tartom magam, és nekem 

nagyon egyházból származik, igaz, hogy evangélikus egyház, és Dánia, de akkor is egy, 

amikor a Grundvig püspök amikor ezt kidolgozta, egy evangélikus lelkész, a szövetkezeti 

rendszer innen indult el. 

Minden előadásomon elmondom, bocsánat, zárójel Grundvig püspök, azt mondja. Lehet, hogy 

ma még szegények vagyunk, de ez nem ok arra, hogy ostobák is legyünk! Igen, ez nagyon 

fontos!  

Amikor a pályázatokat figyeltem, akkor én már több pályázatba beleálmodtam ezt, tehát hogy 

ezt a módszert tudjam alkalmazni, és nem kellett mást csinálni, csak várni, amit atya 

elmondott, hogy amikor ide jött, akkor nyitottá vált a plébánia. Azelőtt nem volt nyitott, 

becsukta a plébános az ajtót, és akkor végezte a dolgát. Nyílt a plébánia, jöttek először pénzt 

kérni, aztán hát, meg minden félét. Marika mindig is rajta volt azon, hogy a karitász szervezet 

megalakuljon, tehát ennek ő a fő összecsiholója! És amikor írtuk a pályázatot, akkor 

gyakorlatilag ezeket a gyakorlatokat szedtük össze a pályázati kiírásnak megfelelően. Tehát 

azt, hogy miért pont a tanár úrra gondoltunk 

 

-Azt szeretném megkérdezni, hogyan lesz tudományos életből jövő ember ennyire szociális 

motiváltságú. 

-Kandidátus! Ez a népfőiskolai módszernek az egyik alapelve. Hogy a legjobbakat válasszuk 

ki! És ők egy partneri viszony keretében próbálják. Tudnak kommunikálni bármely társadalmi 

réteggel! Tehát nem nyilvánvaló, hogy az a fajta beszédmód, kommunikáció ehhez kell. 

Akkor a te történeted, köszönöm, hogy ezt így elmondtad hozzá! Tehát engem mindig is 

motivált a perifériára szorult emberek figyelemmel kísérése, segítése. 
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-Ez még a pedagógus lelked? 

-A pedagógus lelkem, abszolút! Én így fogok meghalni pedagógusként! Azért nem fogok! 

Köszönöm szépen! Jó! Tehát annak idején foglalkoztam ifjúságvédelemmel, tehát ezeket a 

családokat én töviről hegyire ismertem, azért 40 év pedagógusi pályafutás alatt, még ha 

konkrétan nem is tanítottam személy szerint őket, de kapcsolatba kerültem velük. Tehát nem 

volt nehéz a kiválasztás. És hát természetesen zavart engem, frusztrált kimondottan, hogy 

csak osztunk, amit Zsolt is elmondott, és borzasztó nagy öröm volt, amikor rábukkantam erre 

a pályázatra, és ugyanakkor Kati is! Arra nagyon emlékszem, mikor te szabadságon voltál, és 

akkor mondtuk neked, te akkor először a szívedhez kaptál! Jaj, istenem! Mi lesz ebből? Tehát 

nagyon gyorsan, és látszik az ő közösségi ember! Mi volt? Teljesen a közösség kovászának a 

jelenléte, hogy azonnal, amikor úgy lecsillapodott, akkor átérezte, hogy ez milyen nagy 

lehetőség számunkra! Na szóval a kiválasztásban az játszott szerepet, hogy az adott 

kritériumok, az adott objektív feltételeken túl olyan embereket keresünk, akikkel valóban 

végig lehet vinni. És itt minimum öt családot kellett a kiírásnak megfelelően megkeresnünk. 

Mi azért többet akartunk, öt család az semmi! Tehát az nekünk nem elég! A tízzel még 

próbálkozunk! Azért választottunk többet, hogyha véletlenül valami oknál fogva 

lemorzsolódás adódik, akkor mégis legyen, akikkel végigvigyük! De nyilván a támogatottak 

közül olyanokat kerestünk, akikben van kis önbecsülése, valami jobbra való törekvése. Hát 

nem a legmélyebben levő emberek. 

 

-Mindig az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet mérni? Tehát hogyan lehet, mert nyilvánvaló, 

hogy kell egy kritérium. 

-A természetes kiválasztódás az mindjárt az elején megtörtént! És hát mivel ez munkaanyag, 

én azt hiszem, hogy valamiféle cigány család, hát nem is tudom 20 családot kerestünk meg, 

akik itt összegyülekeztek, és már, tehát ők meghallgatták teljesen az első tájékoztatót, és a 

húsz családból 12 maradt, akik gyakorlatilag úgy mondhatnám, hogy magyar cigányok. Tehát 

az oláh cigányok, ők nem vállalták. Tehát már az elején nem vállalták! Nekik ez degradáló az 

úgynevezett mezőgazdasági munka! Ez az ő hagyományaikhoz nem tartozik. Tehát az a 12 

család, aki a romáknak ebbe a csoportjába tartozik, bár ez teljesen véletlen, mert végül is mi 
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nem azt a célt tűztük ki, hogy csak cigányokkal akarunk, sőt! 60 százalékot! Végül egy, aki 

nem cigány!  

 

-Erre visszatérnénk, és akkor elmondaná tanár úr is az ő motivációját? 

-Az elején, mikor megtalálták a pályázatot, akkor felhívtak, és hát ugye ezen én meglepődtem 

egy pillanatra, mert rögtön fogtam, hogy ez egy minimum 5 éves ciklus! Tehát, ha 

ténylegesen akarunk velük valamit, egy év minimum kell hozzá, de ha tényleg az álmaink felé 

haladunk, akkor az egy öt év! És akkor még a kísérés, a segítés, a támogatás, meg egyéb, ez 

volt az egyik gondolatom. Tehát, hogy elég erős a munkatárs, és az önkéntesi csoport ahhoz, 

hogy ez az öt esztendő, ha történik is benne valamifajta változás, hogy azért végigvigyük. Na 

most ebben az első három év az megalapozott Azokkal akikkel elkezded a maikat, akár 

önkéntesként, akár alkalmazottként is, tehát lehet rájuk építeni. A másik dolog meg azon 

kezdtem el gondolkodni, hogy van-e a közösségnek olyan kapcsolatrendszere, megtaláljuk a 

legjobb embereket, meg olyan segítőket be tudunk-e vonni, legyen az a növénytermesztés, 

vagy a családterápia, teljesen mindegy! Vagy önismereti tréning, akikkel mi együtt tudunk 

dolgozni. Tehát amit Kati mondott, hogy találjuk meg a legjobbakat, akik a környezetünkben 

elérhetők. Tehát ezt azért így végig kellett gondolni. És a döntésem, hogy ezt csináljuk, meg 

vágjunk bele ez nem is igazán a pályázatról szóló döntés volt, hanem a csapatnál döntöttem. 

Dilemma, hogy most hogyan tovább. 

- Mélyen egyetértek veled ebben a témában. A rövid táv inkább árt mint használ! Valóban. 

Hát itt igen, ez a stratégiai gondolkodás, véletlenül nincs pályázati siker akkor is folytatni kell, 

mert fölöslegesen dolgoztok! Tehát ezt csak jól szabad csinálni! Tehát ezt tudtuk az elején is! 

-Tanár úr hogy kapcsolódott ehhez a dologhoz? Mikor és miért? 

