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BEVEZETŐ
A kisléptékű vegyszermentes gazdálkodás az élelmiszerellátás fontos részét képezi, ezen felül a
talaj, és a növény- és állatvilág fenntarthatóságát segíti. Kiemelten fontos a szerepe a köré szerveződő közösségek összekovácsolásában, fejlesztésében is. A kiadványunkban bemutatott kezdeményezések mindhárom szempontból jelentősek. Közös bennük az is, hogy működőképes modellek,
hiszen évek óta sikerült fennmaradniuk és fejlődniük. Ebben a kötetben szeretnénk őket bemutatni,
más települések számára is követendő példaként.
Környezetvédelem és a kisléptékű vegyszermentes gazdálkodás a világon
Bár abban a tudatban nőttünk fel, hogy a nagyipari mezőgazdálkodás szerepét tartjuk meghatározónak a 20. században, de a 21. századra már nyilvánvaló, hogy ez a gazdálkodási forma nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. E gazdálkodási forma környezetkárosító hatása jelentős, továbbá a
termesztés során használt vegyszerek sok esetben nem csak az élővilágra, hanem az emberre is károsak,
közvetve vagy közvetlenül.
A nagyipari mezőgazdálkodás elterjedésével az olcsóbb, mindenféle termékhez való állandó hozzáférés
még inkább hozzájárult az egyes kultúrákban a kisléptékű élelmiszertermelés visszaszorulásához, elsatnyulásához. Magyarországon ez a kertes házak melletti háztájizás térvesztését jelentette elsősorban, de
a főként gyümölcsösként működő zártkertek művelésével is fölhagytak sokan.
Ugyanakkor az ember- és környezetbarát mezőgazdálkodás egyre inkább ismert és elismert gyakorlattá válik, az ökológiai ismeretek egy új ágaként az agroökológiai gyakorlat egyre nagyobb teret hódít
a kisléptékű és a nagyobb méretű gazdaságokban egyaránt.
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BEVEZETŐ
A kisléptékű vegyszermentes gazdálkodás az élelmiszerellátás fontos részét képezi, ezen felül
pedig a talaj és a növény- és állatvilág fenntarthatóságát segíti. Kiemelten fontos a szerepe a köré
szerveződő közösségek összekovácsolásában, fejlesztésében is. A kiadványunkban bemutatott
kezdeményezések mindhárom szempontból jelentősek. Közös bennük az is, hogy működőképes
modellek, hiszen évek óta sikerült fennmaradniuk és fejlődniük. Ebben a kötetben szeretnénk őket
bemutatni, más települések számára is követendő példaként.
Környezetvédelem és a kisléptékű vegyszermentes gazdálkodás a világon
Bár abban a tudatban nőttünk fel, hogy a nagyipari mezőgazdálkodás szerepét tartjuk meghatározónak a 20. században, de a 21. századra már nyilvánvaló, hogy ez a gazdálkodási forma nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. E gazdálkodási forma környezetkárosító hatása jelentős, továbbá a
termesztés során használt vegyszerek sok esetben nem csak az élővilágra, hanem az emberre is károsak,
közvetve vagy közvetlenül.
A nagyipari mezőgazdálkodás elterjedésével az olcsóbb, mindenféle termékhez való állandó hozzáférés
még inkább hozzájárult az egyes kultúrákban a kisléptékű élelmiszertermelés visszaszorulásához, elsatnyulásához. Magyarországon ez a kertes házak melletti háztájizás térvesztését jelentette elsősorban, de
a főként gyümölcsösként működő zártkertek művelésével is fölhagytak sokan.
Ugyanakkor az ember- és környezetbarát mezőgazdálkodás egyre inkább ismert és elismert gyakorlattá válik, az ökológiai ismeretek egy új ágaként az agroökológiai gyakorlat egyre nagyobb teret hódít a
kisléptékű és a nagyobb méretű gazdaságokban egyaránt.
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Világszerte 558 millió 20 hektárnál kisebb gazdaságot tartanak számon, melyeknek nagyjából 70%-a
kevesebb, mint 1 hektáron gazdálkodik.
A legkisebb gazdaságok nagy része csak önellátásra termel, nem járul hozzá a városi népesség ellátásához. Ez egyfajta kettősséget is megjelenít a kisléptékű gazdaságok között: a gazdák kisebbik hányada
nem tekinthető szegénynek, míg a csupán önellátásra termelő gazdák jelentős része nagyon szegény.
Magyarországon erről nincs adat, de tapasztalataink szerint ez némileg más képet mutat: kiegészítő
önellátásként egyre többen foglalkoznak a kiskertek vegyszermentes megművelésével, míg a legszegényebbek nem gazdálkodnak, még kiegészítésként sem.
Az egészségesebb, igazságosabb és környezetileg fenntartható élelmiszerrendszerek kialakulásához,
az ezekhez kapcsolódó Fenntartható Fejlesztési Célok megvalósításához sok változásra van szükség.
Ahhoz, hogy ezek a változások megtörténhessenek, szükséges a jelenlegi kisléptékű gazdaságok alaposabb ismerete. A kisléptékben gazdálkodók nem alkotnak egységes csoportot, különböző bevételeik vannak, eltérő nagyságú területeken dolgoznak, különböző módokon férnek hozzá erőforrásokhoz,
továbbá eltérő környezeti és piaci kontextusban dolgoznak.
Mégis, a kisléptékű gazdaságokról szóló narratívák ezeket a különbségeket általában nem veszik
figyelembe.
Láthatjuk, hogy az utóbbi években Európán belül, például Angliában a városok környékén jelentősen
nőtt a kisléptékű gazdaságok száma. Egy, az angol helyzetet vizsgáló kutatás szerint az ilyen kisgazdaságok jelentős része pénzügyileg stabil, csaknem 80%-uk nem kapott mezőgazdasági támogatást. A
legtöbb gazdaság feldolgozással, közvetlen értékesítéssel is foglalkozik, így magasabb hozzáadott
értéket érnek el.
A kisgazdaságok további fejlődését általában gátolja a tőkehiány, a föld megfizethetősége, a gazdaságok
melletti lakóépületek hiánya.
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A kutatók úgy vélik, hogy a kisléptékű gazdaságok elterjedése, stabilizálódása hozzájárul ahhoz, hogy
a 21. század kihívásaira megfelelően reagálhassunk. Mik ezek a kihívások?
A biztonságos zöldség-gyümölcs ellátás, a foglalkoztatás megvalósítása, az üvegházhatású
gázkibocsátás és az élelmiszer-pazarlás csökkentése, továbbá a vidéki közösségek újraépítése.
Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) nemrégiben megjelent tanulmánya az
európai és a közép-ázsiai régiót vizsgálva megállapította, hogy bár ezekben az országokban is fellelhetők kisléptékű agroökológiai gyakorlatok, azonban szakmapolitikai szinten a mezőgazdálkodás
és a környezetvédelem különböző politikai programok részei. A hazai tapasztalatainkkal kiegészítve a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, az egész életen át tartó tanulás, a felnőttoktatás,
társadalmi integráció, a kistelepülések diverzitásának növelése mind olyan területek, amelyekre az
agroökológiai gyakorlatok bevezetése kedvező hatással lehet, ugyanakkor ezek a szakmapolitikai
területek nem emelték be eszköztáruk közé.
A 2012-es Riói Konferenciára készült tanulmány szerint „minden kétséget kizáróan az emberiségnek
szüksége van egy olyan alternatív mezőgazdasági fejlesztési programra, mely elősegíti az ökológiai,
biológiailag változatos környezet, a reziliens, fenntartható és társadalmilag igazságosabb mezőgazdálkodás kialakítását. Az ilyen új rendszerek alapját képezik azok az ökológiai jellegű mezőgazdálkodási formák, amelyeket a körülbelül másfél milliárd kisléptékű gazdaság nagyjából háromnegyede
alkalmaz. Világszinten már jelenleg is 50%-át adják a helyi fogyasztásnak a kisléptékű gazdák.”1

Kisléptékű, közösségi alapú kezdeményezések Magyarországon
Ebben a kiadványban a Magyarországon fellelhető kisléptékű mezőgazdálkodás egy sajátos szegmensét
térképezzük fel és mutatjuk be.
Olyan közösségi művelési formákat kerestünk, amelyek:
• vidéken

(kistelepüléseken vagy városokban) valósulnak meg,

•

mennyiség előállítására is törekszenek, és így a résztvevők élelmezésében szerepet kapnak,

•

vegyszermentes művelés keretében valósulnak meg.

1

Altieri, 2012
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Mit értünk vegyszermentes művelés alatt?
A vegyszermentes meghatározást átfogó kifejezésként használjuk, azonban ez többféle művelési módot
is jelenthet. Közös bennük az, hogy mind környezetbarát módon megvalósított gazdálkodást jelent,
amely során nem használnak mesterséges vegyszereket sem talajjavításra vagy tápanyag utánpótlásra,
sem a kártevők, illetve gyomok elleni védekezésben.
Az egyszerű vegyszermentes gazdálkodás során a kiskertben követhetik a „sima” biogazdálkodási
alapelveket, de az is lehetséges, hogy egy-egy területre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ilyen lehet
a holdfázisok szerinti gazdálkodás (biodinamikus) vagy a mulcs fokozott használata a mélymulcsos
művelés esetén. A kertészek tudásszintje, beállítottsága és érdeklődése szerint számtalan változatot
figyelhetünk meg, két egyforma kert nem létezik.
A nagyobb és/vagy piaci megjelenésre is termelő kertek esetében fontos lehet a hivatalos minősítés
elnyerése. Az ilyen módon gazdálkodó kerteket ökológiai gazdaságoknak hívjuk.
Ebben a kiadványban a fentiek közül mindegyikre találunk példát.

Mi a célunk a kiadvánnyal?
Ahogy azt fentebb láthattuk, manapság már a nagyipari mezőgazdálkodás számos hátrányával szembesülünk. A környezeti ártalmak mellett az úgynevezett civilizációs betegségek jelentős részét a helytelen
táplálkozás okozza (ezek a szív- és érrendszeri betegségek, a krónikus légzőszervi megbetegedések, a
rákos megbetegedések, a mentális megbetegedések, a túlsúlyosság és kövérség, amely önmagában is
korlátozza az életminőséget, de gyakran társul más civilizációs betegséggel is.)
Mindezeken túl az agroökológia elvein alapuló gyakorlat hozzásegít minket ahhoz is, hogy a meglévő erőforrásainkkal a lehető legjobban gazdálkodjunk. A talaj takarása, az esővíz megfogása mind olyan gyakorlatok, amelyek önmagukban is védik környezetünket, segítik az élővilág sokszínűségének megőrzését.
A kisléptékű, közösségi és vegyszermentes gazdálkodás olyan alternatívát nyújt számunkra, amely bemutatását és magyarországi példáinak összegyűjtését fontosnak tartottuk, elsősorban azért, hogy ezzel is
hozzájáruljunk az ilyen gyakorlatok szélesebb körű megismeréséhez, ami hitünk szerint hozzájárul azok
elterjedéséhez is.
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Kiknek készítettük?
Ezt a kiadványt elsősorban vidéki kisebb és nagyobb településeken élő, ott tevékenykedő emberek,
döntéshozók és más kulcsszereplők figyelmébe ajánljuk. Polgármesterek, aktív civilek, civil szervezetek
vezetői haszonnal forgathatják.
„A kert olyan megoldás, amelyből számtalan más megoldás következik”, tartja a mondás. A vegyszermentes kert fantasztikus közösségszervező erővel is bír, hiszen alkalmunk van könnyedén, formalitásoktól mentesen, egy közös érdeklődés mentén együtt tevékenykedni. Ez már önmagában is jótékony
hatással van ránk, de sok egyéb ötlet is eredhet belőle. Egyéni kisvállalkozások, önellátás, a közösségi
gazdálkodás különböző formái az egész településre jótékony hatással lehetnek, hozzájárulhatnak a népesség megtartásához, vonzásához.
Ajánljuk kiadványunkat mindazoknak, akik kíváncsiak a fővároson és a nagyvárosokon túli követésre méltó
kezdeményezésekre.

Még egy érv, hogy miért olvassuk el
A pszichológiában ismert fogalom a reziliencia, amelyet leginkább rugalmas alkalmazkodásként,
rugalmas ellenállásként fordíthatunk.
A reziliencia fogalmát használják az egyéni pszichológiai képesség meglétére vagy hiányára is, de
ugyanígy használják ezt társadalmi vagy csoport szinten is. Rugalmatlanság okozza a bevett gyakorlathoz megszokásból való ragaszkodást. Ez a rugalmatlanság megakadályozza, hogy újraértékeljük
a tényeket, újratervezzük cselekvéseinket és rövidebb-hosszabb távú stratégiánkat.
A kiadványban összegyűjtött kezdeményezések bemutatásával rugalmasabb és így életképesebb közösségek kialakulásához is szeretnénk hozzájárulni.

Hogyan olvassuk?
Az első bemutatott példa Sajókeresztúré, ahol több éven át működtettük Pro Lecsó programunkat. Jó
látni, hogy kezdeményezésünk tovább élt és fejlődött. Másodikként Szamosszeget mutatjuk be. Itt az
egészséges táplálkozást népszerűsítjük az önkormányzattal együttműködésben.
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Szamosszeget követően a további önkormányzati kezdeményezéseket ismertetjük. Ricse példamutató
projektjeit ráadásként vettük be a kiadványba. Ott ugyan nem kertgazdálkodást valósítanak meg, viszont
az önkormányzati erdőgazdálkodás szintén kiváló ökológiai kezdeményezés, vállalkozásaik kiváló példái a
közösségépítésnek és a munkahelyteremtésnek is.
Az önkormányzati projekteket azért emeltük ki, és szedtük egy csokorba, hogy megmutassuk, men�nyit segíthet a közösségnek a nyitott, támogató, és az összetettebb, hosszú távon beérő projekteket
is felvállaló vezetés.
Ez után mutatjuk be az egyházi, gyülekezeti fenntartású kezdeményezéseket, melyekben az ökológiai
gazdálkodás a közösségi tevékenység szerves része.
Végül, de nem utolsósorban olyan civil kezdeményezéseket mutatunk be, amelyek fejlődéséhez,
fennmaradásához a település támogatása is jelentős mértékben hozzájárult.
Az egyes beszélgetések külön-külön is olvashatók, hiszen mindegyik önmagában is izgalmas és
tanulságos.
Egyben olvasva pedig a szándéknak megfelelő cselekvés, a kitartás és a kockázatvállalás különös
iskolapéldáit ismerhetjük meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani elsősorban a megszólalóinknak, akiket nem csak a tevékenységükről és annak eredményeiről kérdeztünk, hanem késztetésükről is. Mindarról, amit
közkeletű szóval motivációnak, inspirációnak hívunk.
Köszönettel tartozunk továbbá eddigi támogatóinknak, partnereinknek, önkénteseinknek,
kertészeinknek, akikkel együttműködve mi is sok tapasztalatot szerezhettünk a fenntarthatóság,
a vegyszermentes gazdálkodás és az attól elválaszthatatlan közösségépítés területén.
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A PILLANGÓ FEJLESZTÉSEK

Egyesületünk, a Pillangó Fejlesztések évek óta foglalkozik a fenntarthatóság különböző kérdéseivel, főleg
azokkal, amelyek a vidék formálásában játszanak szerepet.
Az éghajlatváltozást már mindannyian érzékeljük, ezért is elengedhetetlen, hogy az ENSZ Fenntartható
Fejlesztési Céljai (2015) minél nagyobb mértékben megvalósuljanak. Az államközi, állami, nagyvállalati,
nagyvárosi szintek mellett helyileg a kistelepüléseknek is jelentős szerepe lehet e célok megvalósításában, elterjesztésében.
Ezek a területek:
•

egészséges táplálkozás,

•

helyi termesztés,

•

egészségmegőrzés,

•

a civilizációs betegségek megelőzése

•

környezetkímélő, regeneráló művelési módok bevezetése, elterjesztése,

•

helyi gazdasági tevékenység kialakítása, elterjesztése, a kistelepülések lakosságmegtartó erejének

kialakítása.
Egyesületünk ezekkel a témákkal gyakorlatban és elméletben egyaránt foglalkozik. Az egyesület
alapítójaként, szakmai vezetőjeként különösen fontosnak tartom, hogy különböző programjainkban
az élményalapú, tapasztalati tanulás módszereivel hozzuk közelebb az ismereteket résztvevőinkhez.
Pro Lecsó programunk kistelepüléseken valósít meg vegyszermentes zöldségtermesztést, közösségi
alapon. Eltérően a városi kertektől, a Pro Lecsó kertekben egy-egy területet közösen művelnek a részt-
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vevők, és a közösségi együttműködés mellett a mennyiség is fontos szempont. Hátrányos helyzetű
közösségekben is működtettük ezt a programot.
A program 2011-ben megnyerte prof. M. Yunus társadalmi vállalkozás díját. Azóta több településen
kezdeményeztünk és valósítottunk meg Pro Lecsó programokat, a helyi közösségekkel és az önkormányzatokkal együttműködve. A Pro Lecsó program része:
•

a kisléptékű vegyszermentes mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó ismeretek gyakorlati és elméleti oktatása

•

a zöldségek felhasználásához tartozó táplálkozástani ismeretek átadása

•

egyéni és közösségi fejlesztés

•

együttműködési készségek fejlesztése.