-Bizonyára nagyon furcsa, többen csodálkoznak, hogy itt van a csapatban egy tudományos 

ember, aki kutatóintézet igazgatója volt, akkor tanszékvezető, főiskolai tanár, stb. És hogy 

csöppentem ide? Az embereknek a 99 százaléka ezen csodálkozik, pedig rendkívül pofon 

egyszerű az egész! Én a kutatási témám miatt, mivel elég sikeres dolgokat csináltam, bejártam 

a világot. Engem kiküldtek. Tehát nem állami pénzen, még a zsebpénzt is fizették. Brazília, 

Dél Afrika, Kína, Közép Ázsia, európai országok egyrészt. Másrészt pedig öt évig tanítottam 
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agrártörténetet is. És így fókuszáltam a szövetkezésre, szövetkezeti mozgalomra. És itt azt 

láttam, hogy itt az fog kialakulni ami 90-ben abbamaradt Magyarországon, és a vidéknek 

szörnyű károkat csináltak azáltal, hisz a szövetkezést, a jó értelemben nézzük, az akkor egy 

csodálatos dolog. Én ezt tapasztaltam. Mindenütt szövetkeznek a világon! És így érnek el 

nagyszerű eredményeket! Most ebbe is azt látom, ami itt elindult, ugyanis valamikor itt 

Kunszentmártonban én általános iskolás voltam, akkor volt tankert! Megtanultunk sok 

mindent! A szövetkezetben a Magyarországon több százezer gazdálkodás tulajdonképpen a 

képzett agrármérnökök irányították, hisz azok művelték a földet. Mondok egy példát! 

Termeltünk, mikor a téeszben voltam 30 hektár fűszerpaprikát. Mi volt a dolga, aki a 

fűszerpaprikát fogta háztájival? Az agronómus szólt, el volt vetve, magról vetettük, s kirendelt 

mindenkit, megmutatta, hány centire kell ki eggyeni. Volt, mikor kapálni kellett, szólt mikor 

szedni kellett, és akkor megmutatta. Először megkérdezte, van-e színvak? Nem volt, ugyanis 

ez piros, ezt szabad csak leszedni! Tehát ami a nagyon kényes szakmai munka volt, talaj, 

növényvédelmi értékesítés, ez mind hozzáértő, nagy tapasztalattal rendelkező emberek 

csinálták, és így megtanulták ezek az emberek, a családok. És itt is körülbelül ezer háztáji 

gazdálkodás volt. És mint ahogy már említettem, a gyerekekkel együtt végezték a nagy 

munkákat. A paprikát a tízéves gyerek is tudta már szedni, és nem kellett tanítani, 

megtanulták! Na most ez napjainkban nagyon hiányzik! De nagyon hiányzik! 

 

-Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen agrártelepülés, mint Kunszentmárton, amit ugye nem 

az ipar határoz meg, bár tudjuk azért voltak ipari kísérletek. De hogy itt 80 százaléka a 

lakosságnak azt mondja, rendszerváltozás előtt háztájiban dolgozott? 

- A lakosság többségének vagy háztájija volt, vagy például a beton, és vasbeton ipari művek 

dolgozóinak adtunk 360 négyzetmétert. Tehát, aki iparban dolgozott, az is bekapcsolódott! 

Korábban is így volt ez, bocsánat! Amikor voltak az iparosok, tehát az azelőtti időszakban. 

Tehát minden iparos, rengeteg szűcs élt itt! Mindegyik két lábon állt, mindegyiknek volt egy 

kis földje, amin gazdálkodott. Tehát ez évszázadokra visszamenően ez így volt. Tehát 

mindenki megtermelte a saját szükségletét. Még a két háború között azelőtt is, meg a 

századokra visszamenően, tehát ez egy hagyomány volt. 
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Például olvastam egy tanulmányt, 1900 előtt volt egy híres ember, nem jut az eszembe, most 

aki a szövetkezeti mozgalmat Magyarországon elindította! Tehát itt, ez, hogy szövetkezzünk 

Ez nem a bolsevik típusú szövetkezés! 

Nem! Már nagyon régen, száz egy néhány évvel ezelőtt. Ugyanis annak az előnye mi? Az, 

hogy nagy tételben olcsón beszerezni, biztonságosan értékesíteni, és magunk számára, 

egészséges élelmiszert termelünk! Na, most itt én nem vagyok rendszeresen templomba járó 

ember, de itt engem mikor felkértek, akkor olyan szemléletet tapasztaltam, ami egy 

csodálatos! Kunszentmártonban ilyen nem volt eddig! És azért veszek örömmel részt, mert itt 

olyan családokat karoltak föl, akik tényleg szegények, satöbbi, és azokon nagyon sokat 

segítene, ha legalább az alapvető élelmiszer, zöldség, gyümölcs, tudná termelni! Azonban 

szabad legyen egy megjegyzést tenni, amit a Zsolt atya is mondott, ennek akkor van értelme, 

ha legalább 4-5 évig csináljuk! Hát csak abból indulunk ki, a szakmából! Hogy vetésváltás, 3-

4-5 évre előre gondolkodunk. A szőlő, a gyümölcs 4-5 év múlva terem. Tehát itt most ez egy 

tanuló év volt, de bízom benne, hogy oda tudunk jutni, ez évek múltán is folytatódik, és akkor 

még jobb eredménye lesz! Most is már szép eredménye van! Például most, mikor szedték a 

krumplit, látszott azaz öröm! Hogy megvan a munkájuk eredménye, és szerintem mindig az a 

legértékesebb, amikor én valamiért megdolgozok, és ott az eredménye! Ez a maradandó! 

Szerintem ez az értéke annak, amit csinálunk, és mondom annak ellenére, hogy néznek mint a 

moziban, hogy ilyen munkát csinálok? Annak ellenére örömmel csinálom, mert nagyszerű! 

Nem volt semmi kockázat? Vagy nem becsülted meg hogy ez milyen kockázatot jelent, kikkel 

kell kommunikálni, a kudarctűrés majd próbára tesz, nem volt ilyen? Nem akarok 

belebeszélni olyat, ami nem volt, csak úgy elképzelem a szituációt! 

-Hagy mondjam el, hogy eszünkbe sem jutott! Ugyanis, amikor hosszú ideig a téeszben 

voltam, volt 700 dolgozó ember, 1500 embernek voltam ott a főnöke! A kutatóintézetben 400 

dolgozó, és a többi! Tehát olyan sok emberrel találkoztam, meg több ezer diákkal, bíztam a 

tapasztalatomban. 

 

-Tényleg nem volt meglepetés? Mert azért a mostani nagyon leépült, és a nagyon nagy 

deficittel küzdő emberek okozhatnak fejtörést!  
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-Nem volt! Nem voltak előítéletei! 

- Nekem volt meglepetésem! Ha szabad elmesélnem, hát amikor az egyszerű kétkezi, 

fogalmazzunk közérthetően cigány gyerek elkezd beszélgetni a mezőgazdaság tudomány 

kandidátusával arról, hogy a Szelevény mikroklímája milyen? És milyen típusú őszibarackot 

érdemes a haver telkére ültetni, hogy az meghozza a gyümölcsét, erről eltársalog a 

kandidátussal egy nyolc általánost végzett cigánygyerek. Dűlőre jutnak, és megegyeznek 

abban, hogy melyik az a barackfajta, amit érdemes ide ültetni, ez azért nekem egy olyan 

jellegű tapasztalat volt, amire azt mondtam, hogy ha csak ez az egy beszélgetés megtörténik, 

már van értelme annak, hogy belevágtunk az akárhány milliós projektbe. Tehát hogy nyitott, 

és van köztük nyitott, és tanulásra vágyó, az a három ember, aki akart hozzátok jelentkezni 

tanfolyamra, hát nyitott szívűek tanulni, fejlődni, előre lépni van bennük egy ilyen motiváció. 

Akkor szerintem mindent elmondtunk, ami kell egy ilyen dologhoz. Ha van valami belső tűz, 

akkor tudunk nekik adni eszközt, hátteret, keretet, pályázatot, űrlapot. 

- Talán még egy megjegyzést, ha szabad tenni! Sokan csodálkoznak, nem kellene 

csodálkozni, mert én körülbelül 50 éve gazdálkodok olyan 10 ezer négyzetméteren. Jelenleg 

is van 160 gyümölcsfa, és 1500 tőke szőlő satöbbi. Tehát ha gyakorlatban végzem, nekem 

nem meglepő például odamenni, egy fát megmetszeni, egy szőlőt, vagy mikor a krumplit 

vetünk, vagy akármit megmutatni. Mert ez az év azért tanuló év, hogy bármilyen munkát 

csináltunk, nekem meg kellett mutatni hogyan kell csinálni! De ez nem jelentett gondot! Még 

ha sokan csodálkoznak rajta, akkor sem! Én is csinálom, és a családom számára három 

gyerekkel együtt majdnem mindent megtermelünk! Beleértve a pálinkát, és a bort is persze! 

Annyit hagy tegyek még hozzá, hogy ami bennem motiváció volt még, azaz hogy ezek az 

emberek épp attól rabszolgák, mert szociális segélytől függenek. Ugye ha rám szavazol, kapsz 

szociális segélyt, közmunkát, ha nem szavazol rám, nem kapsz. Ez jelen pillanatban 

elhangzott, valóságos kijelentések tömkelege egyes jelöltek részéről. Tehát egyfelől a 

társadalmi elit, van egy nagyon komoly elit, akinek érdeke, hogy nyomor legyen. Érdeke hogy 

nyomor legyen, mert az hozza neki a profitot, és az tartja fenn a hatalmát. Az ingyen pálinka, 

meg az ingyen népünnepély, rátok szavazunk című rendezvény. A másik dolog, ami bennem 

van, hogy hát ezt ugye abszolút meg kell szüntetni, ehhez nincs készség afelől, hogy ennek 
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abszolút ellensége vagyok! Mert a választásba is bele fogunk szólni, a magunk eszközével! A 

másik dolog meg ugye az, hogy van egy csomó ígéret, hogy ilyen gyárat, meg olyan gyárat, 

meg amolyan gyárat fognak idehozni, akkor megoldódik a munkanélküliség, meg akármi. És 

azt kell mondanom, az elmúlt 6 éves tapasztalatom alapján, hogy ez bohóckodás! Ezt azért 

csinálják, hogy akkor mindenkiben legyen hűha, és odahúzza az X-et! Tehát ennek is ugyanaz 

a célja, ennek a fajtaígérgetésnek, mint a nyomornak, nem fog idejönni az olasz, a francia, a 

német, meg a kualalumpuri, csak azért, hogy a városlakóknak jobb legyen! Vagy 

csúszópénzért jön ide, vagy gazdasági érdekből jön ide, ez is világos, és ez sem fönntartható. 

Vagy azért, hogy megvegye a gyárat, és lebontsa alólunk. Tehát ez a másik. Tehát most nem 

akarom messziről elindítani, azért csináltam ezt a kis bevezetést, hogyha magunk nem 

csinálunk munkahelyeket, akkor nem lesz munkahely! Ezen sokat agyaltunk, meg ezért 

csináljuk a közcélú foglalkoztatást, ezért van a közmunka program, meg sok más dologban 

gondolkodunk. Hogyha mi magunknak nem teremtjük meg saját magunk fenntartásának a 

lehetőségeit, akkor nincs tovább értelme csinálni! De ez vonatkozik az egyházközségre is, 

tehát ha mi magunk nem rendezzük a saját anyagi helyzetét, akkor ne tartson fenn egy akkora 

templomot, ami kelet Magyarország legnagyobb temploma! Tehát, ha saját erőm nincs rá, 

akkor csukjuk be! Ezen is gondozunk! Másfelől meg ugye ugyanezt érzem családi, közösségi, 

egyéni szinten! És hogyha nem fogunk össze, és nem teremtünk meg saját magunknak, most 

direkt fogalmazok így, mert én magamat is közzé értem, meg persze tekintem. Ha saját 

magunknak nem teremtjük meg a munkahelyet, akkor megette szintén a fene! Tehát ide, az 

Európai, meg a mit tudom én kicsoda nem fog érdek nélkül segítő szándékkal jönni! De már 

látszik, mert a francia határba annyiért dolgoztat 3 műszakban rabszolgákat amennyiért a 

közmunkások söprik a gyárat! Tehát ugye hűsölve az árnyékban, és szívva a cigarettát! Tehát 

azok az emberek, akik ott dolgoznak el fognak jönni, egy nagyon komoly fluktuáció van, hát 

ennyi pénzért minek álljon oda 3 műszakban, ha elsepregethet az önkormányzat 

alkalmazottjaként munkásként az utcán is. Tehát ez egy újabb, tudatosan fenntartott nyomor! 

Ugye Tibivel átbeszéltük azt, hogy amikor először fölmerült az ötlete, hogy a 

városgondnokság hogy termelő munkát végezzenek a közfoglalkoztatottak, meg ott 

részletesebbet tud mondani, hogy elbocsájtották, mint vezetőt! Hát ugye ez nagyon extrém, és 
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érdekes, és sok kérdőjelet felvető kérdés. Tehát hogy van egy nagyon komoly társadalmi 

igazságtalanság egyfelől. Másfelől pedig egy nagyon komoly ismerettel gazdagodtam, 

mégpedig azzal, hogyha megvizsgáljuk Mária Terézia óta a különböző földosztások, és 

szociális programoknak a célcsoportját, akkor egyikben sem találjuk, mondjuk a 

Magyarországi cigányságot! Na, most! A Magyarországi cigányság még a kommunistáknál 

sem jutott se háztájihoz, se zsebkendőhöz, semmihez! Nyaralótelekhez se nagyon. Lehet, 

hogy akik asszimilálódtak, és fölszívódtak azok egy része esetleg igen, de tömegével viszont 

nem. És van egy ilyen üzenete ennek a jó lelki pásztornak, akit Hoffer József jezsuitának 

hívnak, hogy ugyanaz a feladatunk a cigánysággal kapcsolatosan, mint a két háború közti 

zsidósággal. Hogy a két háború közti zsidóság, egyébként, akiknek nagyon sokat köszönhet ez 

az ország. Majd kialakult a kettős identitás. Tehát hogy zsidóként vagyok magyar, és 

magyarként vagyok zsidó. És ugyanezt a fajta kettős öntudatot, ez lehet, hogy benne van, ez 

lehet, hogy nagy duma itt, egy kis város vonatkozásában, de azért ezt is lehet szolgálni. Hogy 

kialakuljon bennünk az a fajta öntudat, identitástudat, újra visszajövünk, érkezünk ugyan oda! 

Hogy cigányként vagyok kunszentmártoni, és kunszentmártoni cigány vagyok. És ez egyfelől 

neki büszkeség, másfelől öndefiníció és identitástudat. Hát egy közösséghez tartozás, és 

gyökér. Nagyon fontos, mert ugye azoknak az embereknek, akiknek nincs gyökere azok ilyen 

hosszú távú programokban 

-De tetten is érhető! A viselkedése, meg az ő fejlődése alatt is! 