Büszkék vagyunk rá, hogy Hernádszentandráson a később Bioszentandrás néven ismertté vált
programot is mi kezdeményeztük, mi vettünk részt az induláshoz szükséges első pályázati forrás
megszerzésében.
Az évek során számos kertet működtettünk, és mi magunk is megtapasztaltuk, hogy az egészséges
étkezés, az önellátás képessége és a környezeti fenntarthatóság mellett a közösségépítés és az egyén
formálása is jelentős pozitív eredményei a közösségi kertek művelésének.
Kertjeink napi szintű gondozását helyi mentorok segítik. Ők irányítják a kert művelését, és ők tanítják meg
évszakról-évszakra a résztvevőket a kertészkedés alapfogásaira.
Saját tapasztalatainkat az ő beszámolóik is megerősítik. Lengyelné Magyar Judit több programunkban
is dolgozott, főleg hátrányos helyzetű emberekkel, romákkal. Így foglalta össze, hogy milyen változásokat
képes előidézni egy közösen művelt kert:
„Tényleg lenézik őket, és nem segítő szándékkal fordulnak feléjük. Ebben a programban meg meg
tudták mutatni, hogy „nézzétek, kaptam valamit, én azt felhasználtam, elértem valamit, amire büszke
tudok lenni”. Ez a legnagyobb szó.”
Emellett Juditnak is az a tapasztalata, hogy a programok sikerében a településvezetés hozzáállása meghatározó:
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„Elhivatott polgármesternek kellene lenni. Nem a romák irányába, hanem a szegény sorsú emberek
irányába. Olyan típusú ember kell, aki tesz abba energiát, hogy támogassa, hogy elfogadja, tényleg
szüksége van erre az embereknek. Sokan arra hivatkoztak, hogy nincs költségvetés, nem tudnak adni.
De ha legalább azt látta volna az ember, hogy támogatja, odamegy, dicséri és megerősít minket abban,
hogy ez tényleg megélhetés lehet hosszú távon, egy plusz bevétel, amivel mindenféleképpen jól jön ki.
Egy településvezetőnek is azt kell mondania, hogy ezt magadért kell csinálnod, hogy dolgozni kell,
bíztatni kell őket. Meg az anyagi ráfordítás is fontos része. Mert az ő településének a hírneve is sokat
számít. Egy jó polgármesternek sokat számít, hogy mit mondanak a településéről.”
Bárczi Béla korábban több Borsod megyei programban vett részt, jelenleg a sajókeresztúri önkéntesekkel
megvalósított kiskerti zöldséges programunk mentora. Ő is a közösség és a fejlődés jelentőségét emeli ki:
„Az általatok kezdett tanfolyamban az a szenzációs, hogy fiatalok és idősek is egyaránt részt vesznek,
fejlesztik, képzik magukat. Nagyon jó, amikor egy fogékony csapattal lehet dolgozni, mert akkor közösen
húzzuk egymást.”
A következőkben a saját tevékenységünkkel is rokon kezdeményezéseket, a környezetkímélő, ökológiailag fenntartható gazdálkodás különböző példáit mutatjuk be.

FELHASZNÁLT IRODALOM
Agroecology in Europe and Central Asia, FAO, 2020, http://www.fao.org/3/ca8299en/ca8299en.pdf
Altieri, M.: The Scaling Up of Agroecology: Spreading the Hope for Food Soveregnity and Resilience,
2012, SOCLA
https://www.weltagrarbericht.de/fileadmin/files/weltagrarbericht/The_scaling_up_of_agroecology_Rio.pdf
Matter of Scale, 2017, Coventry University
https://viacampesina.org/en/survey-shows-small-scale-agroecological-farms-produce-high-yields/
Woodhill, J. és mások: What Future for Small Scale Agriculture?, 2020, University of Oxford
https://www.eci.ox.ac.uk/research/food/downloads/Farming-food-WEB.pdf
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Kollár Miklós, polgármester

Sajókeresztúr a Sajó partján fekvő, Miskolc agglomerációjához tartozó kistelepülés. A településsel a Pillangó Fejlesztések évek óta együttműködik, a közös munka fókusza a kistelepülési szintű
vegyszermentes gazdálkodás népszerűsítése, elterjesztése. Sajókeresztúr részt vett egy hét
települést érintő Közös Lecsó nevű kistelepülési programban, melynek célja a kiskerti vegyszermentes gazdálkodás felelevenítése, elterjesztése volt. A településen azóta is vegyszermentes
módon művelik a közmunkások által megmunkált kertet. 2020-ban ugyanitt helyi érdeklődők,
önkéntesek sajátíthatják el a vegyszermentes kertészkedés elméletét és gyakorlatát, szintén a
Pillangó Fejlesztések képzésén.
Kollár Miklós polgármesterrel beszélgettem.
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Az első kérdésem, hogy mik a legfrissebb tapaszta-

adott helyzetben minden egyes résztvevőből jobban

lataid? Ebben a különleges helyzetben hogyan hat

kihozza az információ iránti vágyat.

a közösségi kertészkedés az emberekre?

Nálunk ez már több éves hagyomány. A vegyszermen-

Pozitív hatással van, főleg a jelenlegi helyzetben,

tes gazdálkodást a Pillangó Fejlesztések segítségével

hogy az emberek nem mozdulhatnak ki. A kertészke-

már több éve gyakoroljuk. Minden évben megrendez-

dés működik, örömmel teszik a dolgukat a közösségi

zük a vegyszermentes piacot is. Ez egy folyamat része,

kertben is és a saját kertjükben is, feldobja őket. Ki-

hagyománya van, az emberek ismerik és vágynak rá

mozdítja őket a depresszív hangulatból, így a lélek-

már. A piacokon is célt értünk már el. Kiforrott techno-

re meg a tudásra is hatással van. Én ezt érzem jelen

lógiánk van a tartósított élelmiszerek készítésére. Film

pillanatban az emberek tevékenységén. A kertet lá-

készült a hagymalekvárunkról. Ez mind olyan dolog,

togattam, látom, nagyon szépen bújnak ki a kis nö-

ami az emberek önérzetét növeli és tudásvágyát

vénykék a fóliasátorban. Mindig látszik, mit csináltak

fokozza.

előző nap. Hogy szitálták vagy rostálták a humuszt,
vagy éppen palántáztak. Mindig van egy kis információ számomra. Élvezik, és azt gondolom, ez jelentős

Az elején volt némi kételyünk, hogy fognak-e

előrelépés a mai világban.

jelentkezni az emberek, és nagyon kellemesen
meglepődtünk mind a ketten, hogy sokan jelentkeztek. Ezt te minek tulajdonítod? Nekem az az

Mondj néhány szót arról, hogy milyen program

érzésem, hogy pár évvel ezelőtt talán még nem

most ez, amelyben önkéntesen vesznek részt a

lett volna ekkora érdeklődés. De most már látjuk,

település lakosai.

hogy kitartás is van.

Pályázati forrást tudtunk rá keríteni, hogy a régen el-

Kellemes csalódás volt, várakozáson felül jelentkez-

feledett bolgárkertészeti hagyományokat feleleve-

tek, aztán még túl is csordult a pohár, mert kiválóan

nítsük itt nálunk illetve a régióban, mert a környező

sikerült. Nagyon jó összetételű a csapat, majdnem

településekről is lehetett jelentkezni a programba.

minden korosztály képviselteti magát. Azt gondo-

Az önkormányzat biztosítja hozzá a közösségi teret –

lom, az emberek vágynak egy ilyen tevékenység-

a kertjét –, az alapanyagokat, a szükséges kellékeket.

re a mai felgyorsult világban. Itt lehet elmélkedni,

Oktatók és közösségfejlesztők kísérik figyelemmel a

visszatérni a természethez, közösségi életet élni,

munkát, és vezetik az elméleti és gyakorlati foglalkozá-

tapasztalatokat cserélni. Ez vonzó az embereknek,

sokat. Az oktatás a kertészkedéssel együtt zajlik, mert

ezért jelentkeztek.

a személyes megnyilvánulás sokkal kötetlenebb és az
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Az az érzésem, az is hozzájárult, hogy amit bele-

Nálunk is elindult a receptkeresés, a receptírás. A kö-

tettetek az elmúlt években, az lassan megérett.

zösségi kertek munkálatai kovácsoló erőt jelentenek.

Kezdetben nem ismerték, és így nem is volt an�-

Egy településvezetőnek ez kell, hogy legyen a célja, ez

nyira népszerű.

kell, hogy lebegjen előtte: közösséget építeni akarjon

Rögös volt az út idáig, meg kellett érte dolgozni, fel

és ennek a növénytermesztés teljesen megfelelő alap.

kellett futtatni. El kellett az emberekkel fogadtatni,
meg kellett szerettetni velük, és rá kellett őket venni

Tehát azt mondod, hogy nem csak arról van szó,

például a kóstolásokkal is, szó szerint az egésznek az

hány mázsa cékla vagy paradicsom fog teremni,

ízére is. Ebben nagyon sok közös munkánk van a

hanem arról is, hogy az emberek jó kedvvel élnek a

Pillangó Fejlesztésekkel, veletek. És hál’ Istennek,

településen és büszkék a településre.

sok kellemes emlék is, mert azért az izzadságcsöpp

Hogyne. A lelkületükben is kell segítséget nyújtani.

ilyenkor már nem folyik rajtunk.

Egy szép termés nem csak mennyiséget jelent, hanem
minőséget, szépséget is, és visszaemlékeznek arra,

Polgármesterként mit gondolsz arról – tudom,

hogy milyen közös munkával hozták ezt létre, vagy mit

hogy nem ez az eredeti szakmád, nem vagy mező-

lehet ebből kihozni.

gazdász – hogy egy polgármesternek milyen fajta
belátásra, indíttatásra, tudásra és megértésre van

Igen. De ti ettől függetlenül évek óta közfoglalkoz-

szüksége ahhoz, hogy belássa, igen, ez is lehet

tatás keretében is vegyszermentes módon művel-

része a település fejlesztésének? Ez egy hasznos

tek belterületen található, nem túl nagy területet.

irány lehet akkor is, ha ő ehhez nem ért, de mégis

És itt azért nem csak arról volt szó, hogy elfoglalják

fontosnak tartja, hogy megvalósuljon.

valahogy az emberek magukat, hanem mennyisé-

A közösségépítés, a közösségi szellem fenntartása min-

get is termeltek. Tudsz erről valamit mondani, hogy

den polgármester vágya, és egy közösség képviseleté-

ez a mennyiség mennyi volt, és mit jelentett a falu

re ezek a munkák teljesen alkalmasak. És ennek alapja

életében, akár a konyhán, akár a többi településsel

a vegyszermentes gazdálkodás, a növénytermesztés,

való kapcsolatban?

mert ebből lehet kinöveszteni egy rendezvényt, egy

Mérhető dolgok is vannak, de azzal most sajnos

hagyományt, bárminemű továbbléphető történetet.

nem készültem. Azt tudom mondani, hogy a közös-

Ugyanúgy, ahogy Materán2 láttuk, hogy visszamentek

ségi konyhánk beszállítása megoldott volt primőr

a gyökerekhez, felmérték az elődjeik gondolkodását.

termékekből. Kezdtük a friss salátával, a retekkel.

2
Matera egy dél-olasz kisváros, amely Európa Kulturális fővárosa volt 2019-ben. Néhány borsodi település polgármestere
számára tanulmányi kirándulást szerveztünk a városba. A város barlanglakásokból áll, a kora középkorban virágzott, a 19. századtól kezdve pedig hanyatlásnak indult. Az utóbbi néhány évtizedben egy olyan helyi fejlesztés indult el a városkában, melynek fő
fókusza a helyi hagyományok, jellegzetések felélesztése.
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Ez ellátta a gyermekétkeztetést, a települési szoci-

Tudom ezt a megkötöttséget, de mégis, ha mindazt

ális étkeztetés alapjait. Nyilván ki kellett egészíte-

a zöldséget, amit ti a közétkeztetésben felhasznál-

ni, de nagyon jól jött az, hogy saját termékünkből

hatok, ha azt megvenni kellett volna, akkor azért az

tudtuk ezt megtenni. És elő tudtunk készülni a na-

számított volna, ugye?

gyobb települési rendezvényekre. Például a faluna-

Megkockáztatom, milliós tétel is lehet. Az azonnali

pon saját savanyúsággal tudtuk az ebédet kipótol-

felhasználás nagy előny volt, meg hogy egészsé-

ni, vagy alapítványi birkapörköltet tudtunk főzni az

ges. Hogy azt esszük, amiben tudjuk, hogy mi van.

akkori állattartásból. A tartósítással a télre is tudunk
készülni, a téli rendezvényekre, az adventi napokra, mert akkorra lekvárokat készítünk, fánkhoz, sü-

Tudnál-e arról mesélni valamit, hogy a te gondolko-

teményekhez alapanyagokat. A zöldséglekvárokkal

dásodban, életedben a vegyszermentes zöldségek

pedig kuriózumot tudtunk létrehozni az étkeztetés-

fogyasztása mióta van benne?

ben.

A gyerekeimet is erre nevelem, ők is élvezettel ve-

Tulajdonképpen nem óriási, de mérhető volt a ter-

szik, a fiam abszolút ilyen mentalitást vett át. Neki

mesztés eredménye. És érdekeltté tettük ezáltal

van otthon egy kis micsurinja. Minden kis cserépre

ugye a dolgozókat, mert rettentően büszkék voltak

rá van írva, hogy ez most napraforgó, ez zöldbor-

arra, hogy saját maguk kínálhatják az általuk meg-

só, külön kis emelt ládikája van az eprének, tehát

termelt javakat. Ez mindenkinek léleképítő.

ők is átvették ezt. Számomra öröm, hogy a saját

Ha összeszámolom, akkor egy 280 fős étkeztetés

gyermekem is úgy érzi, hogy ez jelentős dolog az

alapjait tudtuk biztosítani.

életünkben. De az iskolában, az óvodában is a gyerekek élvezettel szoktak kimenni kertlátogatásra.