- Tetszett kérdezni, hogy mi volt a motiváció! Többek között az egyik az, amit mindenki tud. 

Magyarországon, ha nézzük az erőforrásokat egyedül a föld az, ami a legnagyobb mértékben 

biztosítja az életfeltételeket! Se ásványi anyagunk, szóval semmink nincs! Na most ez az 

ország ugye mindig akkor ment jól, ha jól kihasználtuk, és jól gazdálkodtunk. Ugye a föld 

egyedül az, ami semmivel sem pótolható! Tehát megtanítjuk az embereket termelni a 

környezetükbe! Akkor ezt a földet, ha csak 100 négyzetméter, vagy 50 négyzetméter azt a 

legjobb tudásának megfelelően ki tudja használni! És ez egy nagyon értékes dolog! Ez a 

legnagyobb kincs! Ennek a kihasználása! 

- A friss élményem ezzel kapcsolatban, hogy az egyik fiatal kollégával mentünk Kecskemétre, 

egy ilyen nemzetileg szervezett tanfolyamra, helyi értéktárak létrehozásával kapcsolatban. És 
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ott is volt olyan napunk, amikor a helyi értékeket, mint helyi gazdaság föllendítő módszeréről 

tárgyaltunk. És tulajdonképpen szóba jött a romáknak a szerepe. Mi legyen? Hogy inkább 

mire törekedjünk? Az identitásuknak az erősítésére, vagy az asszimilációra. És hát csak az jött 

ki, hogy az asszimiláció. Tehát próbálkozunk azzal, hogy természetesen nem rájuk erőltetve a 

mi kultúránkat. Tehát elfogadva azt, hogy ők olyanok amilyenek. De azt szerintem tőlük is 

meg lehetne kérdezni, hogy ők most kik akarnak lenni? 

Azért, mert kettős identitásból indulunk ki, az nem az asszimiláció. Hanem pontosan az a 

kölcsönös alkalmazkodás, magyarként, magyar cigányként, magyar, és egymást ismerve 

semmiképpen nem multikulturális! 

Igen, de ez lemondással is jár, új ismeretek, új mentalitás fölvételével is jár. Annyit 

megőrizni, ami az identitáshoz kell! 

Hozzáteszem, hogyha ezt a kettős identitást nézzük, akkor ilyen értelemben modernizálható a 

szentkorona tan. Tehát azt, hogy a Szent István koronájához tartoztak különböző 

nemzetiségek annak idején, ugye ők a korona országai, vagy részei, vagy nemzetrészei, vagy 

nemzetiségei voltak, csak a szabadságharcot megnézzük. Tehát hogyha azt mondom, hogy ez 

a dolog ilyen értelemben modernizálható, hogy valahova, valamelyik nemzethez olyan módon 

tartozik nemzetiségi. És mint nemzetiségi nem cigányok voltak a célunk, függetlenül attól, 

hogy ebbe belecsöppentünk. 

 

-Tanár úr mellett egy agrármérnök hölgy is részt vett, aki fele óraszámban az agrártartásra 

tanította meg a tanulókat, illetve családokat. De volt nevelési célja is ennek, tehát ez kötelező 

indikátor volt, a családkonzultációs folyamatot kellett tartani, meg munkaerő piaci képzést, 

atya, mint mentálhigiénés szakember pedagógus is, ő remekül be tudott ebbe kapcsolódni, és 

a családok nagyon szívesen vették az ő segítségét! Sőt! Azóta is járnak hozzá, bármilyen 

problémájuk van, azonnal megjelennek! 

- Nem is lehet leválni ilyen rövid folyamatban, hát hosszú, ez a folyamat. 

Ez a közösséggé alakulásnak a folyamata! Tehát most már ők érzik, hogy egy közösséghez 

tartoznak, meg ide tartoznak, és ezt ki is fejezik! Tehát ilyen szempontból nyitottabbak, mint a 

magyarok, én állítom! 
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Ebben benne van az ő egyfajta hálájuk is! Tehát ők rendkívül felemelőnek tartják azt, hogy 

őket választottuk! Ők ezt megtiszteltetésnek, ez biztos! Lelki erőt ad! 

Én azt mondanám, hogy igaza van abban a, nem tudom ki mondta, hogy ez a magyar 

társadalom egy apakomplexus! 

Érezhető egyfajta kötődés, tehát ezen nem csodálkozom. Akkor van baj, ha ezen nem 

dolgozunk a komplexusunkkal. Amit nem feltétlenül kell a tudomásukra hozni hogy ez 

komplexus, az hogy dolgozunk vele, az világos, és egyértelmű. Az a célunk, hogy tudjunk 

tervezni, legyenek céljaink, megtanulják a terményt, mondjuk Laci bácsi valami csodaszerrel 

lepermetezte, és másnapra mintha nem is esett volna az erő! 

Centis jég volt mindenhol, feküdt még minden azon a földön a jég után. Másnap Laci bácsi 

megpermetezte valami csoda készítményével, és mintha nem is lett volna jégeső! Azért erről 

csináltunk egy megbeszélést, mert vannak olyan szempontok, amik nem tőlünk függenek! És 

azokért hibáztatni másokat, vagy netán önmagunkat nem jó megoldás! A fenntarthatóságról 

még nem beszéltünk! 

Még egy dolog! Azt hiszem a szemléleti alapokkal, és a szakmai felkészültség, és a 

kompetenciák, amit itt hallottam, gondolom, hogy teljesen világos! Ez nagyon kell ehhez a 

programhoz. 

Hát a felkészültséghez hadd mondjam azt, hogy nem vagyunk felkészültek! Tehát azt 

mondom, hogy amatőrök vagyunk, abszolút amatőrök vagyunk. Nem azért mondom, mert 

leírnám magunkat, hanem azt mondom, hogy tanuljuk! Tehát velük együtt tanuljuk ezt a 

dolgot. Nem véletlenül örülök ennek az ökomenikus segélyszervezetnek. Tehát ők az első 

olyan forráskiírók, akik nem számlát kérnek számon, nem forrást tartanak vissza. Jó, de azt 

kell mondanom, hogy eddig minden forrásunk miatt összefostuk magunkat, a szó valódi 

értelmében, vagy idézőjeles értelmében, piros pecsét, kék pecsét, ilyen ellenőr, olyan ellenőr, 

amolyan űrlap! Ők veszik a fáradtságot arra, hogy időnként, negyedévente, vagy, hogy is? 

Félévente, vagy évente megyünk föl Budapestre, és ott kapunk egy önismereti tréninget, 

kapunk egy képzést, ami megerősít! Én azt mondom, hogy ez az első olyan forrásunk, amibe 

úgy érzem, hogy odafigyelnek arra, amit csinálunk! Nem az a kérdés, hogy vasból van-e a 
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csavar, és hogy csavart raktunk-e bele, hanem az a kérdés, hogy létrejött-e az, amit 

szeretnénk! És ez óriási különbség! 

Szociális szakemberek képzésében dolgozom, és azt gondolom, hogy még mindig kevés a 

rendszerezett tudás, az is az a célcsoport, vagy használjuk-e ezt a terminológiát. Pontosan ezt 

kívánja, hogy együtt tanuljunk, folyamatosan reflektáljunk arra mi történt, mi lehetne a 

helyes, és egy ilyen team tud adni!  

Hozzá kell tenni azt, hogy az alapkoncepciónk az volt, hogy ami ebbe a szociális szférába az 

állami intézményi segítség. A családsegítő szolgálat, a munkaügyi hivatal. Na, most ezek 

mind a maguk módján, önálló törvények szerint működnek. Mi ezeket összehoztuk, és mi 

csak koordinációs szerepet vállaltunk. Tehát onnan is kértünk szakembereket. Tehát úgy 

kezdtük az első hónapban, hogy a kiválasztott családoknak hívtunk előadót erről a három 

területről, ahol beszámoltak nekik, hogy milyen segítséget kapnak tőlük. Nem meglepetés 

volt, de minden ügyintéző ismerte az ügyfeleket, a klienseket, szakosan mondjam! És mi azt 

próbáltuk, hogy ez valami egységes dolog. 

 

-Ez nagyon jó, és igazából kettő dolog érdekel, a fenntarthatóság, a másik pedig az a kérdés, 

hogy már elhangzott, hogy 5 év, elhangzott, hogy a családok újraszocializálásában. 

Tehát az érdekelne, hogy mit gondol ez a profi team arról, akkor is, ha úgy azonosítjátok, 

hogy most tanuljátok, vagy még ebben nincsen hosszú táv, de érzékelek mindenféle összeadott 

kompetenciát, és elköteleződést. Mennyi idő, mennyi elköteleződés kell arra, hogy egy család 

önálló termelést jelent. És aztán hogyan becsülhető meg az, hogyha már szövetkeznek, mert az 

egy másik minősége az együttműködésnek, hogy szövetkezeti keretben. Tehát, hogy hogyan 

érzékelitek azt, hogy majdnem a szövetkezet működővé válásában ott milyen forrásigény, és 

milyen idő intervallum? Ez támogatáspolitikai kérdés is, nyilván! Tehát mennyi idő, mennyi 

erőforrás, és utána a szövetkezeti fenntarthatóságra mennyi idő kell? 

-Ugye benne van az emberi erő, benne van a szükséges infrastruktúra. Ehhez ugye mi 

béreltünk egy földet konkrétan, egy 2200 négyzetmétert, egy tisztázatlan tulajdonviszonyú 

részen, ahol a gazda azt mondta, hogy na, ez az enyém, gazdálkodjatok, mert hogy az 

önkormányzattól nem kaptunk földet, mint kiderült van neki, de nem kaptunk, letagadták! 
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Nem, nem tudták, azt mondják, hogy nem tudták, meg nem emlékeztek rá! Na igen, 

lényegtelen! Koplaló dűlő lett volna az egyik hely, ahol dolgozhattunk, de legeltetni sem 

érdemes. Illetve az ipari park, ahol jól tudjuk, hogy megjelenik a nagytőkés, hogy ő most egy 

gyárat akar rakni, akár van krumplink, akár nincs, oda gyár fog épülni, jön a bulldózer! És 

akkor az egyik gazda, nagyon érdekes, arról is lehetne beszélni, az előítéletek mily módon 

oldódnak föl egy ilyen projekt kapcsán egy egyházban ahol ugye a klasszikus 

antiszemitizmus, és a klasszikus romagyűlölet az jelen van. Tehát a klasszikus, azért 

mondom, hogy a klasszikus, mert ez az a fajta, hogy én utálom a zsidót, de a sarki fűszeressel 

jóban vagyok! Tehát a személyes kapcsolatokban annyira nem jelenik meg, azért amikor 

leülünk sörözni, azért kimondjuk, hogy a „büdös” zsidó, meg a rohadt cigány. Na most 

érdekes, hogy ez a fajta szemlélet, ez a fajta örökölt, meg nem is tudom, velünk született 

rasszizmus az így hogy oldódik! Ugye jött egy gazda, hogy akkor ő ad egy telket! És akkor, 

na ezen tudtok gazdálkodni, úgy se lesz belőle semmi, de mindegy, kísérletnek jó lesz! És 

akkor most a krumpli szedésnél vittünk ajándékba egy zsák krumplit, mert a programban részt 

vevők úgy gondolták, hogy vigyünk egy zsák krumplit a Tibi bácsinak, ha már tőle kaptuk a 

telket. Ezt nem mi sugalltuk, hanem ott mondták, hogy atya dobjuk ezt a zsákot föl az után 

futóra! Vigyük csak el a Tibi bácsinak! Jól van fiam, menjünk, hát akkor vigyük Tibi 

bácsinak! Visszatérve amibe belekezdtem azaz, hogy kiderült évtizedek óta senkit nem 

érdekelnek a város határában a tulajdon viszonyok. Most hirtelen az egyik tulajdonost 

érdekelni kezdte. És ugyan tavaly nyáron kérdeztük az önkormányzatot levélben, minden 

szépen iktatva van, hogy van-e beépítetlen telek arra, hogy zöldséget termeljünk, a válasz 

ugye, hogy nincsen. Mit tesz isten, hát kiderül, hogy a telek, amin dolgozunk, annak a fele az 

önkormányzaté, és hát mi elvetettük bele a krumplit, gazdálkodtunk, egy rossz kutat 

megjavítottunk kétszázezerért, hogy jobb vize legyen, meg hogy egyáltalán legyen benne víz. 

Június 17-én kész lett a kút, mit látunk június 18-án? Fölhív a telektulajdonos, hogy hát ő ezt 

a telket megvásárolta az önkormányzattól. 

És hát nem akarom minősíteni a dolgot, de hát ugye kivásárolták alólunk, de azt megengedi, 

hogy a krumplit fölszedjük róla, meg a hagymát. De hát a kút? Hát a kút ott van, még csak ki 
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sem fizeti, amit ráköltöttünk, nem baj, tanulópénz, többet vesztettük Mohácsnál! Na, a lényeg 

a lényeg, akkor leültünk, sírtunk egy fél órát, hogy akkor most hogyan tovább? 

 

-Tehát nem fizették ki a kutat? 

-Nem fizettek! Egy tönkrement kútból csináltunk egy nagy vízhozamú kutat! És akkor az 

asztalra csaptunk! Mondtam, hogy nem érünk rá sem keseregni, sem sírdogálni! Jól van, 

elestünk a harctéren, de életben maradtunk. Döntsük el, hogy akkor csináljuk, vagy nem 

csináljuk? Ez abból a szempontból jó, hogy ugye április 30-al lezárult az első pénzügyi 

szakasz, a második pénzügyi szakaszt még nem írtam alá. Tehát egy olyan ponton vagyunk, 

meg van ítélve, de még nem írtam alá az együttműködést. Tehát pont egy olyan ponton 

vagyunk, amikor dönthetünk így is, meg dönthetünk úgy is. A másik rész pedig az, hogy nem 

csak a pénzről szól a dolog, hanem rólunk, hogy ezt akarjuk-e tovább, vagy nem. Hát ez egy 

olyan pont, amikor azt mondhatjuk, hogy vége! Lezárjuk, kísérlet volt, tapasztalat volt, 

kimenet indikátor vagy minek hívják, le tudjuk írni, kész! Kerek az egész! Tehát egy ilyen 

ponton vagyunk most, és akkor megbeszéltük, hogy akkor folytassuk! 

 

-A helyzet az, hogy nincs földterület tovább? 

-Hát közben ugye András atya, idős nyugdíjas atya, 83 éves, elkezdett a saját dolgairól 

végrendelkezni, és amije van azt szétosztani, többek közt egy nagyon komoly pénzösszeget 

rám bízott, hogy azt csinálok vele amit akarok, na hát én ezt betettem a plébánia számlájára. 