És érzed-e, hogy a befektetett energia visszajött

Ezek mind-mind pozitív példák arra, hogy érdemes

pénzben is?

csinálni, nem csak tengeni-lengeni, hanem értel-

Biztos, hogy előmozdította a települést, de nem

mes dolgokat vinni az életünkbe. Igen, én is imá-

számoltuk ki soha, mert a közfoglalkoztatás nem le-

dok elmenni, amikor a cseresznye érik, vagy frissen

het értékesítés-orientált, mert akkor megvonják a

kihúzni egy répát a földből és akkor csak úgy fris-

támogatást. Mi nem tettünk soha semmit pénzzé,

sen megenni. A jó gazda módjával érdemes kezelni

csak saját magunknak termeltünk, illetve kóstolta-

mindent, és az emberek is akkor értékelik. Nálunk

tással népszerűsítettük a termékeinket. És ez arra

ez bevált. Közel vagyunk a nagyvároshoz, közel va-

jó, hogy egy falunapi étkeztetésben a kísérő élel-

gyunk a nagyobb civilizációhoz, és itt is érezhető,

miszereket vagy a desszerteket tudtuk biztosítani

hogy az emberek visszavágynak a kertekbe. Látom

saját forrásból.

S AJÓ K ERES Z T Ú R

l 18

és öröm, hogy a nagyon fiatal generációk is telke-

ez egy alacsony költségvetésű program. Sokszor

ket vesznek kint a szőlőhegyen, képeket tesznek

akkora éves összegről van szó, ami mondjuk egy fa-

fel az internetre, hogy rotakapával művelik, vetnek,

lunapon egy híres-neves fellépő gázsija. Azt láttam,

metszenek, tehát tulajdonképpen remélhetőleg

hogy nagyon sokszor akadálya az új dolgok kipró-

újra divattá válik a fiatalok körében is a kertművelés

bálásának, hogy nagyon erősen csak pályázati for-

és rákapnak annak az ízére, hogy igen, ez kincs.

rásokra fókuszálnak a polgármesterek. Hiányzik a
hosszú távú tervezés, és időnként a szándék, hogy
saját energiát is tegyenek bele. Erről tudsz monda-

Polgármesterként mit gondolsz, hogy lehetne elin-

ni néhány gondolatot?

dítani vagy divattá tenni, hogy ez a kistelepülése-

A mezőgazdaság kitartó hozzáállást igényel, mert

ken egy fejlődési irány legyen? Látszik az utóbbi

ki vagyunk téve az időjárásnak. Az aszály vagy a jég

egy-két évben, hogy sokan egyénileg is úgy dön-

tönkreteheti az egész munkát. Tőletek tanultuk meg

tenek, próbálkoznak, de ha ezt egy tudatos telepü-

a magfogást, és más dolgokat, amiket így nem kell

lésvezetés, településfejlesztés is támogatná, azért

minden évben drága pénzért megvásárolni. Előre

az nagyon más lenne. Be tudná vonzani a hasonló

lehet készülni, eltenni. Ez egy emberi gondolko-

gondolkodásúakat.

dásmód, gondosságot igényel, és kevés pénzből el

A kistelepüléseknek, akiknek a vagyona nem nagy,

lehet indítani. Nem feltétlenül kell automata per-

a kitörési pont ez lehet. Ehhez igazándiból az idő

metezőben és hasonlókban gondolkozni. Mi a bü-

kell, meg a természet. Nem kellenek nagy dolgok,

döskének a magjait is eltesszük minden ősszel. Ez

ez kézzelfogható, ott van. A földet művelni, gon-

egy gondoskodást igénylő tevékenység. Nyilván a

dozni, locsolni mindenképpen egy lehetőség, hogy

másik oldaláról is meg lehet fogni, hogy jöjjön egy

előrébb vigyék a települést a gazdasági életben.

nagy sztár-fellépő, de az egy egyszeri pillanat, egy

Ha csak saját maguknak megtermelnek, az is jelen-

napig tart.

tős tétel a mindennapi életben. Ha meg még értékesítésre is tudnak termelni, akkor mindenképp

Ez meg lehetőséget, lelkesedést, tapasztalatgyűj-

olyan irányvonal, amihez nem kellenek nagy gépek,

tést ad az embereknek.

csak a humán erőforrás.
Nekünk bevált. Csak a saját magunk történetét tudom
Amikor egy ilyen program beindításáról van szó,

ecsetelni. És ugye a környéken is próbáltuk, veletek

azt hallom nagyon sok polgármestertől, hogy nincs

együtt is a régiót pussolni abban, hogy legyen össze-

rá pénzük. Ugyanakkor más dolgokhoz viszonyítva

fogás. Nem minden településvezető állt rá, viszont
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most az emberek átjárnak azokból a településekből

a jó kalácssütés technológiáját. Egy kemence pedig

is. Igénylik az emberek ezt a fajta közösségi létet,

még erőteljesebben visszahozza a múltat. Mert az

ezt a fajta tudásbővítést, nem beszélve arról, hogy

emberek a templomba menet betették a közösségi

egy reggelihez vagy vacsorához kimegy a saját

kemencébe a kenyerüket és utána hazafelé forrón

kertjébe, és ott le tudja venni azt a terményt, amit

kivették. Ez egy olyan eufórikus érzés, amire én is

az asztalra tesz. Büszkén tudja vállalni, hogy gyönyörű

vágyok. A nagymamám a mai napig süti a kenye-

szép piros paradicsom, ami mosolyog, fényes és nagy.

ret, igaz, hogy gázsütőben, de a technológiát már

Vagy egy szép paprika, vagy a répa, az szerintem még

átadta a mi generációnknak is. A gasztronómia egy

az embernek az emésztését is másképp befolyásolja,

folyamatosan fejlődő történet, mert a kemencében

ha tudja, hogy a sajátja.

csülköt tehetünk a kenyérbe, vagy zöldségeket süthetünk. Ebbe az irányba is szeretnénk mozdulni.

Azt láttam, hogy a ti falunapotokon piac is szokott
lenni, ami más. A település nemcsak meghallgatja

Néhány évvel ezelőtt zajlott a már említett Közös

a fellépőt, és aztán hazamennek, hanem az is az

Lecsó program, amiben több település is részt vett.

ünnep része, hogy hetekig, hónapokig készülnek

Az elképzelés az volt, hogy hálózatot hozzunk létre

rá, jönnek más településről is, és dicsérgetik a por-

települések között, amelyek valamilyen módon ha-

tékát, és lehet, hogy összességében ugyanannyi

sonló útra lépnek. Ez egy másfél éves időszak alatt

pénz ment el rá, de mégis más egy ilyen falunap

nem tudta magát kiforrni. Utána megszűnt az a tá-

hangulata.

mogatási forrás. A te településed volt az egyetlen,

Kell ez, mert folyamatosan készül, segít több tíz

amelyik azt mondta, hogy fönntartja, tesz bele sa-

ember, és amikor letelik a piac, a vásárlás, a bemu-

ját települési energiát, hogy majd ez jobb legyen.

tatók, a kóstoló, akkor a nap végén nekik is meg

Ez kellett ahhoz, hogy a mostani program működ-

kell pihenni. Az arra jó, hogy akkor mindenki örül,

hessen.

és akkor a napi élmény megbeszélése egy-egy fel-

A kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy a polgármes-

lépőt hallgatva is megtörténhet. Nem vagyunk mi

terek hosszú távú vagy középtávú terveket szője-

elrontója semmi jónak, azt a részét is preferáljuk, de

nek, és ne csak azt csinálják, amire éppen pályázat

elsődleges a közösségépítés. Most például egy kö-

van. Mi kéne ahhoz, hogy tudatosabb településter-

zösségi kemencét szeretnénk építeni a főtéri prog-

vezés legalább középtávon létrejöjjön?

ramunkban, mert most itt van ez a virológiai helyzet,

Az elhivatottság sok emberben megvan, és sokban

és én is rászoktam a pékségre. Keresem a jó kenyér,

nincs. A megélhetési polgármester fogalma a mai
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világban jött be, a hirtelen eredmények felmutatása

a jó példa ragadós. Mindenki próbálja a saját te-

mellett eltűnik a hosszú távú koncepció. Aki engem

lepüléséhez igazítani azokat a megoldásokat, amik

ismer, tudja, hogy hosszú távon szeretek gondol-

előbbre viszik a lakosságot. De minden egyes te-

kodni, szeretem felépíteni a tevékenységeket.

lepülés más és más. Igen, jönnek hozzám is, mert
van olyan kolléga, aki most kezdett. Nem számítok

Mellette mi is pályázunk és le tudunk hívni uniós

öregnek a környéken, de ez a 14 év a hátam mögött

forrásokat is, de a közösségépítés alapja, a közös-

már elég stabil véleményt állít ki rólam. Szoktunk

ségi lét abban valósul meg, hogy a hosszú távú és

információt cserélni, szeretem én is megosztani a

egymásra épülő tevékenységeket fenntartjuk. Ná-

jó példákat a kollégákkal, hátha ez továbbfejleszt-

lunk ez bevált. Kellett az is, hogy én is elkötelezett

hető, és még jobbá tehetjük. Ez a régió itt a Sajó

híve legyek ennek a történetnek, mert az emberek

mentén összedolgozik.

ezt is értékelik. Én is nagyon szeretek közéjük menni, nekem nem esik le a karikagyűrű az ujjamról, ha
pakolni kell. Ha egy településvezető magáénak érzi

Van nektek a hagymalekvárotok. Ez többet ér, mint

a feladatot, akkor a környezete is így gondolkodik,

egy szépen nyomtatott névjegy. Konkrétan hogy

ebben lehet a megoldás kulcsa.

jött ez az ötlet? Te mondtad, vagy a közmunkások-

Nyilván az urbanizáció azért sok települést elvisz

nak jutott eszébe? Hogy lett ez Sajókeresztúr egyik

olyan irányba, hogy tényleg csak a műanyag dol-

arca?

gok kelljenek. Itt azért a vidéki települések hajlanak

A termelés eredménye volt, hogy felhalmoztunk

arra, hogy a földművelés, a növénytermesztés, az

betakarításkor zöldségeket. Megoldást kellett ta-

állattartás igenis közösségépítő és gazdaságélén-

lálni arra, hogy mit kezdjünk vele. A közös fejtörés

kítő hatású.

kapcsán eszembe jutott a nagymamám zöldparadicsom dzsemje, amit a főtt húsok mellé ettünk gyerekkoromban. Ebből jött, hogy hoppá, csináljunk

Neked ez már a negyedik ciklusod polgármester-

lekvárokat! Elkezdtünk recepteket gyűjteni, és a

ként. Valószínűleg a környékbeli települések, a kör-

lilahagyma-lekvár az többcélú is lehet a felhaszná-

nyékbeli polgármesterek látják az utat, amit meg-

lását tekintve. Elkezdtük ezeket főzni, tartósítani,

tettetek és az eredményeit is. Van olyan, hogy egy

csomagolni. Szerettünk volna a településre jelleg-

polgármestertársad tanácsért fordul hozzád?

zetes ajándékot vinni, és mindenkinek ezt kezdtük

Itt a Sajó mentén nagyon jó a településvezetői ös�-

el osztogatni. És ez elterjedt. Hogy milyen finom a

szetétel. Összejárunk, megbeszéléseket tartunk. Itt

sajókeresztúri hagymalekvár.
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Kísérleteznek már az asszonyok autodidakta módon,

Az idén februárban történt, hogy Szirmabesenyő te-

önállóan is. Tegnap orgonalekvárt főztek, élvezik,

lepülés fánkjával összeházasítottuk a sajókeresztúri

amit csinálnak, és ez viszi előre a fejlődést, már ön-

lekvárokat, és ezzel egy hosszú távú együttműködés

állóan is gondolkodnak, hogy miket lehet készíteni.

alapjait tettük le.

Szeretjük a bodzaleveket, kialakult egy sor termék, de
elsődlegesen a hagymalekvárhoz kötik Sajókeresztúrt.

Ahogy mondtad, nem készültél adatokkal. Többször érintettük, hogy ti spóroltatok-e, és mennyit,

Azt láttam nagyon sok helyen, ahol közmunkaprog-

és hogy nem kellett vegyszerre pénzt költeni. Szin-

ram keretében folyik a gazdálkodás, hogy egyrészt

tetikus rovarirtókra, gyomirtókra, satöbbi.

nem bio, még csak nem is vegyszermentes, ami

Nem veszünk drága vegyszereket, de annál több

nagy szívfájdalom, másrészt hiányzik a felhaszná-

munka kell, a krumplibogarakat le kell szedni, ahhoz

lás. Amikor már kijön a fülén az óvodának a para-

idő kell és ember. Esővizet felfogni a locsoláshoz,

dicsom, akkor nem jut eszébe senkinek, hogy ezt

ezek olyan plusz tevékenységek, amit pénzben nem

dolgozzuk fel, csináljunk vele valamit, hanem sok-

tudunk mérni, de az, hogy marad olyan költségve-

szor kidobják, ami rosszul hat a résztvevő dolgozók

tési sorunk, amit másra tudunk fordítani, az viszont

motivációjára is, hiszen egész évben dolgoznak, és

érezhető. A település szépülését, vagy a közössé-

utána rohadtan végzi valahol.

gi rendezvényeket tudja támogatni megvalósítás

Igen. Az ember értéket szeret teremteni minden-

szempontjából. Ezt a részét még tanulnunk kell, és

képpen. És látni kárba veszni a munkáját, azt nem

itt a vegyipar környékén elég nagy a kísértés az em-

szereti senki megélni. Nálunk minimális a kidobott

berekben. Én is szívesen tanulom, a növénypárosí-

és megromlott áru. Az a jó, hogy vannak állandó

tások is érdekelnek, hogy lehet a növénykultúrákat

résztvevők. Ők azok, akik a tudást végigviszik az

úgy egymás mellé ültetni, hogy egymást védjék, tá-

újabb embereken. A két hölgy eléggé karizmatikus,

mogassák. Ehhez olyan embereket is kellett találni,

nagyon jól tudják hasznosítani a tudásukat és to-

akik fogékonyak erre. Azt gondolom, hogy minden-

vábbadni a tapasztalatokat, és ezért állandósult ná-

képpen az emberi oldaláról kell az egészet megkö-

lunk, hogy hiába jönnek-mennek, de mindig állan-

zelíteni, és azt emelném ki ezekből a programokból,

dó az akarat és a tudás, aminek a végterméke ez,

hogy az emberek értékessé válnak a munka közben.

hogy egyre több helyre, egyre messzebbre hívnak

Azt mondjuk ugye, hogy a közmunkás mindig csak

bennünket a termékkóstolásokkal.

közmunkázik, de ez értékteremtő munka. Nem sze-

A tavalyi évünk is arról szólt, hogy települési rendez-

retem használni a közmunka szót, mert ez nem az

vényekre, kiállításokra hívtak bennünket kóstoltatni.

a tipikus közmunka, ahol az emberek bent vannak

S AJÓ K ERES Z T Ú R

l 22

8 órát és ülnek az árok szélén, hanem látszatja van

van, volna. Azt kéne, hogy több település együtt

annak, hogy dolgoznak. Azt, amit itt tanulnak, ott-

tudjon ezzel foglalkozni.

hon bérkiegészítésre tudják fordítani, ha otthon is

Erről mit gondolsz?

megtermelik, megtermelnék ezeket a zöldségeket.

Azt, hogy jó helyre születtünk, ide a Kárpát-medencébe, mert nagyon sokan vágynának egy ilyen bő-

Mivel egészítenéd még ki az elhangzottakat?

séges vízhozamú, mérsékelt égövi éghajlatra. Igen-

Köszönet nektek. Mert ti sem úgy álltok hozzá, hogy

is ezt az értéket használnunk kellesz, mert a világ

ez csak egy projekt. Mert volt már olyan oktatónk,

sokasodik, és a felmelegedés által egyre több terü-

aki mennyi órát fizetünk neki és kész, letudva. Ha

let életképtelenné válik. Ez egy kincs lesz. Szokták

bennetek nincs lelkesedés, akkor ez nem sikerül.

mondani, ha egészséged van, akkor mindened van,

Ez a hármas fogat szerintem fontos: az én szemé-

de az emberi lét feltétele a táplálkozás és az egész-

lyem, az én testületem, a ti szakmai tudásotok és a

séges életmód, az egészséges táplálkozás feltétele

programban dolgozó emberek az hozták ki az évek

pedig a bio lesz, a vegyszermentes. A jövő kérdése,

alatt, hogy ez egy sikeres programmá fejlődte ki

hogy a gyerekeimnek, az unokáimnak lesz-e lehető-

magát a településünkön. Mert hiába volt eredetileg

sége, hogy az élethez való jogot tudják használni és

8 település benne, ha ebből a hármas halmazból

a táplálkozáshoz a megfelelő minőséget be tudják

valamelyik nem volt megfelelő, akkor az el is halt.

szerezni.