Mert, hogy ennek kapcsán, hogy ez a szemét dolog megtörtént, itt a polgármester úr sundám 

bundája, meg aktív rasszista szomszéd kapcsán, mert ez tényleg aktív rasszista sajnos. Úgy 

döntöttünk, hogy akkor van pénzünk, hát akkor csináljuk ugyan azt amit ő csinált velünk! Hát 

tanuljunk a világ fiaitól! A világosság fiai tanuljanak a világ fiaitól írja az írás. Bementem a 

földhivatalba, beküldtem a Tamást, kihozattam a térképet, helyszínrajzot, lekértük az összes 

tulajdonost, beírtuk a területekbe, hogy ki kicsoda micsoda, és körül belül két hét alatt 9 

területet vásároltunk föl abból a pénzből. Hát most körülbelül tízszer akkora területen fogunk 

gazdálkodni, mint az a két kis telek, amin elindultunk. Bocsánat nyolcan, ott nyolc területen. 

Az egyik teleknek 16 tulajdonosa volt, amiből két nap alatt megtaláltunk ötöt, és mind az 5 



   

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert „Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra 

alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat. 

 

   

403 

ajándékba fölajánlotta. Az a gazda, aki korábban kölcsönadta a telkét, az a saját tulajdon 

részét ajándékba adta, mondta, hogy atya, ezt én ajándékba adom, ennyit a lebomló 

rasszizmusról! 

 

-És van már dokumentum róla? 

-Be van jegyezve a tulajdonba vételi igényünk, be van jegyezve a földhivatalba, és ehhez még 

hozzá hagy tegyen azt, hogy 2 egyháztanács tag ajándékba felajánlotta, a város másik végén, 

az úgynevezett telekparton a saját konyhakertjét Érparton. Ezt is akartam mondani, hogy az 

egyik tag, aki kifejezetten konzervatív rasszizmussal, tehát az a fajta és fehér vagyok te barna, 

meg minden, mit akarsz? Ilyen ember erre a programra felajánlotta, és a másik csavar a 

dologban, hogy most halt meg a felesége, tehát örökösödés útján fog hozzánk átkerülni ez a 

terület. Az Erzsike nevén volt, és mint szóbeli végrendelet, vagy hagyatékok fogja átíratni, 

mint örökséget. És a másik egyház tanácstag hölgy meg pont mellette odaadta a saját 1000 

négyzetméterét. Gyakorlatilag most már igaz, hogy két helyen, de 1 hektár terület áll a 

rendelkezésünkre, arra, hogy beindítsuk. Na most a fenntarthatóságot illetően én már 

korábban gondolkodtam azon, hogy a bérleti jogviszony, az egy ideiglenes jogviszony! Tehát 

bár mikor felmondható. Mi garantálja azt, hogy az öt év múlva is a mienk lesz? Halálozás, 

pereskedés, mit tudom én cunami, akármi, mit tudom én, cigánygyerek potyog az égből! 

Tehát bármi történik, a bérleti jognak annyi! Tehát abszolút az isteni gondviselés, ami látszik 

a dologban. Épp most rendelkezik András atya, épp most veszik ki alólunk a telket, épp most 

kapunk egy olyan pofont, amitől fölébredünk. Mert én is hülye voltam, mert nem értek, 

őszintén bevallom, tehát meg kellett volna néznem a helyrajzi számokat, a telekhatárokat, ki 

kellett volna ezt kanyarítani, és akkor úgy bevinni ezt a bérleti földet ebbe a projektbe, mert 

hogy én tudom, hogy annak hol a határa! De akkor viszont nem kaptunk volna ekkora pofont, 

és nem lenne akkor most nyolcszor akkora terület saját birtok beépítetlen ingatlan. Tehát nem 

vonatkozik rá a földtörvény, nem kell földbizottság elé vinni, nem kell hat hónapra 

kifüggeszteni. Tehát, hogy ilyen szempontból teljes mértékben megnyíltak előttünk a 

lehetőségek! 
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-Ez a felajánlás, nem kell viszonzás? 

-Nem! Viszonzás nincs, ajándékozási szerződés. 

És még azt hagy tegyem hozzá, hogy ez a Samu atyának oldalági rokonsága. Ez a Szentlélek 

működése! 

-Így van! 

-Itt, ahogyan kérdezted a fenntarthatóságot, azért közben gondolkoztam, hogy 

tulajdonképpen, amit most Zsolt elmondott, az alapja, a gazdasági háttere megvan. A szellemi 

háttere megvan, mert Sári László itt van! Egy olyan szakemberre találtunk, aki elkötelezett, és 

tudásban, és emberileg is mellénk áll. 

Képes lesz még harminc hektáron is. 

A mi lelkesedésünk pótolja az esetleges tudásbeli hiányosságunkat. 

Reméljük legalábbis! 

Tehát itt a legnagyobb kockázatot a bennlévő emberek adják, és itt a projekt folyamán voltak 

nekünk is kétségeink. Voltak olyan időszakaink, amikor bizony nem hittünk abban, illetve 

kicsit elkeseredtünk. Hogy döcög a szekér, és nem úgy megy, ahogy menni kellene. És 

próbáltunk akkor kicsit bekeményíteni, tehát a keményebb szeretet nyelvén szólni, nemcsak a 

babusgatás, és jaj, és hogy meg ne bántsuk, és mit tudom én. És voltak konfliktusaink is, 

amikor mit tudom én konkrétan egy megbeszélt időponthoz képest fél órát késett az illető a 

földön. Tehát a munkában. És fél órát késett, hát mit? Egy fél óra, igaz, hogy egy órás munka 

lett volna körül belül. És csak egy fél órát késtem. 

Arcodra van írva a rossz tapasztalat! Örülsz, hogy csak fél óra, nem két nap! 

Tehát csökkennek ezek! Azért értésükre kellett adni, hogy nem! Ha megbeszéltük, hogy 9 óra, 

akkor az 9 óra! Nem 10 óra, és nem mit tudom én délután, vagy ha nem tudok jönni, szólok! 

Tehát egyfajta felelősségérzet. És úgy látom, hogy most amikor már látják konkrétan a 

munkájuk hozadékát, az első termés eredményét, ez borzasztó motiváló erő számukra is. 

Illetve azt tapasztalom, mert kis település, tehát itt ismerünk szinte mindenkit. 

Hát nem kicsi! 

Előttük nyitott könyv az életük, mindenki előtt. Lényeg az, hogy ezek az emberek saját 

közösségükben óriási tekintélyre tettek szert. 
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Példákat mutattak! 

Példát mutatnak a közösségükben, ez már őket, hát megint csak az önbecsülésük, hogy mi 

őket fontosnak tartjuk, emberszámba vesszük, számítunk rájuk, bízunk bennük! És ez egy 

nagy biztosíték arra, hogy fenntartható lesz velük, illetve többen szeretnének bekerülni ebbe a 

körbe! Tehát mások is, akik nem jutottak be, mert vagy azért mert feltételeknek nem feleltek 

meg bizonyos fokig, nem tudtunk már többet felvállalni. Tehát azt érzem, hogy a célcsoportot 

kell emberileg, lelkileg úgy megerősíteni, és felcsillantani számukra olyan jövőképet, ami el is 

érhető. Hogy ez mikor lesz megvalósítható, ezt én nem tudom. 

Ez volt a kérdés! 