Itt a siker kulcsa az, hogy ez a hármas csillagzat jól
működik együtt. Nem óriási léptékű pénzösszeget

A jövőt nagy részben mi is alakítjuk, kicsi és

tudunk pályázni, de kicsi önkormányzati támogatás-

egyszerű emberek.

sal kiegészítve, igen, azt gondolom, hogy ez egy

Most különösen. Ha minél többen elkezdenek kis-

több emberen múló sikertörténet.

léptékben gazdálkodni, ha mutatják, hogy ez egy
példa, akkor én látok rá esélyt, hogy vissza tud

Igen, mi is ismerünk ilyen szervezeteket, akik csak

szorulni a nagyüzemi vegyszeres túlgazdálkodás.

pályázattól pályázatig gondolkoznak. Ami fontos

De ahhoz csinálni kell egyre több embernek, egyre

még, hogy a 21. században az egyik legjelentő-

több településnek, mert a számítások, tanulmányok

sebb kérdés az egészséges élelmiszer lesz. Lesz-e

és előrejelzések nem fogják előbbre vinni önma-

elég élelmiszer, és hogy egészséges lesz-e, amit

gukban a világot.

megeszünk. Abban is biztos vagyok, hogy a kistelepülések számára ez egy kiemelkedési lehetőség
lehetne gazdaságilag is, mert ennek hatalmas piaca

Köszönöm a beszélgetést.
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Gergely Lajos, polgármester

Szamosszeg az ország keleti felében található, 1920 fő lakossal. A települési közmunka
program keretében helyi felhasználásra és értékesítésre is termelnek, a hivatalosan nem
minősített mezőgazdasági termékeket helyben fogyasztják.
Gergely Lajos polgármesterrel beszélgettem.
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Mikor kezdtétek a vegyszermentes gazdálkodást,

A mi településünk folyók által szabdalt területen

és mekkora területen gazdálkodtok? Mi a tapaszta-

van, az Ecsedi láphoz tartozott korábban, tehát na-

latod? Mit csináltok a zöldséggel?

gyon érzékeny mindenféle kémiai és vegyszerbe-

2012-ben lettem polgármester, azt követően 2-3

hatásra. Itt valamikor ártéri és fokgazdálkodás volt,

éven belül pályáztunk közmunkaprojektekbe, kü-

de most már nagyon elhatalmasodott ez a modern

lönféle mezőgazdasági programok megvalósításá-

kemikáliás és nagygazdálkodási rendszer. Ennek

ra. Már akkor kezdtük a környezetkímélő mezőgaz-

szerettük volna valamilyen szinten elejét venni itt

dálkodást. Fokozatosan álltunk át a minél kevesebb

úgy, hogy alternatívát kínáljunk az embereknek,

kémiai szer használatára. Az önkormányzat úgy 10

hogy így is lehet gazdálkodni. Itt ennek a feltéte-

hektáron gazdálkodik, abból 4,5-5 hektáron tudunk

lei 640-700 családi háznál megvoltak. Régen ugye

zöldséget, gyümölcsöt termelni. Paprikát, uborkát,

a permetezés abban merült ki, hogy csalánlével

konyhakerti veteményeket állítunk elő. Még van há-

megpermetezték a növényeket, és mindenféle ká-

rom másik apró kertünk, abban szintén ezek lesz-

rokozó távol maradt.

nek, elsősorban a lakossági és a konyhai szükség-

Ide szeretnénk visszatérni, egyrészt megőrizni a

let ellátására. Nyilván van üzleti oldala is, mert az

még ismert termesztési kultúra elemeit, másrészt

uborkát például üzleti alapon termeljük.

szeretnénk egészséges alapanyagokkal ellátni a település lakosságát. Ami cselekvésre motivál, az az,

Hogy tudjátok az uborkát értékesíteni?
Bizonyos anyagokat egy cég idead, és annak alapján mi termelünk uborkát, és az uborkát átveszi,
és a saját piacán értékesíti. Ez az üzleti része. Ez
nem vegyszermentes. A másik részt, amit a saját
népünknek adunk, abszolút környezetkímélő módszerekkel állítjuk elő. De az uborkánál is csak tápsót

hogy rengeteg daganatos betegség van a faluban.
Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy rengeteg
kémiai szert használnak a termékek előállítása során.
Ezeket te honnan tudod? Egy átlagos ember, de
egy átlagos polgármester sem tudja, hogyan
függenek össze a táplálkozás és a daganatos be-

adunk a terméshozam növelésére, permetszereket

tegségek például.

nem alkalmazunk.

Egyrészt van saját tapasztalatom. Szeretek kapálni,
ezt a fajta vegyszert kapazinnak nevezik mifelénk.

Hogy jött a gondolat, hogy vegyszermentes módon
szeretnél gazdálkodni? Mit tudtál erről? Miért tartottad fontosnak?

Másrészt: időközben jogi egyetemi hallgató lettem,
és ott van egy környezetjogi tanszék, ahol érdekes
dolgokra irányítottak rá a figyelmünket.
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Egyszer említetted, hogy régebben valamilyen kör-

És volt egy pedagógusokból alakult társaság is, ők

nyezetvédelmi körnek a tagja voltál.

a nagyvízi medrek tisztántartásával foglalkoztak,

Van egy egyesületünk. Szamosszeg község meg-

iszonyatos mennyiségű szemét volt ott elhelyez-

maradásáért, ahol a helyi értékek, a helyi környe-

ve. Ez az egyesület különféle okok miatt két-három

zeti értékek megóvása az egyik cél. Most éppen

éve már nem nagyon működik. Nagyon jó lenne,

felszálló ágban leszünk.

ha tudna még működni. Bízunk benne, hogy sikerül

A helyi értékek közül az őshonos magyar gyümöl-

folytatni, de most a holtponton vannak.

csöket szeretnénk előtérbe helyezni. Találtunk két

Az értelmes embereket, így a pedagógusokat is,

olyan helyet is, ahol őshonos magyar fajtákat lehet

mintaadó személyiségként kezelem, a környezetvé-

beszerezni, azoknak állítólag nincs permetezési

delemben kiemelten. Amit ők csinálnak, az egysze-

igénye, nem igényelnek vegyszert. Gyerekkorom

rű ember lekottázza.

emléke, hogy voltak ilyen fák, amikre sose kellett
a kezünket se rátenni, még metszeni sem kellett

Mi az eredeti szakmád?

és iszonyatos mennyiségű gyümölcs volt rajtuk. Ha

Igazgatásszervező vagyok, már 45 év közszolgálati

ezeket vissza tudnánk hozni, az nagyon jó lenne.

gyakorlatom volt szeptemberben, jegyzőként dol-

És ha ezeket meg tudjuk termelni, el is tudnánk adni.

goztam 2012-ig, azt megelőzően VB titkár voltam

Igaz, pálinkafőző a srác, de meg tudja venni, mert

az átkosnak nevezett rendszerben, rendszerváltás-

neki sem mindegy, hogy milyen alapanyagot vesz.

kor átfordultam jegyzőbe, és 2012-ben lettem polgármester.

Hogyne. Említetted, hogy régebben, már a kilencvenes években, valami környezetvédő körnek a
tagja voltál.
A kilencvenes évek táján idejött egy vegyi üzem.
Ezzel kapcsolatosan különféle egyesületekkel próbáltunk olyan álláspontot kialakítani, hogy lehetőleg
ezt a nagyon szép környezetet ne barmolnák már
tönkre. Utána ez az egyesületi szintű tevékenység kiterjedt a Szamos–Kraszna közi tározó – egy hatalmas
kormányzati beruházás – megvalósításával kapcsolatos egyeztetésekre is. Hát, nem jártunk túl nagy sikerrel. Napi kapcsolatom van a környezetvédelemmel, a fekvésünkből kifolyólag.

Amikor polgármester lettél, akkor ez volt az első
teendőd, hogy átálltatok vegyszermentes gazdálkodásra?
Igen. Ahogy tudtunk, átálltunk, szerintem nincsen
más út. Mert azok a termékek, amelyeket itt az
áruházak polcairól leveszünk, nem tudjuk, honnan
származnak, nem tudjuk, miből vannak, csak ott
van az a sok E betűs figyelmeztetés. Amit az önkormányzatnál csinálok: mindenki bejöhet, nézheti,
hogy csinálom, mit csinálok, és a helyi piacunkon
azt értékesítjük majd.
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Eleinte hogy fogadták ezt az emberek?

nem árusították, mert megszabtam volna az árat és

Nagyon jól fogadták. Azért is, mert reális áron ér-

azért nem érte meg. Én abszolúte nem engedtem

tékesítettük, nem felturbózva, hanem csak a szűkí-

árrést.

tett önköltségi áron. A mostani árakban nagyon sok

De most csináltunk egy helyi piacot, ahol már saját

olyan elem van, ami hasra ütés jellegű, az árbevétel

magam fogom értékesíteni, és nem szól bele ne-

növelése céljából. Eleve olcsón tudjuk csinálni, mert

kem senki.

nem használunk vegyszereket, nem használunk komolyabb tápszereket, nyilván ez a terméshozamban

Amikor helyi vállalkozókról beszélsz, akkor nem

megmutatkozik. De az egészséges anyag a másik

zöldségtermelőkre gondolsz, hanem a boltosokra.

oldala.

Itt a környéken nincs olyan, hogy zöldségtermelő,
mindenki nagyüzemben gazdálkodik, kétfajta ter-

Az önköltséges ár azt jelenti, hogy a munkabért is

mény van, esetleg három. Kukorica, napraforgó

ki tudod belőle gazdálkodni?

meg repce. Itt mást nem ismernek.

A közmunkára épül ez. A munkabér jellegű kiadás

A boltosokkal nem sikerült megegyezni és ez elég

minimális, szerencsénk van, mert ezt az állam viseli

nagy bánatom volt, mert azt gondoltam, korrektül

és nagyon minimális anyagköltség van rajta. Tehát

le tudjuk rendezni, akár úgyis, hogy kiteszem a ter-

kicsi az önköltsége, és emiatt nem is voltunk olyan

ményt, ráírom az árát, és bizományosi alapon el-

népszerűek a helyi vállalkozók körében sem, mert

adják. Nem sikerült, mert akkor az övét nem veszik

értelemszerűen rontottuk az üzletüket. Mert egy

meg. Tehát nem is adtak neki helyet.

kiló paprikát én egyötödéért tudtam adni.
És akkor ő mit tud árulni?
Ha jól értem, te azt tudtad megoldani, hogy a falu

Ő azokat a portékákat árulja, amit üvegházakból,

lakosságát ellátod zöldséggel, akár úgy, hogy el-

innen-onnan hoznak. Értem, hogy van erre igény.

adjátok, akár úgy, hogy a konyhán főztök belőle.

Vannak emberek, akik vesznek mondjuk januárban

És akkor vannak a településen helyi vállalkozók is,

uborkát. Náluk van rengeteg olyan árucikk is, ami

akik zöldségtermesztéssel foglalkoznak?

más jellegű. De amikor én árultam paprikát, akkor

Nincsenek. Ez egy olyan szolgáltatás, amivel egy

nekik a paprikájuk rajtuk maradt.

lyukat is betömünk. Említettem, hogy valamikor
mindenki csinálta. De ma nem. A kereskedők a

Ahogy ti közösen művelitek az önkormányzati terü-

nagykereskedőktől hozzák be ezeket a terménye-

leteket, jelent az mintát az embereknek? Rákaptak

ket. Ajánlottam nekik, hogy árusítsák a mienket, de

a zöldségtermesztésre a kiskertben is? Akik nem
közmunkások, de a faluban laknak?
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Igen, nagyon sokan követik a mintát. Ami szezonáli-

A szegényebb emberek mennyire látják, hogy ha

san megterem, azt megtermelik, és sokan kezdenek

megtermelem a zöldségszükségletet magamnak,

visszaállni a régi hagyományos baromfitartásra is.

akkor nem kell a boltban pénzt kiadnom érte? És

Akkoriban voltak olyan gabonafajták is, mint a haj-

akkor tulajdonképpen olyan, mintha kétszer annyit

dina, meg ilyenek, amik az egyszerű lakosok igényét

keresnék, csak nem pénzben kapom meg?

kielégítették. És egészségesebbek is, mint a többi.

Egyre jobbak a tapasztalataim. Az idén 15-20 olyan

A mi talajunk, a Szamoshát, kiválóan alkalmas arra,

család volt, akik eddig még sosem művelték a kertet,

hogy diverzifikációt is csináljunk. Említettem az

és most fel kellett szántatnom kertjüket, mert ezeknek

Ecsedi lápot, és van egy másik, amelyik a Szamos

az embereknek gépük nincs, az ásót meg nem sze-

kanyarulatát követi, hordalékos, löszös talaj, nagyon

retik. Ők ezt a módszert fogják használni, mert nekik

erős aranykoronás.

anyagi eszközeik nincsenek a modern kémiai szerekre. Bizakodom benne, hogy sikerrel járnak. Összesen 25-30 embernek szántattunk. Korábban nagyon

Fiatalokkal hogy álltok? Vannak-e fiatalok?

nem ment ez a dolog. Most megy, lehet ez is össze-

Az itt lévő fiatalokkal kicsit disszonáns a helyzet,

függ azzal, hogy unatkoznak otthon az emberek

mert innen elvitték iskolába őket a környező váro-

és valamit célszerű csinálni. Mert a piacra járás is

sokba, főleg az egyházi iskolákba. Tehát ők a sza-

bedugult. Most lehet gondolkodni. Veszek egy kis

bad idejük jó részét nem igazán tudják arra használ-

malacot, ültetek kis krumplit, ez az önellátásra való

ni, mint a többiek. A fiatalok másik része beállt erre

törekvés mintha most lábra kapott volna.

a pályázatos támogatásos rendszerre, fiatal gazda
lett. Ezt nem tartom a jövő útjának, mert eleve behatárolt a földterület, annyi fóka sose lesz, ahány

Mi motivál téged, hogy beiratkoztál a jogi egye-

eszkimó szeretne ebből megélni. E helyett a kicsi,

temre?

munkaigényes dolgokat kellene erőltetnünk. A bio-

Már a záróvizsgára készülök. Az én motivációm nem

gazdálkodás is ilyen, és ezt próbáljuk is.

divatos. Az őseimnek tartozom ezzel a diplomával.
Szegény származású emberek voltak, és mindig

Látod, hogy valaki követi a példádat?

szerették volna, ha viszem valamire, most még ezt

Ha lehet mondani, hogy a koronavírus járványnak

leteszem oda eléjük a túlvilágra.

volt pozitív hozadéka, akkor az, hogy elővettük a
kaszát, a kapát. Hátha marad ez a lendület.
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Sok minden van, ami nem divatos, de fontos, és az
is fontos, hogy megismertessük egymással az értékeinket.
Jogi eszközökkel országos szinten lehetne ezt segíteni, ösztönözni.

A jogi eszközök is lehetnek különbözőek. Nem
csak az országos, a helyi vagy regionális szint is
működhet. Hasonlóan ahhoz, mint az épületek helyi védettsége például, hogy régi házra nem lehet
műanyag nyílászárókat tenni, és ezt szabályozó
helyi rendeleteket hoztak. Helyi rendeletet hozhat
egy település is, hogy ez egy vegyszermentes település. És aki gazdálkodni akar ott, annak ezt be kell
tartani. Ez is lehet egy jogi eszköz tulajdonképpen.
Köszönöm a beszélgetést.
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Szólláth Tibor, polgármester

Hajdúnánás az ország keleti felének jelentős városa, mezőgazdasági központ. A település
polgármestere 2010 óta Szólláth Tibor, aki elkötelezett híve az ökológiai gazdálkodásnak,
ezért a település keretei között működő közmunkaprogramot vegyszermentesen működteti.
A hajdúnánási mezőgazdasági közmunka területeken megtermelt termények hivatalosan
is ökológiai minősítésűek. Szólláth Tibor polgármesteri tisztsége mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, ökogazda.
Szólláth Tibor polgármesterrel beszélgettem.
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Kérem, meséljen arról, jelenleg milyen gazdálkodás

négy hektár birset telepíteni. Így áll össze a gaz-

folyik Hajdúnánáson, ennek hátteréről, személyes

daságunk. 2-3 éve csináltunk egy kis sörfőzdét is.

motivációjáról.

Próbálunk abban is lépni, hogy minél nagyobb hoz-

Nagyjából ismer, nem vegyszermentes, hanem

záadott értéket, nagyobb feldolgozottsági szintet

ökológiai gazdálkodással foglalkozom, és az egy

tudjunk elérni. Ez a családi gazdaság. Ez az alapja

nagyon más történet. A vegyszermentessel kettő

az életemnek.

baj van. Egy: senki nem tudja megmondani, mit je-

Amikor 2010-ben polgármester lettem, lehetőséget

lent. A másik pedig, hogy egy bűvös szónak tűnik

láttam a közfoglalkoztatási programban. Az elmúlt

most, és attól tartok, hogy rengeteg visszaélésre

időszakban kialakítottunk egy teljes körű gazdálko-

ad okot. Az ökológiai gazdálkodásnál megvannak a

dási formát, van egy nagy kertészetünk. A logika az

sztenderdek, hogy mit kell betartani, van egy elle-

volt, hogy minél több minőségi termék kerüljön be

nőrző szervezet, amely tanúsítvánnyal rendelkezik.

a közétkeztetésbe, a helyi piacra.

És ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyjából

Létrehoztunk egy márkát, ez a Nánási Portéka. A

mindenkinek ugyanezen feltételek mellett kell ter-

logikája nagyon egyszerű. Ha alapanyagról beszé-

melnie, ha rá akarja írni a termékére, hogy ökoló-

lünk, akkor Nánás közigazgatási területén belül kell,

giai termék. A vegyszermentes elnevezésről pedig

hogy megtermelődjön, ha feldolgozott termékről

senki nincs, aki megmondaná, hogy az mit jelent.

beszélünk, akkor legalább 50%-a a terméknek helyi

1997-ben kezdtem ezzel foglalkozni a családom-

alapanyagból kell, hogy legyen, és a feldolgozás-

mal, 1998-ban költöztünk tanyára, a mai napig ott

nak is Nánáson kell történnie.

élünk. Tulajdonképpen mi egy nagyon pici gazda-

Ez a Nánási Portéka, védjegy, ez most már megyen

ságként kezdtük, szüleimtől kaptam 6 hektárt, hogy

nagyságrendileg 7 éve, közel 40 termelő van ben-

kipróbálhassam ezt a logikát, és most nagyjából 60

ne. Ezen belül vannak az önkormányzati termé-

hektáron gazdálkodunk.

kek, ahogy jeleztem, ezek ökológiai minősítéssel

Korábban szántóföldi zöldség volt a fő profilunk,

rendelkeznek, itt legfőképp a szántóföldi zöldség,

természetesen a vetésforgó betartásával, most pe-

amivel próbáljuk a piacot ellátni, és természetesen

dig, mivel közéleti életet is élek, próbálom azokat

a közétkeztetést is.

a növénykultúrákat meghonosítani, amelyek jobban

Közösségi gulyát is szerveztünk, van egy vágóhidunk,

gépesíthetőek. Így most csemegekukoricát, tön-

húsfeldolgozónk van, és próbáljuk elérni, ami a rövid

kölybúzát termelünk. Az utóbbi néhány évben tele-

ellátási lánc valójában, amiről sokan beszélnek, de

pítettünk 4 hektár gyümölcsöst. Kettő hektár birset,

kevés helyen működik. Hogy ne kelljen ezer kilo-

kettő hektár diót, és most ősszel fogunk még szűk

métereket utaztatni és ki tudja, milyen formában
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érkeznek ezek az alapanyagok. Mi igyekszünk mind-

hagyományos ólas-kertek üresen állnak, mert egy

ezt helyben megoldani.

olyan életmódváltáson ment keresztül a település

Több száz hektáros szőlőskertünk volt, ez a hajdúsá-

az elmúlt 20 évben, ami miatt az emberek felhagy-

gi településekre rendkívül jellemző volt, 110 hektárt

tak ezekkel a tevékenységekkel. És akkor azt mond-

meg tudtunk menteni. Nagyon elhanyagolt állapot-

tuk, hogy ez csak szorgalom és akarat kérdése. És a

ban voltak ezek a szőlőskertek, újra bekerítettük,

szociális területről forrásokat csoportosítottunk át:

újra zártkertté tettük, és az elhanyagolt kerteket

első körben csináltunk egy szociális földprogramot.

felvásároltuk, gyümölcsösöket telepítünk benne, és

Akinek nem volt földje, annak adtunk, akinek volt

ott ugyanebben a logikában, ökológiai termesztést

földje, de nem volt hozzá tudása, annak vetőmagot

folytatunk.

és tudást is adtunk mellé.

Próbáljuk újraéleszteni, próbálunk újra értelmet

Itt is próbáljuk azokat a növényvédő szereket pre-

adni ennek is. Úgy tűnik, van egy generációváltás a

ferálni, és olyan tudást adni, ami mondjuk így: egy

szőlőskertekben, azok az idős emberek, akik koráb-

fenntartható gazdálkodást tesz lehetővé.

ban már nem tudták művelni, eladták. Időközben

Majd később egy kisállat programmal egészítettük

megsokszorozódtak a szőlőskertek árai, újra érték

ezt ki. Próbáljuk így átszőni az egész települést. Itt

van bennük, és úgy látjuk, egyre több fiatal foglal-

mondanám, hogy már óvodai szinten kezdjük. Min-

kozik ezzel a termesztési formával.

den óvodában próbálunk egy kis zöldségeskertet

Helyi fizetőeszközünk van. Ennek a logikája az,

csinálni, hogy a gyerekek idejekorán megismerked-

hogy a helyi gazdaság erősödjön, hogy a források

jenek vele.

ne vándoroljanak ki a településről. Ez a Bocskai Ko-

Csináltunk egy bemutató gazdaságot, a közfoglal-

rona. 4 településen használjuk ezt a fizetőeszközt,

koztatás keretein belül, azt hittük, hogy a nagyvá-

mintegy 60 000 ember, de ez innen indult, Nánás-

rosi embereknek lesz ez érdekes. Itt van egy szép

ról.

fürdő, idejönnek a turisták, és ellátogatnak ebbe a

Csináltunk egy szociális földprogramot is, hiszen

kis bemutató gazdaságba, és számukra lesz ez ér-

egy alföldi mezővárosban arra panaszkodni, hogy

dekes. És kiderült, hogy ez a nánási helyi gyerekek

nincs mit tenni a vasárnapi asztalra ebédként, az

számára is ugyanolyan kuriózum már, egy kiscsirkét

csak abból fakad, ha valaki, hogy mondjam..., ha

megsimogatni, egy kis állat közelébe kerülni, vagy

valaki nem jár élen a munkában. Hiszen itt hagyo-

egy érett paradicsomot levenni a paradicsomtőről,

mányos paraszti porták vannak még jelentős ré-

mint egy városi embernek.

szében, háromnegyedében a településnek, és ott

Ezt a rendszert próbáljuk úgy működtetni, hogy

vannak a zöldséges kertek megműveletlenül, a

a hajdúnánási emberek számára elérhető legyen.
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Fontos, hogy mi a piacon a konvencionális ár köze-

Egy ökológiai zöldségtermesztéshez sokkal na-

lében adjuk a bioterméket is, ne legyen pénzügyi

gyobb tudás szükséges a kertművelők részéről is.

kérdés, hogy valaki meg tudja-e venni. Azt gondol-

Hogy sikerült megoldani, hogy ez jelen legyen,

juk, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretébe

hogy motiváltak legyenek az emberek, hogy ért-

ez belefér, főként úgy, hogy a közfoglalkoztatás

sék, miért jó ez?

keretei között termelünk. Próbálunk egy olyan tu-

Ugye 1997-ben kezdtem mint magánember az öko-

datformálást is elérni, hogy az emberek értsék, mi

lógiai gazdálkodást, amikor elkezdtük az átállást a

a különbség a mi általunk előállított termék, és a

városban, majdnem 20 éves tapasztalatom volt. És

több ezer kilométerről idekerülő termék között.

amikor az önkormányzattal elkezdtük, akkor nem
ökológiai gazdálkodással kezdtük, hanem konvenci-

A települési gazdálkodást még mindig közfoglal-

onális gazdálkodással. Kerestem az alkalmat, hogy

koztatásban oldják meg nagyrészt.

mikor tudunk elkezdeni átállni. Mikor lesz meg az a

Is. Létrehoztunk két szociális szövetkezetet, az

tudás, az az akarat a kis csapatban.

egyik az közfoglalkoztatási alapon működő építő

És természetesen ehhez szakemberek kellenek, jó

és tartósítóipari szövetkezet. Itt a hús és zöldség

szakemberek.

feldolgozása zajlik, a minél magasabb hozzáadott

Őket kellett meggyőznöm először, hogy értsék és

érték logikájával.

elfogadják ezt a logikát. Vannak ilyen szakembe-

Létrehoztunk egy legeltetési szövetkezetet, ugye

reink. Akik kapálják a növényeket, akik a kézimun-

mi egy Hortobágy közeli nagy mezőváros vagyunk,

kát csinálják, jó lenne, ha értenék, de nem mernék

itt nagyon komoly hagyományai voltak a közösségi

megesküdni, hogy ha megkérdeznénk őket, hogy

állattartásnak és tulajdonképpen ezeket a hagyo-

mi a kettő között a különbség, ezt pontosan meg

mányokat szeretnénk újjáéleszteni.

tudnák mondani.

Alapvetően a közfoglalkoztatás most is megy, lé-

Alapvetően a vezetőknek kellett képben lenniük,

nyegesen kisebb létszámmal. Volt olyan időszak,

hogy milyen logikával dolgozunk. Azért mi keressük

amikor 1000 ember volt közfoglalkoztatásban a

az új utakat, használunk komposzt-teát, saját kom-

városban, most ez inkább 300 alá köszönt már be.

posztot készítettünk, zöldtrágyázunk. Egy sor olyan

Ezzel az új helyzettel (COVID19 járvány – a szerk.)

dolgot kezdtünk most használni, ami a bioban sem

egy újabb munkanélküli hullám jött, most azt látjuk,

általános. Próbáljuk azt a fenntartható utat megke-

hogy valamennyien jönnek vissza, de szerintem 300

resni, amivel még előrébb tudunk lépni ebben a

fölé sokkal nem fogunk menni.

gazdálkodási formában.
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Hogy sikerült az ilyen vezetőket megtalálnia vagy

zálni, úgy, hogy a gyerekek megkapják a megfelelő

kinevelnie?

étkezést, de egyfajta versenyt hirdetni abban, hogy

Nehezen. Ez egy szelekció nyilván, aki nem vált

melyik osztály étkezik a leghatékonyabban, szóval,

be, az elment. Ehhez kell egyfajta elkötelezettség

hogy minél kevesebb ételhulladék keletkezzen.

is, alulmotivált emberekkel dolgozni pedig különösképpen borzasztóan nehéz. A közfoglalkozta-

Akkor a nem bio abból jön, hogy bizonyos dolgokat

tásban az utóbbi időben csak azok maradtak, akik

megvesznek a boltban?

valamiért nem tudtak máshol elhelyezkedni, vagy

Alapvetően ma Magyarországon minden közétkez-

nem is akarnak. Ez különösen nehezíti a helyzetet,

tetés arra épül, hogy van egy közbeszerzési eljá-

nyilvánvalóan.

rás, és valahonnan valakik szállítanak valamit. A
közfoglalkoztatásból származó terményeket be le-

A megtermelt zöldségeket nagyrészt feldolgozzák

het szállítani a közétkeztetésbe, ez ebből a szem-

és piacon értékesítik.

pontból egy lehetőség az önkormányzatok szá-

Alapvetően a cél az, hogy minél több friss áru ke-

mára. Mi ezt a tételt szeretnénk minél magasabb

rüljön a piacra, és a közétkeztetésbe.

Ott most

szintre tolni. Hogy minél több alapanyag kerüljön

elkezdtük..., de ebbe bezavart a járvány. Szóval a

be, és ne csak alapanyagként, hanem egyre több

korábbi években bekevertük a konvencionális ter-

olyan nap legyen, amikor tisztán bio-menü van. És

mékek közé a bio-termékeket, most 2020 január-

ahogy mondta, egy sor érdekesség legyen benne,

jától elkezdtük, hogy minden hónapban volt egy

és olyan, amit a gyerekek szeretnek is, és értik, mi a

kompletten bio-nap, amikor csak bio-alapanyagból

különbség a kettő között.

készültek a közétkeztetési menük.
A bölcsődében kezdtük. A cél az, hogy felmenő

Mondta, hogy 1997 óta kezdett ezzel a saját gaz-

rendszerben jussunk el a teljes közétkeztetésbe,

dálkodásában foglalkozni. Hogy jött erre a motivá-

és utána haladjunk tovább, hogy heti egy legyen.

ció és az ismeret, hogy ez létezik?

És nyilván a közétkeztetésben olyan mérhetetlen

Két évig Németországban éltem, ott kicsit előreha-

pénzügyi források nincsenek, hosszú távon csak az

ladottabb volt ez, és mikor hazajöttem, magam sem

a jó megoldás, ha nem kerül sokkal többe, mint a

tudom miért, de ezt az elhatározást tettem, mező-

konvencionális.

gazdasággal szerettem volna foglalkozni. Szüleim-

Ennek a mottója az lehet, hogy ne kelljen az étel

nek volt valamennyi földje, úgy nőttem fel, hogy

egyharmadát kidobni. Az az egyharmad, ami a kö-

a mezőgazdaság közelében voltam, de alapvetően

zétkeztetésben megy a moslékba, azt kell minimali-

a végzettségem géplakatos, és gépészeti vonalon
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indultam. És ott kaptam egy elhívást, hogy ez lesz

azt gondolom, hogy minél több tudatos fogyasztót,

az én dolgom. Utána elkezdtem képezni magam, és

tudatos vásárlót kellene nevelnünk, mert ez magá-

a szakdolgozatomat már a főiskolán is ebből írtam,

tól nem születik. Az embereket nevelni kell erre.

majd vidékfejlesztő agrármérnöki diplomát szereztem.

És látja-e, hogy ragadós a példája más polgármes-

De a logika végig ez volt, hogyan lehet ökológiai

terek között?

gazdálkodással egy kicsit fenntarthatóbb módon

Nem látom azt, hogy tömegével csinálnának ilyet.

gazdálkodni. Nem kicsit, sokkal.

Egyrészt nem hálás feladat, nem is könnyű, és kell
hozzá speciális szakértelem.