Na, most azért ehhez hozzá kell tenni, hogy kihasználtam azt, hogy nekünk a közmunka 

programba van lehetőségünk beszállni. A munkaügyi hivatallal egész jó kapcsolatban 

vagyunk, hogy abban a pillanatban, ha vannak maradványpénzek, vagy egyházi lehetőségek 

szól. Jelen pillanatban is 14en dolgoznak a plébánián közmunkában, és ezt a 10 álláshelyet, 

amit létrehoztunk rögtön a tandemes családjainknak hirdettük meg, szóltunk nekik, hogy 

akkor gyertek, van munka! Igaz, hogy két hónap, de most akkor tudok adni fizetést. Most már 

három hónap, és tudunk adni nekik fizetést, és akkor mennek a temetőbe sorjázni, dolgozni. 

De ha menni kell kapálni, akkor kimegyünk a földünkre, és kapálni, de azzal a megkötéssel, 

hogy például nem adunk bónuszpontot, hisz ezért fizetést kap, ez munkaidőbe van. Tehát 

ugye a bónusz terményosztásnál a munka, amit rászánnak, nekik ez nem számít, nem 

változtatod meg. 

Ez a része nem vált be! 

De most éppen terítéken van, ez új probléma, az, hogy amikor már osztani kell, akkor 

felmerülnek olyanok, amik ugye a múltkor előkerültek. Mert fölvázoltunk egy érdekeltséget, 

hogy hogyan osztjuk szét a termést. Na de az egyik kismama volt. Ő a pocakkal végigülte az 

egész téli tanfolyamot, de már amikor kimentünk a veteményföldre, akkor nem tudott 

dolgozni. Akkor volt még egy másik eset is,  

Igen, ők megmondták, mert egy család, ők megmondták, hogy a tyúktartást bevállalják, mert 

azt otthon meg tudják csinálni 

De az jó kimenet! 
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Kisgyerekes anyuka nem tudott olyan nagyon intenzíven rész venni a munkában! 

És akkor ilyenkor finomítani kellett, mert ez már a közösségen belüli kommunikáció, most 

milyen megoldásokat találjunk rá. És akkor már ők vitatkoztak rajta, nekik kell majd ezt 

És ez a része azért sem vált be, mert ebben a közmunkában a temetői csoportban voltak 

olyanok is, akik nincsenek a TANDEM-ben, ez ellentétet váltott ki. Illetve vannak olyan 

TANDEMseink, akik máshol dolgoznak közmunkásként, és ők viszont nem tudtak ebben úgy 

részt venni. Tehát abban maradtunk, hogy csak munkaidő után, amikor mindenki részt tud 

venni ebben. Na most én, hogy a kérdésedre válaszoljak, én ahhoz, hogy ebből felelős 

közösség legyen, és majd egyszer egy önálló szociális szövetkezet alakuljon, amikor már 

esetleg nincs szükség konkrétan a mi megmondó emberségünkre, hogy megmondjuk, hogy 

mikor, merre lépjenek. Én minimum 5 évet gondolok! És akkor még lehet, hogy keveset 

mondtam! 

 

-Tehát 5 év, amíg alkalmassá válik arra, hogy szövetkezzen, és 5 év az folyamatos közös 

támogatott termelési, közösségfejlesztő tevékenység. 

-Így van! A nemzetközi szakirodalom szerint a szociális szövetkezetről, vagy a bevitelem 

szociálpolitikai kultúrában van nagyobb hagyománya a szövetkezésnek, kivéve persze Dániát, 

nyilván onnan indulnak a dolgok. Hogy 7 év szisztematikus támogatás. De ez ugye azt jelenti, 

hogy nyilván nem mindent, gyakran. Nem pályázati rendszer, hanem egy egyeztetéses 

folyamatban. Spanyoloknál nagyon jó példát láttam erre, meg az Olasz példák is, hogy leültek 

minden évben a támogatók, ahogy az ökomenikusok is leülnek, csak nekik kell kiírni 

pályázatot. De hogy egy ilyen egyeztetéses folyamatban, de csak annyi termény, és annyi gépi 

szolgáltatást, tényleg pontosan meg kell védeni a pályázatot. Utána viszont odaadják, és akkor 

arra költik! Egyszer elszámoltak egy évben. Tehát a gazdálkodás év végén van a beszámoló, a 

gazdálkodás igazodjon a szervezet fejlesztési szintjéhez.  

Egy dolgot szeretnénk neked elmondani, ami nem közvetlenül kapcsolódik, ez a kelet 

Magyarország! Hogy közben volt itt Fazekas Sándor miniszter úr, és mellette a Szlovák tv, 

aki ezt rendezi. És meghirdettük itt a mi közösségünk, Kunszentmárton is meghirdette a 
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Magyarország legszebb konyhakertje akciót, és a Tandemeseink közül három család 

kapcsolódott be! 

Mi adtunk nekik vetőmagot egyébként! Virágmagot is! 

A Karitász révén kaptunk. Én a Karitásztól minden támogatást elsősorban rájuk fókuszálok, 3 

ilyen család van a közösségben, akik ebbe kapcsolódtak. Van ilyenfajta inspiráció, és az, hogy 

ők akarnak valamit. 

 

-Tanár úr hogyan látja ezt? Hát akkor, amikor minden fajta készség, képesség, minden nélkül 

kezdünk hozzá egy ilyen folyamathoz ebben a csoportban, mennyi idő kell? Nyilván vannak 

lassabban, gyorsabban haladók, hogyan látja?  

-Én úgy látom, hogy nekünk még, tulajdonképpen most év végén most azt is meg kell 

fogalmazni, hogy pontosan mit akarunk! Ugye most volt 2000 négyzetméteren rendkívül 

leszűkített, szakmailag leszűkített zöldségtermesztés. De ugye ez a mezőgazdaságnak egy 

része, illetve ha nézem a saját szükségleteimnek a biztosítását, egy része. Mert van ugye 

szőlő, gyümölcs satöbbi. Akarunk-e befőzést, lekvárkészítést, és így tovább. Komplexen 

akarjuk-e, vagy nem! Ezt kell eldönteni! A másik pedig, a fenntarthatóság szempontjából egy 

kis tudatformálásra is szükség van, ugyanis ez mezőgazdaság! Tehát a nagyfőnök az odafent 

van! No most ez objektív dolog! Most ez annyit jelent, hogy meg kell neki magyarázni, hogy 

ebben az évben megmondom őszintén szerencsénk volt! Mert a kútfúrás igen későn történt 

meg, de közben volt egy-két nagyon jó eső, és így jól sikerültek a kultúrák, megmondom 

őszintén! A krumpli, a hagyma az olyan csodálatos, vagy van cukkínitől kezdve sütőtök, 

minden! De azt kell megmagyarázni, hogy itt minden év más, és más. És akkor is csinálni 

kell, ha nem jól sikerül valami! Tehát nincs sikerélménye! Na, most őnáluk a sikerélmény 

még fontosabb, mint bárkinél! Tehát ezt azért a fejekben is tisztába kell tenni, hogy például 

most így sikerült, de ha jövőre a krumpli mondjuk nem így sikerül, azért még nem kell 

lelombozódni! Tehát én szerintem olyan 5-7év kell annak, hogy azt mondjuk, hogy most már 

egy kevés felügyelettel önállóan is tudják csinálni. De szerintem, mint ahogy bármilyen 

szakmában, egy irányító mindig fog kelleni! Aki szakmailag azt mondja, hogy műtrágyából 

ennyi növényvédő szert, akkor a vetésváltást megcsinálni, satöbbi. 
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Ahogy annak idejében a háztájiban! 