Ragadós a példája a polgármester-társai között,
vagy nem? És mit lehetne azért tenni, hogy ez a

Kevésbé terjed ez még mindig, mint amennyire

minta jobban elterjedjen más településeken is?

terjedhetne és fontos volna. És mivel egy települé-

Jó kérdés. A települések közül nagyon sokan gaz-

sen mégiscsak a polgármester a meghatározó bizo-

dálkodnak, legfőképp a közfoglalkoztatási program

nyos döntések meghozatalában, ezért fontos vol-

keretében. Meghatározó, ha valaki agrárszakem-

na, hogy ők ezt értsék. Viszont nyilván nem lehet

berként lesz polgármester, annak könnyebb dolga

mindenki ökológiailag is képzett agrárszakember.

van, mintha valaki ki tudja, milyen területről jön.

Tehát a kérdésem az, hogy ezt a szaktudást hogyan

Őszinte leszek: komoly kockázat egy ilyen gazdál-

lehetne behozni? Ha egy polgármester megértette,

kodásba belevágni, és nem is hálás feladat... De

hogy ez fontos, de más a végzettsége, nincs meg a

én meg hiszek benne, hogy a településemnek, egy

tudása, tisztában van ezzel, hogy bizonyos dolgok-

mezővárosnak, ez a valamikori gyökereiből kellett

hoz szaktudás kell, ezt be kell hívnia valahonnan.

jöjjön. Ezek azok a hagyományok, amikhez érdemes

Mi a megoldás, elméletileg?

visszanyúlni. A jövő szempontjából meghatározó

Hozzánk sokan jönnek. Sok településről sok de-

kell legyen, hogy a helyiek értik, mi a különbség a

legáció jött hozzánk megnézni, hogyan csináljuk.

helyi termék és nem helyi termék fogyasztása kö-

Mindig szívesen mutattuk meg, igyekeztünk min-

zött, egy vegyszeres és egy ökológiai termék kö-

den kérdésre választ adni, nincs olyan, hogy titok.

zött.

Nekem az életemnek van egy olyan szála, hogy a

Nem egyszerű, mert a hétköznapok nem ezt sulykol-

Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnö-

ják az emberekbe. Azt sulykolják, hogy fogyassza-

ke is vagyok – ez Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar

tok minél többet a minél nagyobb bevásárló-köz-

és Szolnok megyét fogja össze. Elég sok rendez-

pontokban. Ez ezzel gyökeresen szembe megy, de

vényt szervezünk, és mindig örömmel látom, hogy
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nagyon sok érdeklődő van. Úgy látom, hogy szép

elég csak beszélni erről. Ha nem tetszik, akkor más-

lassan, nem tömegével, de egyre több gazdában

képp kell csinálni. Így cseppentem ebbe az egész-

felmerül a kérdés, egyrészt a tudatosabb gondol-

be bele.

kodók között. Az is látszik, hogy a konvencionális

Németországban dolgoztam és japán vívással is

gazdálkodók között olyan a verseny és olyan kiszol-

foglalkoztam válogatott szinten, erről a két dologról

gáltatottsága van a termelőknek, ami az ökológiai

szólt az életem. Egy gépgyárban dolgoztam gépla-

gazdálkodóknak nincs. Itt azt mondhatjuk, keresleti

katosként, nagyon szép munka volt, nagyon szeret-

piac van. Azt szoktam mondani, ha valaki számol,

tem csinálni, általában napi 10 órában, és mellette

és van benne kellő elkötelezettség, egy ökológiai

meg edzésekre jártam. És ez a két dolog nagyon

gazda még mindig sokkal kiszámíthatóbban tudja

kitöltötte az életemet. Ennek az egyvelege az lett,

működtetni a gazdaságot, mint egy konvencioná-

hogy amikor hazajöttem, azt mondtam, hogy egy-

lis gazdálkodásnál. Tehát matematikában sem ros�-

részt szeretnék tanyára költözni, másrészt meg sze-

szabb.

retnék ökológiai gazdálkodással foglalkozni.
Akkor találkoztam Bodnár Györggyel. Gyuri bácsi

Mint település, itthon értékesítenek vagy külföl-

nemrégiben halt meg, ő volt a régióban a legerő-

dön?

sebb ilyen szellemiséggel bíró gazda, őt kerestem

Helyben menjen el, nekünk ez az elsődleges. Ami

meg, és rajta keresztül ismerkedtem meg az ökoló-

van fölösleg, abból értékesítünk. Debrecenben

giai gazdálkodás alapjaival.

kezdtünk, és ha a húsüzem elkészül, akkor fogunk

Más ilyen települést most nem tudok mondani, de

tudni akár külföldre is. Magyar szürke, magyar marha

ez az én hibám biztosan.

és bivalyból van jelentősebb állomány körülöttünk,
illetve van mangalica, gyakorlatilag ezeket az állatokat

Említette, hogy ez a gazdálkodás korunk sok prob-

tartjuk.

lémájára választ ad. Tudna mondani valamit arról,
hogyan függ ez össze a környezetvédelemmel és az

Hogyan jött Önnek az a szándék, gondolat, hogy a

emberi egészséggel?

saját gazdálkodás mellett – amivel gondolom, van

Más irányból közelítek. Én református ember va-

teendő bőven – polgármesteri feladatot vállaljon?

gyok, és ha ebből vezetjük le, akkor a teremtett

Amikor azt látja, hogy a világ dolgai nem úgy mű-

világ iránti felelősség fontos része az életünknek.

ködnek, ahogy gondolja, akkor ez előbb-utóbb fel-

Ez egy fontos gondolat kellene, hogy legyen. Erről

merül. Odáig sokan eljutnak, hogy miért nem mű-

sokan beszélnek, és sok mindent fel lehet hozni, de

ködik másképp, én eljutottam odáig is, hogy nem

én ettől egyszerűbben és ettől logikusabban nem
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tudom megfogalmazni. Felelősségünk, hogy mi-

előadással jelenjek meg, mert az embereknek be-

lyen környezetben élünk, felelősségünk, hogy mi-

szélni kell erről.

lyen környezetet hagyunk magunk után.

Mert alapból egy input anyag beszállítónak, egy

És szerintem ebben ma nincs jobb megoldás, mint

termelésben részt vevő integrátornak nem érdeke,

az ökológiai gazdálkodás.

hogy ökológiai logikával próbáljon termeltetni, an-

Ebben van egyfajta spiritualitás is. Az 1990-es évek

nak sokkal kisebb input anyag igénye van. Egy sor

végén az egyetemen tanultam, és a szakdolgoza-

konvencionális gazdálkodásra jellemző logikát nem

tomnál az egyetem egyik meghatározó professzor

lehet érvényesíteni.

emeritusa ordított velem, hogy mit képzelek én,

És az emberek megdöbbennek, hogy amikor meg-

hogy ökológiai gazdálkodással akarok hülyésked-

kérdezik tőlem, hogy lehet így gazdálkodni, akkor

ni. Ordított a kollégáival is, hogy micsoda elfajzott

én visszakérdezek: hogy lehet úgy gazdálkodni,

dolgokat lehet csinálni ezen az egyetemen. Akkor

hogy amikor elveti, még nem tudja, kinek fogja el-

fiatalemberként nem értettem, hogy a felháboro-

adni, nem tudja, hogy mennyiért fogja eladni, és

dása miből fakad. Utólag nem mondom, hogy szé-

egyébként egy olyan piacon versenyeznek, ahol

gyellem magam, de megértem őt, hiszen az egész

az integrátorok csak annyi pénzt hajlandók ben-

élete munkáját kérdőjeleztem meg. Ő vegyszeres

ne hagyni a rendszerben, hogy éppen ne haljanak

gazdálkodásban élte az életét, aminek az volt az

éhen, és ne hagyják abba a gazdálkodást?

alaptézise, hogy az ember legyőzte a természetet,

Közben az ökológiai gazdálkodásnál keresleti piac

és a föld, a talaj csak ahhoz kell, hogy befogadja a

van, világszinten pedig évente 10%-al nő a kereslet

növények gyökerét, és majd mi emberek, a tudo-

az ökotermékek iránt. És amikor ezt így végigma-

mányunk segítségével, tápanyaggal, növényvédő

tekoljuk és elkezdjük számolni, akkor azt mondják,

szerrel iszonyatos terméseket fogunk elérni, és itt

hogy ja, igen.

van a boldogság.

De még mindig hiányzik valami. Valami olyan, ami

Én meg pont azt mondtam neki, hogy ez hülyeség.

ahhoz kell, hogy átbillenjenek. Azt látom, hogy eh-

Mert nyilvánvaló, hogy ez nem fenntartható, hiszen

hez nem elég csak a racionalitás. Itt kell egy bel-

látjuk.

ső meggyőződés arról, hogy van feladatunk ezzel

Elég sok előadást tartottam ebben az évben, és

a világgal, és több a felelősségünk attól, hogy azt

nem a titulusok miatt mondom, de a Nemzeti Ag-

gondoljuk, ez a Carpe Diem. Most nekünk jó, aztán

rárgazdasági Kamara megyei elnöke is vagyok.

majd lesz valahogy.

Feladatként éreztem, hogy ahova meghívnak, ott
mindig egy ökológiai gazdálkodással kapcsolatos
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Magyarországon az ismeretterjesztéssel – a színvonalas, valódi ismeretterjesztéssel – általában hadilábon állunk. És nem teljesen köztudott, hogy az
összes civilizációs betegség nagyrészt összefügg
az életmódunkkal, és az életmódunknak legalább
a fele a táplálkozás, hogy mit eszünk, milyen forrásból, hogy mennyi mesterséges vagy méreganyagot kellene naponta a szervezetünknek kiüríteni.
Így látni kell, hogy sem környezetileg, sem emberi
szempontból nem fenntartható a jelenlegi rendszer, hiszen nem leszünk tőle egészségesebbek.
Ezt a két dolgot még nem szokták összekapcsolni.
Pedig logikus. És a másik nagy probléma, hogy akkor kezdünk kapkodni, amikor már baj van. Akkor
mindenki céklalevet akar inni és naponta 20 litert,
és nem értik meg az emberek, hogy nem akkor, hanem előtte kellene sokkal tudatosabban élni meg
táplálkozni.
Köszönöm a beszélgetést.
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Antonovits Bence, önkormányzati képviselő

Pilisborosjenő a Nagy Kevély lábánál elhelyezkedő, a főváros agglomerációjához tartozó
település. A település 2020 tavaszán ajánlotta fel a tulajdonában lévő, pillanatnyilag kihasználatlan kerteket – jelképes összegért – a helyi lakosoknak egyéni felhasználásra.
Antonovits Bence képviselővel beszélgettem.
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Az önkormányzat idén tavasszal kezdeményezte,

szelektálnunk kellett volna. Mindenki kapott akkora

hogy kerteket adjanak használatba helyi lakosoknak.

földterületet, amekkorát szeretett volna. Ez az öt

Az egyik kitételük az volt, hogy vegyszermentes,

parcella úgy működik, hogy több parcella is van,

azaz ökológiailag fenntartható gazdálkodást vállal-

ahol családok összefogtak, baráti családok. Két-három

jon az, aki igényel használaton kívüli önkormányzati

család közösen művel egy-egy parcellát.

területet.
Mi a háttere annak, hogy ezt kitalálták, kezdemé-

Tehát akkor egy kicsit baráti körben kialakult egy

nyezték, és milyen fogadtatása volt a településen

közösségi kert.

eddig?

Igen. Ez funkcionál közösségi helyként is, akiknek

A COVID19 megjelenése után többen jelezték a

ott parcellája van, családostul vonul ki jellemzően, a

településen, hogy egy-két hónapon belül megélhe-

délutáni órákban. Összebarátkoztak, tanulnak egy-

tési problémák elé néznek. Ennek kapcsán néztük

mástól. Azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres

meg, mit tehetünk. Az önkormányzatnak számos

kezdeményezés ez, azért is, mert az igénylők kö-

olyan földterülete van, amit nem használ, és a rövid

zül már kettő is továbblépett. Most írunk alá velük

távú tervei között nem is szerepel, hogy használatba

nagyobb földterületről haszonbérleti szerződést.

vegye. Felesleges, hogy ezek ott álljanak kihaszná-

Ketten is úgy gondolták ez után a fél év után, hogy

latlanul. Jelképes áron felajánlottuk pilisborosjenői

vállalkozói szinten is belemennének. Most épül egy

lakcímmel rendelkezőknek, hogy igényeljék meg

aquapóniás rendszer itt a falu határában, és egy kife-

ezeket a földeket a családjuk ellátására, kiskerti ve-

jezetten fűszernövényekre specializálódott kertészet,

teményes gazdálkodásra. A földterületet az igények

fóliás gazdálkodás alakul.

alapján akartuk kijelölni. De kevesebben jelentkeztek,
mint amire számítottunk. Ráadásul nem elsősorban a

Akkor Önök, mint önkormányzat tudnak egy olyan

rászorulók jelentkeztek, hanem olyan családok, aki-

biztonságot is nyújtani az embereknek, akiket ez

ket már régebb óta foglalkoztatott az élelmiszer-ön-

érdekel, hogy hosszú évekig tudják bérelni a

rendelkezés kérdése, de nem volt lehetőségük. Vagy

területet.

azért, mert túl kicsi a kertjük, vagy azért, mert nem al-

Erre úgy gondolok inkább, mint egy inkubációs

kalmas a talajuk. Végül összesen öt parcellát adtunk ki.

szolgáltatásra. Aki ezt komolyan akarja csinálni,
előbb-utóbb saját területet akar venni, és ezt is

Ez nem olyan rossz első nekifutásra.

mondták az érintettek. Viszont nekik nagyon jól jön,

Kicsit más irányt vett a terv, mert az volt az elsődleges

hogy van egy pár év, amíg komolyabb befektetés

cél, hogy szociális helyzet alapján bíráljuk el a pá-

nélkül vagy kizárólag eszközvásárlási befektetéssel,

lyázatokat, de végül nem is jött annyi igény, hogy
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földvásárlási befektetés nélkül el tudják kezdeni,

Alacsony díjat fizetnek a területért, és egy egyéves

meg tudják nézni, hogy tényleg a számításaik szerint

átalányt a közműért. A víz, villany valós költség, a

működik-e. Hogy tényleg meg tudják-e valósítani

földterület jelképes összeg.

azt, amit szerettek volna.
A település közepén van ez a terület. Mi a beEz nagyon szuper. Mekkorák ezek a területek?

nyomása, a többi lakó véleménye mi, egyáltalán,

A legkisebbek 150 négyzetméteres parcellák, a

feltűnt-e nekik?

legnagyobbak 300-400 körül vannak. Azoknak, akik

Ha bárki ilyesmibe belefog, akkor tanulságként azt

új helyszínre mennek, már 800 négyzetméteres par-

hangsúlyoznám ki, mindenképpen előzetesen le

cellát adunk, mert nagyobb fóliában gondolkoznak.

kell ülni a szomszédokkal. Az egyetlen konfliktus
abból alakult ki, hogy gyorsan kezdtük el csinálni és

Ezek a területek települési foghíj telkek, vagy

volt egy időszak, ami zavaros volt, mert nem értették,

lakatlan házakhoz tartozó telkek? Milyen területek

hogy most mi történik itt. Ez egy sok éve elhagyott,

és mennyire vannak a központon kívül?

elgazosodott, dzsumbujos terület volt, ahol hirtelen

Ahol elkezdtük, az a falu kellős közepén van, egy

megjelentek a munkagépek. Akkor nagy ijedtséget

nagy önkormányzati ingatlan, amit körülvesznek la-

váltott ki a szomszédságban, hogy na, most itt mi

kóházak. Azért választottuk ezt, mert itt volt összközmű.

lesz? Elmulasztottuk, hogy előtte részletesen átbe-

Eredetileg még az aquapóniás rendszert is ide tervezte

széljük. Erre utólag került sor. Minden félelmüket

az egyik bérlő. Aztán a szomszédokkal történt egyez-

tudtuk tisztázni. De sokkal jobb szájízű lett volna

tetés után inkább úgy láttuk, hogy jobban örülne neki

az egész, ha ezt előre megcsináljuk. Egyébként az

mindenki, ha a település határain kívülre kerülne.

egyik területhasználó az egyik szomszéd, aki mond-

Az most egy kifejezetten mezőgazdasági területre

ta, nagyon örülne, ha kerítése mellett kaphatna egy

kerül, ami pár száz méterre a település határán kívül

sávot. És akkor kijelöltünk neki a kerítése mellett

fekszik. A többi veteményeskertként művelt közös-

egy sávot, ő oda készített egy kis kertkaput és a saját

ségi parcella továbbra is itt van bent, így tudtunk

telkéről jár át, és műveli azt a kis sávot. A meglepetés

nekik biztosítani vizet, illetve áramellátást.

volt az egyetlen konfliktusforrás. Egyébként támogató
a lakosság az ügyben.

És akkor ezért fizetnek valamennyit a használók?

Megkerestek minket más településről is, amikor ezt

A telekhasználatért és a vízért, áramért vagy ez

meghirdettük, hogy megosszuk a tapasztalatainkat,

egy kedvesség az önkormányzat részéről, hogy

de nem kaptam visszajelzést azóta tőlük. A status

ingyen adja?

quo-ból való kimozdulás, amire oda kell figyelni. Ez
meg tudja ijeszteni az embereket.
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Ha ott van a falu központjában, akkor biztos eljárnak

egyszerű. Többek között azért sem, mert annak a

mások is előtte.

megértése, hogy miért jó az, ha foglalkozom 300

De ez nem látszik. Ez olyan terület, ami be van szorítva

négyzetméteren mondjuk céklával és más zöldsé-

telkek közé, és kizárólag az előtte lévő önkormányzati

gekkel, feltételez egy háttértudást, ami sajnálatos

telekről közelíthető meg.

módon sok esetben nincs meg. Önkormányzati
képviselőként mit gondol, mit lehet tenni, hogy ez

Önnek a személyes motivációja mi volt? Hogy

jobban terjedjen a polgármesterek és képviselők

hangsúlyozzák a vegyszermentességet? Hogy

között, hogy ez is egy út, sőt nyilvánvalóan nagyon

ez egy településen belül hozzá tud járulni az

reális út. Főleg olyan kistelepüléseken, amelyek nem

élelmiszer-önrendelkezéshez? Honnan jött az

agglomerációk, nincsen helyben munkahely, de még

ötlet és az ehhez kapcsolódó háttértudás?

ha van, akkor is: ha akár csak négy-öt embernek van

Agrármérnök vagyok, itt Pilisborosjenőn egy civil

ebből megélhetése egy faluban, akkor az már segít

szervezet vette át az összes képviselői és polgár-

érthetőbbé tenni ezt a települést.

mesteri széket. És a polgármesterünk is egy nagy

Azon gondolkozom, hogy mennyire az önkormány-

civil szervezet fenntartható mezőgazdasági kampá-

zat vezetőit kell meggyőzni és mennyire a lakosokat?

nyán dolgozott hosszú időn keresztül, én tizenéve

Szerintem ez akkor működne igazán jól, ha alulról

benne vagyok a magyar zöld civil mozgalomban.

indulna. Nyilvánvaló, hogy egy jó vezetés nagyon

Számomra a fenntarthatóság és környezetvédelem

sokat tehet azért, hogy megismertesse és elhitesse

személyes prioritás, és igyekszünk Pilisborosjenő

az emberekkel, hogy tényleg meg tudják könnyíte-

falu vezetésében ezt a szemléletet nagyon hang-

ni az életüket, ha az élelmiszerük egy adott arányát

súlyosan érvényesíteni. Ez abszolút beleillett ebbe

előállítják, amikor úgyis ráérnek.

a képbe. Az önkormányzati tevékenységem mellett

Ez főleg azokon az elmaradt településeken jelentős,

jelenleg is fenntartható fehérje termeléssel, fehérje

ahol nagy a munkanélküliség. Számomra az elég ijesz-

előállítással foglalkozom, agrármérnökként dolgozom

tő, amikor járom a vidéket és azt látom, hogy nagyon

a szakmában is.

nagy a szegénység, de egy kert sincs megművelve,
egy állásban sincs állat. Ezt valahogy újra szükséges

Az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai különböző

tanítani. Azt gondolom, hogy az edukáció itt nagyon

szinteken valósulhatnak meg, államközi és állami

fontos.

szinten is, de hogy kistelepülésen mit lehet csinál-

Most újra megnyitottam ezt a kiadványt amit küldött

ni, az kevéssé ismert Magyarországon. Az utóbbi

nekem (Több, mint Zöldség, tervezési segédlet, htt-

időben ezt igyekszünk terjeszteni kistelepülési

ps://www.bffd.hu/butterfly_pdf/tobbmintzoldseg_

döntéshozók körében, és azt látom, hogy ez nem
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online.pdf – a szerk.), és ilyesmikre lenne szükség.

És tudtak hozzám is fordulni, mint agrármérnök-

Olyan anyagokra, amik egyszerűen elmagyarázzák

höz. Kimentem, átbeszéltük, meg tudtuk nézni a

az embereknek, hogy ezt a megszakadt tudást, ezt

konkrét problémákat. Szerintem így tud működni,

valahonnan vissza tudják szerezni. Amit az egyik

ha van olyan hiteles ember, aki jön és az ebben lévő

generáció már nem adott át a másik generációnak:

tudását át tudja adni, és fogni tudja a kezét az in-

hogy hogyan kell és miért jó zöldséges kertet művelni.

dulóknak, akkor szerintem el tud startolni. Nagyon

Másrészt, hogy megértsék ennek a fontosságát és azt,

kíváncsi leszek arra, hogy ha majd írunk erről egy

hogy ez tényleg segít nekik, konkrétan a családjuknak.

jó összefoglalót az ősszel, hogy ki mennyit termelt, és jó fényképeket felrakunk, akkor sikerül-e a

Teljesen egyetértünk, és igen, persze induljon

jövő évre azt a réteget megszólítani, amelyre erede-

alulról, de Önöknél sem alulról indult. Az önkor-

tileg gondoltunk.

mányzat tett egy felajánlást, gondolkoztak egy
kicsit, mi az, ami segíthet...
Fontos, hogy megtaláljuk a hangot a célközönséggel.
Egy nagy ívű tervet nehéz elmagyarázni egy olyan
embernek, akinek az a problémája, hogy jön ki a hó
végére. Segít, ha van egy hiteles vezetőjük, aki nem
föntről próbálja azt megmutogatni, hanem együtt
csinálja velük. Most pont a szegény elhunyt Bogdán
László szerintem nagyon jó példa erre. Ő kiment és
megmutatta, hogy kell a burgonyát megművelni, és
melyik zöldséget hogy kell vetni. Mert már nem csinálták, elkallódott valahol ez a tudás.
Amikor ezt az egész projektet elindítottam, több
agráros kollégámmal is egyeztettem, és mi úgy
indítottuk el például a kiskerti pályázatot, hogy az
összes pályázó, mikor leszerződtünk velük, kapott
egy nagyon rövid és nagyon egyszerű kézikönyvet
az alap bio zöldségtermelésről, amit gyakorló kertészek írtak.

Igen, mi is készítettünk ilyen tankönyvet.

Ezek szerint nem tettek le erről.
Továbbra sincs értelme, hogy pénzért kaszáltatjuk
a szedret meg a parlagfüvet, ahol valaki burgonyával bevethetné és kapálhatná, amihez tényleg nem
kell nagy munka. Már megtermelné öt családnak a
burgonyát egy évre.
És úgy különben mit gondol arról, hogy a hátrányos helyzetű roma lakosság egy részének
borzasztóan nehéz átadni azt, hogy: “neked
lesz jó”? Ha ott van a paradicsomod, a cukkinid, a
krumplid, akkor neked lesz jó. Mit gondol, hogy
a hátrányos helyzetűek Önöknél miért nem mozdultak meg első lépésben?
A saját életem tapasztalatából mondva azt gondolom,
mert én is elég szerény körülmények között nőttem
fel, hogy a legnagyobb gát a lehetőségek ismeretének hiánya. Amíg nem ismeri és nem látja át, hogy ez
tényleg működik...
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Az ember agya annyira átkattan erre, hogy nekem

Ami sok helyen hiányzik, hogy nem látják az

nincs, nekem ez nem jár, nekem nem lehet, én nem

emberek, hogy ez a településvezetésnek fontos.

engedhetem meg, nem tudom megcsinálni... Ku-

Nagyon ritka, hogy a polgármester rendszeresen

darc, kudarc, kudarc. Ha ezt sikerül átbillenteni,

eljön, megnézi, dicséri. Pedig az nyilván sokkal erő-

akkor szerintem onnantól működik. De az, hogy át-

teljesebb volna helyi szinten.

billenjen, az nehéz munka. Ehhez tényleg ott kell

Ha maga a településvezetés nem ismeri fel, vagy

lenni az emberekkel, és itt lehet, hogy nem is agrár

nincs motivációja, vagy nem azért van ott, hogy

szakmai, hanem sokkal inkább a szociális tudást kel-

tényleg fejlessze a közösséget, hanem valamilyen

lene behozni.

személyes indíttatásból, vagy anyagi, vagy mit tudom én, milyen indíttatásból, akkor az úgy nagyon
nehéz. Azt gondolom, talán azzal lehetne ebben

Mi is ezt csináljuk, a képzésünk a tapasztalati ta-

előre lépni, ha összefognának azok a kis kezdemé-

nulás, a kertészeti ismereteket a földön tanítjuk,

nyezések, akik ezt csinálják. Lehet, ha ez hálózattá

és ezzel párhuzamosan erőteljes a személy és a

összeállna, akkor még hatékonyabban, és még ki-

közösség fejlesztése is. Az a tapasztalat, hogy az

terjedtebben tudnának tevékenykedni, megosztani

elején nehéz, amikor június környékén kezdenek

a tapasztalatokat, és adott esetben ez már presz-

megjelenni az első termények, de a motivációnak

tízzsé válna, hogy na van-e itt közösségi kertészetes

még a fenntartása is feladat. Ez úgy igényel állandó

projekt, amit ki tudunk tenni a falutáblára a telepü-

figyelmet valakitől, hogy nincs olyan külső kontroll,

lés határába. Ott van a település neve alatt a kis

aki megmondja, hogy csinálni kell, mert ha nem

tábla, hogy a közös kertészeti projektben résztvevő

csinálod, akkor nem kapsz fizetést. Mi a közösség-

falu és fent vannak a jó képek a közös ernyőszerve-

fejlesztéssel, oktatással próbáljuk ezt a külső kont-

zet honlapján, meg a hírekben, meg mit tudom én.

rollt kvázi behozni egy kicsit. A külső kontroll az
lehet örömteli is: megmutatom a falunak, hogy mit

Ez a célunk ezzel a kiadvánnyal, hogy összegyűjtsük

csináltam, főzünk, meg kóstolót rendezünk, tehát

és megmutassuk a többi településvezetőnek, hogy

ilyesmiket szervezünk, amire lehet büszkének lenni.

ez is lehet, az is lehet, meg amazt is lehet. Pont

Ez nagyon jó. Ha a személyes pozitív élmény meg-

ehhez szeretnénk hozzájárulni, hogy legyen ebből

van, akkor az már meggyújtotta a lángot.

divat.
Köszönöm a beszélgetést.

RIC S E

l

44

Vécsi István, polgármester

Kiadványunkban a vegyszermentes közösségi kertekre koncentráltunk, és azt mutattuk meg,
hogy a kertgazdálkodás, egyéb számos pozitív hatása mellett, a közösségépítés és közösségfejlesztés kiváló eszköze is. Kutatómunkánk során olyan településekkel is találkoztunk,
amelyek elkötelezetten és hatékonyan építik és fejlesztik közösségüket, de ennek eszközéül
nem a kertgazdálkodást választották. Példájuk azonban jó és követendő, ezért szeretnénk itt
egyet bemutatni közülük.
Ricse az ország keleti felén, a szlovák határtól nem messze található kistelepülés. Ezer lakosából hivatalosan 275 fő roma, de ténylegesen ennek a duplája. Az elszigetelt településen
nagy a munkanélküliség, a roma lakosság jelentős része szegény. Ez ellen dolgozik a polgármester, aki éttermet álmodott és valósított meg a településen, parkot, művelődési házat épített. A településen született Zukor Adolf, a majdani Paramount Stúdió egyik alapítója is, tőle
kapta nevét a településen működő Zukor csárda. Ricse közösségi kezdeményezései között
ökológiai szempontból is jelentős a települési erdőtelepítés és erdőgazdálkodás.
Vécsi István polgármesterrel beszélgettem.
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Hogyan született meg a Zukor csárda ötlete?

amit máshol is megkapna. A szlovák turisták meg-

A gondolat úgy indult, hogy itt, a Bodrogközben,

állnak, igen.

Borsodban nincs 40 km-es körzetben étterem. Csak

Más is tudta, hogy volt itt étterem. Az én ötletem

Szlovákiában és Szabolcs megyében van. Valami-

volt, először úgy indult, hogy bodrogközi tájjellegű

kor volt a településünkön egy étterem, amit még az

ételeket bemutató múzeum legyen, és akkor arról

Áfész működtetett, de az megszűnt. És ehhez jön

beszéltünk, hogy egy múzeum is lehet aktív akár. Nem

még, hogy a térségnek nincs gazdasági arculata,

biztos, hogy csak tárgyakat lehet kirakni. És akkor egy

nincs hova elmenni dolgozni.

év után fordítottunk, és akkor lett étterem.

Az emberek közül, aki a közfoglalkoztatásban ben-

A településen több mint 200 közmunkás van, mun-

ne ragadtak, van olyan is, aki tudna dolgozni, de

kát kell nekik adni. Terveztünk mi egy parkot: a Zukor

nem tud elhelyezkedni. Az volt az elképzelés, hogy

Adolf Művelődési Háznak van egy 1,5 hektáros parkja,

legyen a faluban elsődleges munkahely, ahol tudjuk

azt szerettük volna szépíteni és a szomszéd szlo-

foglalkoztatni az embereket, kicsit jobb bérért.

vák polgármesterrel beadtunk egy pályázatot rá,

Annak idején nagyobb hangsúlyt kapott a szociális

de elutasították. Azonban ezt a parkot elkezdtük

szövetkezetek létrehozása. A szociális szövetkeze-

építgetni mi magunk. Úgy tervezzük, hogy kertmozi

tet egyébként jónak tartom, ha az önmagát is képes

lesz, egy pálya, ahol focizni, teniszezni lehet – ez

eltartani.

már el is készült –, és van játszótér is, felnőtteknek

Azt gondoltam, hogy az étterem el tudná magát

és gyerekeknek is.

tartani, közel vagyunk Szlovákiához, és aki megy

Van egy olyan része a parknak, ami Natura 2000-es

Szabolcs megyébe, nem tud sehol megállni ebé-

területtel határos, itt szeretnénk egy tanösvényt is

delni, és ha visszajön a településre, akkor nincs

kialakítani. És akkor az épület se legyen mellette

helye egy halotti tornak, osztálytalálkozónak, szü-

romos, ezt csinálják azok, akik nem kőművesek, de

letésnapnak, esküvőnek. Mindig más településre

szépen megcsinálják. Az anyagköltséget is ki tud-

kellett elmenni, mert itt nem volt helye az ilyen ös�-

juk hozni. Annyit csinálunk, amennyit tudunk, olyan

szejöveteleknek.

léptékkel haladunk.

Volt egy telkünk, és volt egy régi épület... És kialakítottuk ezt a csárdát. Adtunk neki nevet. Zukor
Adolf, a Paramount Pictures alapítója itt született

Milyen kapcsolat van a Zukor családdal?