Úgy! Tehát szerintem olyan 5-7 év kell. A másik pedig, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy 

az önkormányzattal jobb legyen az együttműködés, mert most ami van, az katasztrófa! 

Elnézést kérek! 

 

-Na de mit akadályoz? Bocsánat! Én azt látom, hogy itt meggyőződéssel, saját forrással, miért 

kell az önkormányzattal? 

-Presztízs, mert egy csomó olyan dologba fogtunk bele, a drogprevenció, nyomorultak 

gondozása, közösségszervezés, kultúra fölkarolás, kikészítettem az ajándékot, 

Kunszentmárton megszállását is mi adjuk ki, mint plébánia.  

-Én csak egy dolgot szeretnék megismételni, ami már elhangzott. Micsoda dolog az, hogy az 

önkormányzatnak ott van a földje? És akkor bejelenti, hogy mi ezen gazdálkodunk, tehát 

önkormányzat tulajdona. Békés megyébe ismerek nem egy olyan községet, ahol az 

önkormányzat inkább földet vesz, és megtermeli óvoda, bölcsőde, iskola részére! A konyhák 

részére az alapanyagot!  

Azt tapasztalom Kunszentmártonban, hogy csak olyanokba fognak bele, amiben kevés a 

hozzáadott érték, itt akár szellemi, akár fizikai.  

Elég volt abból a fajta fogyasztói szemléletből, hogy ami olcsó és könnyen megszerezhető 

azzal foglalkozunk, amiért dolgozni kell, és valódi értéket teremt, arra nincs szükség. Tehát 

hogy ezt itt abba kéne hagyni, tehát ennek a városnak a helye, tehát vissza kellene nyerje azt, 

ami megilleti, és örülhetünk, hogy járásközpont lettünk! Amit nem beszéltünk még, a 

zöldhulladék hasznosításból, ami maga egy abszurd, hülye kifejezés, mert ilyet egy 

mezőgazdasági városba el se lenne szabad képzelni, hogy zöld hulladék! Mert vagy a birka 

megeszi, vagy csináljon brikettet belőle, és kerüljön kazánba. Tehát, hogy itt rengeteg olyan 

dologhoz hozzá lehetne nyúlni, amiben eszetlen sok pénz lenne, munkahelyet is teremtene, de 

hát ugye dolgozni kéne vele, és az már nem fussa. Illetve annyira, hát ezt a nagyvilág 

korrupciónak hívja, de hát nem tudjuk ezekből a szociálisan megalapított munkahelyekből 

kellő mennyiségű érdekelté tevő anyagi hasznot hozni azoknak az embereknek 
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-A közfoglalkoztatás rá a megoldás? 

-Először alkalmaztunk közmunkásokat 2010-ben, ekkora felháborodás, hogy Katival 

átmentünk, és közöltük, hogy itt a törvény, egyház is jogosult, közmunkásokat kérünk. És fel 

voltak háborodva! És akkor mondtuk, hogy nem ám, mi kétszer kérünk, munkást! Tavaszi, 

meg őszi időszakban, rendet kell csinálni a temetőben.  

 És akkor, na, jól van, adjunk nekik! Azok az emberek, akiket elkezdtünk annak idején 

foglalkoztatni, vissza akartuk őket hívni újabb programjainkba, és nem tudjuk őket 

visszahívni, mert elhelyezkedtek! 

És nekünk eszünkbe sem jutott az, hogy most ezekkel mi lesz! Rögtön azaz előítélet 

mozgatott minket, hogy ezek ugyanúgy otthon vannak szociális segélyen, vagy munkanélküli 

segélyen. És mentünk, leadtuk a névsort, és mondták, hogy tízből 9 már nincs, mert dolgozik! 

Tehát a közcélú foglalkoztatásnak egy nagy előnye az, hogy azok az emberek, akik várták a 

postástól a szociális segélyt, vagy a mit tudom én mit, ez most kénytelen fölkelni, időben 

megjelenni a munkahelyén. Az, hogy most produktumot, vagy értéket termel-e, nyilván a 

főnökétől, meg a behajtó rendszertől függ, de nyilván ez egy könnyített valami, hát nem 

versenyszféra, mert ilyen teljesítménnyel egy gyárban nem állná meg a helyét máshol. De 

mégis van egyfajta rendszeresség, dolgozik érte, amit megtesz, és lehetősége arra, hogy innen 

akkor fölkerüljön egy következő szintre!  

 

-A projekt folytatása, a második idő szakaszban, most beszéljünk erről! Hogy annak ugye a 

része az, hogy ősszel nekilátunk a nemzeti park, meg a vízügy által fölajánlott, megigényelt 

területen egy erdőnek a kitisztításának. 

- Igen, kértünk. Számítottunk az emberek, illetve az ebben illetékes hatóságok jóindulatára, 

illetve arra, hogy megértik a mi indítékainkat. És miután Kunszentmártonban arról szólt a 

fáma éveken keresztül, hogy nem lehet a vízüggyel, a nemzeti parkkal dűlőre jutni, és 

megegyezni, ez nekünk sikerült! 

Egészen pontosan, csak annak, akinek az unokabátyja ott volt, és a kapcsolat rendszere. 

Számtalanszor jönnek hozzánk a Karitászba, tűzrevalót kérnek, rongyot kérnek, amivel tüzet 

tudnak gyújtani, egy fazék levest meg tudnak csinálni, vagy egyebek. És hosszú kutatás után 
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jutottam el azokhoz az emberekhez, akikkel le lehetett ülni, és megbeszélni ezt. Bár korábban 

is adtak már ki családoknak területet, amivel ugyan vissza is éltek a családok, de mi abban 

változtattunk 

-Nem csak azt vágták ki, amit szabad! 

-Voltak akik, visszaéltek a lehetőséggel! Hogy mi felelősséget vállaltunk ezekért az 

emberekért, és megint csak ez a 10-12 család került szóba, mert többet nem tudunk vállalni. 

Tehát adtunk a hátuknak egy olyan biztosítékot, amit elfogadott ez az együttműködő csapat, a 

Vízügy és a Nemzeti park illetékesei. Elindult valami, és gyutacsként hat!  

Tehát, ha mi meg tudtunk velük egyezni, ugyan úgy meg tudott volna egyezni az 

önkormányzat is. Mi felelősséget vállalunk értük! És ilyen alapon, ugye olyan dogot teszünk, 

ami az önkormányzatnak is jó lesz! Nem a 15 ezer forintos segélyt fogják nekik adni a 

tűzifára, hanem a pályázatból lesz láncfűrész, meg kisteherautó, és gumicsizma, és 

kimegyünk, a terepre. De visszahat a csoportra, és a célcsoportra is, mert nekik is ez felelősen 

kell! 

 

-Hány százalékát éritek el a potenciális célcsoportnak? Hogyan látjátok? 

-Mihozzánk a Karitászba jön 300-400 fő, hát talán nincs annyi családdal kapcsolatunk, de 

olyan 150-200 családdal biztos, hogy van kapcsolatunk. Van, akivel csak alkalmanként, de 

van! Tehát havonta tartunk ruhaosztást, tehát karácsonykor, húsvétkor élelmiszerosztás, vagy 

hirtelen kríziskezelésben. Hát több családdal foglalkozunk, akiket anyagi hátrány, illetve a 

krízisből segítünk ki, hát körülbelül egy olyan 20 százalék. 

 

-Köszönöm a beszélgetést! 

 