Ricsén, így Zukor csárda lett. 2017. augusztus 15-

Van is, meg nincs is. Időnként megkérdezik, hogy

én nyitottunk meg, és azóta is működünk. Tehát

mennyivel támogatja a család, hát nem támogatja,

már 2,5 éve működik az étterem. Azt a bért fizetjük,

meghaltak, amennyire tudjuk. A Paramount meg
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nem így működik, hogy támogatnának bárkit is, egy

Biokertészkedésbe nem vágtunk bele. Nincs gaz-

táblát küldtek egyszer, azt ki is raktuk.

dasági arculata a térségnek. De én elkezdtem egy

Az, hogy Zukor Adolf emlékét ápoljuk, nem csak a

olyan programot, hogy telepítsünk diófát, azért,

mi feladatunk volna, hanem az országé is, hogy a

mert a növényvédelme egyszerűbb, és beszéltem

fiatalok is tudják, milyen értékeink vannak. A műve-

több polgármesterrel, hogy telepítsenek ők is, de

lődési ház építésére kaptunk 1996-ban támogatást,

ne csak az önkormányzatok legyenek benne, ha-

akkor kaptunk 56 millió forintot, de 94 millióba ke-

nem a lakosság is, van kertjük, de nincs gondoz-

rült. Majdnem belerokkantunk.

va sokszor. Mert nincs rá energia. És akkor, ha azt

Az étteremre nem kellett hitelt felvennünk, tartunk

mondjuk, hogy a Bodrogközben legyen 80 000 dió-

rendezvényeket, most is lesz esküvő. A fiataloknak

fa, akkor a feldolgozóipart együtt tudnánk megte-

nem kell elmenni más településre, és akkor nem

remteni, és a bevételből az emberek részesülnének.

kell félnie a szülőknek, hogy hová megy, hogy jön

Nem lett belőle semmi. Többen azt mondták a pol-

haza. Itt leül, és hazamegy gyalog.

gármestertársak közül, hogy menjek, igyak egy po-

Amire még szükség volna minden kistelepülésnek,

hár sört.

az az idősek bentlakásos otthona. Mi építettünk egy

Amikor volt rá lehetőségem, vásároltam földterü-

ilyet, 15 főt tudunk elhelyezni. Az volt az alapgon-

letet az önkormányzatnak, és azt beerdősítettük,

dolat, hogy láttam, hogy a településről több embert

több mint 100 hektár lett. Ezt követték, utána más

kórházba vittek, adtak a főorvosnak köszönömöt, és

településen is telepítettek erdőt. A fát lehet érté-

aztán meghaltak az idősek ápolás hiányában, a csa-

kesíteni, ebből 200 millió forint árbevételünk volt

lád vagy tudott menni látogatóba, vagy nem, mert

összesen eddig, nem számoltam pontosan. 1990-

messze van. Arra gondoltam, jó lenne egy ilyen

től polgármester vagyok, akkor vásároltam 250

intézmény, ahol helyben lehet az időseket ellátni.

forintért egy aranykoronát. Azt mondtam a földki-

Most az önkormányzat működteti, és tudunk adni

adó bizottságnak, hogy azokat a területeket, ami a

7 képzett asszonynak munkalehetőséget. 2018-ban

gazdáknak nem kell, adják ide az önkormányzatnak,

építettük ezt, minden mikro körzetben elférne egy

csak annyi volt a kikötésünk, hogy 3 hektár össze-

ilyen, családias a hangulat, valóban oda tudnak fi-

függő terület legyen, mert akkor erdőtelepítési en-

gyelni az idősekre.

gedélyt tudunk kérni.

Most pillanatnyilag 14-en vannak az otthonban.

1990-ben nyomasztó volt, az ember a téeszben volt

Területileg Borsod megyéből tudunk felvenni, de

még az egyik nap, másik nap már munkanélküli. Mit

a megye túlsó sarkából sokan nem is tudják, hogy

csináljanak az emberek? Az erdőtelepítés erre is jó

van ilyen lehetőség.

volt, és ezt a környéken több település is átvette.
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Jól járt a falu ezzel, természetvédelmi terület lett,
munkahely is lett, és nem is lopták az emberek.
Az egy tabu, azt nem mennek, nem lopják, mert
az közös. Nálunk nem a romaság a téma, hanem a
szegénység.
A tanultak, akiknek végzettségük van, elmentek, aki
itt marad, az nem akart, vagy nem tudott végzettséget szerezni.
Sok család próbált albérletben megkapaszkodni
más városban, nem sok ember maradt Bodrogközben. Most már az a gond, hogy az a szellemi tőke
sincs meg, ami a mindennapi dolgok viteléhez kell,
ha takarítónő kell, már az is gond.
Nincs orvos a faluban, most a COVID19 vírus visszahozta a fogorvosunkat, mert a magánrendelőjében
nem tudott fogadni betegeket, és így visszajött az
OEP-es állásába. Meddig?
Kirostálódott, ahogy a gazdaságban is gondot jelentett a szakember hiánya. Aki tanult, képezte magát,
elmegy, lejön látogatóba, annyira lejön, hogy ő
elment, és látom, ha hazajön és beszélgetünk, hogy
lett belőle valaki. Ők már más szavakat használnak,
másképp gondolkodnak.
Köszönöm a beszélgetést.
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Tomorszki István, önkormányzati képviselő

Szendrő az ország északkeleti részén található vidékies jellegű kisváros. Elhelyezkedéséből
következően nagy a munkanélküliség. A helyi munkalehetőség megteremtése ezért számukra
különlegesen fontos.
A település a vegyszermentes gazdálkodást szeretné kitörési pontjává tenni, a térség
számára is. Tomorszki István volt polgármesterrel beszélgettem, aki a következő időközi
választásokon ismét megméreti magát, hogy a félbe maradt tervek megvalósítását folytathassa.
Tomorszki István 25 évig képviselő, 7 évig alpolgármester, majd 7 évig polgármester volt.
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Hogy jött az ötlet, hogy Szendrőn vegyszermen-

létrehoztunk egy szociális szövetkezetet, rendel-

tesen gazdálkodjanak?

kezünk egy teljes zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

Ez Bárczi Béla 3 ötlete volt, ő ajánlotta, hogy meg-

üzemmel, ami mind a mai napig nem működik. Idá-

próbálhatnánk itt vegyszermentesen gazdálkodni.

ig azért nem működött, mert nem készült el, most
elkészült, és azért nem működik, mert nincs bele

Mi az, ami Önnek megtetszett a biogazdálko-

termékünk.

dásban?

Az volt a koncepció, hogy mivel itt a környező

Az alap, ami miatt megtetszett, hogy nagy létszám-

önkormányzatok mindenhol Start munkában nö-

ban tudnánk kézi munkaerőt igénybe venni, mivel

vénytermesztéssel foglalkoznak, és sehol nincs

önkormányzati közfoglalkoztatásról van szó, és a

szakember, mi adtunk volna ennek a 20-25 önkor-

településszerkezet, a település lehetőségei is jók.

mányzatnak az alapot, a szakmai tapasztalatot, a

Van egy 5000 négyzetméteres fűtött fóliánk, és eh-

szaporítóanyagot, és utána még vissza is vásároltuk

hez kerestem szakembert.

volna a megtermelt terményeket.

Nagyon nehézkes volt átvinni egy olyan új dolgot

A mostani önkormányzati választásnál (2019 – a

egy szervezetbe (Gamesz - a szerk.), amely hozzá

szerk.) azonban dugába dőlt az egész, más polgár-

volt szokva, hogy a saját feje után csinál mindent.

mestert választottak, aki azóta lemondott.

A Gamesz az önkormányzat saját szervezete, mű-

Motiváció volt még az is, hogy az Aggteleki Nem-

szaki szervezet, amely ezeket a feladatokat ellátta,

zeti Parknak van egy génbankja, Szögligeten az ős-

mégis az ottani igazgató és az ottani apparátus ve-

honos gyümölcsfajtákat tartják, és velük is koope-

tette el a kezdeményezéseket. Nehéz megszokni,

ráltunk, hogy ide is telepítünk gyümölcsöst, ebben

hogy valaki jön, és egyik napról a másikra felborít

is látunk lehetőséget.

egy évek óta beállt rendszert. Itt teljesen új szemlé-

Nálunk 3 évvel ezelőtt 550 ember dolgozott köz-

let jött, és ezt nagyon nehéz volt bevezetni.

foglalkoztatásban. 60 százalékuk nő.

A mentornak, Bélának volt tapasztalata és megvolt

sok. És a legnagyobb probléma, hogy több mint a

az értékesítési háttere is.

felének nincs meg a 8 általánosa. Mivel családanyák

Ez annál is inkább érdekes, mert annak idején,

is, van 3-4-5-6 gyerek, próbáltuk a kompetenciafej-

amikor beindultak a szociális szövetkezetek, volt

lesztésnél a 7. és 8. osztályt megcsinálni velük, de

egy kormányzati döntés, hogy a start közmunkát

nem ment. Nekik a kétkezi munka megy. Kimegyek,

át fogják vinni a szociális szövetkezetekre. És akkor

gyomlálok, a fóliában ott vagyok, a szabadföldön

Ez nagyon

3
Bárczi Béla először abban a Bio-Szentandrás nevű programban dolgozott kertészeti mentorként, amely megalkotásában
a Pillangó Fejlesztések kezdeményező szerepet vállalt. A példa sokszor személyes kapcsolódásokon keresztül tud terjedni.
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ott vagyok, csak ehhez kell egy olyan szakember,

A képzéseket meg tudnánk itt oldani, hogy ne csak

aki szívén viseli azt a dolgot, amit kell. Ehhez sem

a munkaügyi központon keresztül, segédkertész

a testület nem volt igazán partner, sem a Gamesz.

vagy nem tudom milyen végzettséget adjanak, ami

Évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Láttam,

egy papír, de nincs mögötte tudás. Ha végig tudtuk

hogy van, ahol eljutottak a termesztésig, az még

volna vinni ezt a programot, akkor minden települé-

ment, de a felhasználással gond volt. Nagyon ritka,

sen ki lehetett volna képezni 8-10 embert, aki utána

ahol a mind a kettő egyaránt jól, megalapozottan

alkalmas lett volna arra, hogy az adott településen

működik.

a kertészeti mentor utasításai nyomán dolgozzon.

Első perctől látom, hogy ez gond a közfoglalkoztatásnál, és ennek többször is hangot adtam. Igazából

Ha van egy komoly együttműködés az önkormány-

ez a közfoglalkoztatási rendszer jó lenne azoknak az

zatok között, akkor egy előző időszakban az adott

embereknek, akiknek probléma az elhelyezkedés.

önkormányzat kiválaszt 2-3 embert, azt mondja, el-

Viszont mindenki termel mindent, nyakra-főre. Itt

küldöm a mintakertbe tanulni, mert ez nagyon nagy

van mellettünk Szendrőlád, egyszer például egyszerre

gond, hogy nincs elég ember, aki bio módon egyál-

volt 3 mázsa zöldborsója, és nem tudtak vele mit

talán tudna termelni.

kezdeni. Szétosztották a lakosságnak. És vagy kellett,

Az a tapasztalatom, hogy aki csinálja, az nagyon

vagy nem kellett. Kidobták. És ezt próbáltuk volna

hamar megszereti. Amikor az első hagymát és az

úgy integrálni, hogy a partnerekkel megbeszéltük

első retket megkóstolják, akkor rájön, hogy mi a

volna, hogy ki mit termel, a helyi konyha nem hasz-

különbség. De szükséges a képzés, foglalkozni az

nálja fel, mert azzal baj van, azt fel kell dolgozni, az

emberekkel.

plusz munka, és pont ezért akartuk ezt a feldolgozót.

Az emberekkel érdekes a tapasztalatom. Először

Igen, sokan azt hiszik, ez egyszerű, de ehhez magas
szintű szaktudás szükséges, meg is kell tervezni,
hogy miből mennyi lesz, mit fogok vele csinálni,
hogy akarok-e én három mázsa zöldborsót egyszerre?
Senki nem csinálja bio módon a környéken. Mindenki megy a maga feje után. Mindenki, ahogy
otthon látta, úgy csinálja, ezt szerettük volna ös�szefogni egy csapatban. És Szendrő lett volna egy
térségi, képzési központ is.

azt láttam, hogy eljöttek, megcsinálták, hazamentek, és letudták a napjukat. A mai napig találkozom
velük, nap mint nap, mert Szendrőben élek továbbra is, és lehet, hogy furcsán hangzik, de visszasírják
azt az időszakot, mert a végére már sikerélmény volt
nekik. Hogy kimentünk a fóliába, ahogy mondta, elültettük a magot, és abból palánta lett, a palántából
növény... És a mai napig is van köztük olyan, a harminc főből van 5-6, akire ráragadt a Béla féle mentalitás. Ők lennének az elsők, akik újra csinálnák.
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Ennek van egy nevelési része, azok az emberek,

várnak, kisebb javításokat kérnek, amikor elindult

akik idáig semmivel nem foglalkoztak, nekik sikerél-

az építkezés, más volt a jogszabály, közben megvál-

ményt adott az egész történet, ez mentálisan is fel-

tozott. És valami falakat kellett bontani azért, hogy

jebb vitte őket egy kicsit. Igen, 98 százalékuk roma.

az új előírásnak megfeleljen.

Felmerült kistérségi tanácsülésen, hogy mit sze-

A nagyapám kertész volt, én állattenyésztő lettem,

retnénk, de ahogy a Gamesznál, ott is kétkedve

mert mindig a fóliában és a melegágyban kellett

fogadta mindenki. Ezért szerettem volna, ha ezt

segédkeznünk. Viszont gyermekkoromban, a 60-as

Szendrőben meg tudjuk valósítani, mert akkor van

évek végén, a 70-es évek elején itt a helyi terme-

egy minta, ahova el lehet jönni megnézni, és ha lát-

lőszövetkezetnek rendes kertészete volt, paprikát,

ja, hogy megy... Ez így fikció, hogy beszélek vala-

paradicsomot, káposztát, dinnyét termeltek, do-

miről, de nem tudom alátámasztani. Így nem fogják

hányföldek voltak. Ez az egész 1970-es évek végére

elfogadni az emberek, ezért lett volna fontos, hogy

teljesen megszűnt.

végig tudjuk vinni, hogy mintaértékű telepként üze-

És lehet, hogy ez is valamilyen szinten motivált arra,

meljünk. Akkor vonzóvá tudtuk volna tenni az ön-

hogy ha akkor meg tudták csinálni, a 70-es évek-

kormányzatoknak, és ha ezen túl az általa termelt

ben, emlékszem még, hogy a Boldvából locsoltak,

terméket felvásárlom, feldolgozom, akkor megéri.

ha akkor lehetett... Akkor most mért ne lehetne,

Vagy cseretermékként tudta volna használni.

amikor itt a fólia, fűthető.

Ez volt a másik elképzelés, hogy mindenki leadja az

Szóval a lehetőségeink megvannak, csak a szakem-

igényét, hogy mire van szüksége, mi feldolgozzuk

berek és az akarat hiányzott az elmúlt időszakban.

és ráadásul a környező egészségügyi intézmények,

Nekünk eleve az elhelyezkedésünk is olyan, itt van

az izsófalvai és barczikai kórház is vásárló lett volna,

a határ 35 kilométerre, rengeteg olyan aprófalvas

mert ők is nagy tételben vásárolnak, és előhűtött ter-

település van, ahonnan nem lehet bejárni dolgozni,

méket, amit meg tudtunk volna oldani, mert itt van a

az infrastruktúránk jó, van oktatási részre három tan-

vákuumcsomagolónk, a fagyasztókamránk, stb.

termünk és van szállásunk is 40 főre. Így a képzés

Csak most van egy elakadás benne, és várjuk, hogy

akár még bentlakásos rendszerben is megoldható

mi lesz a következő lépés.

lenne. A Gamesz olyan gépparkkal rendelkezik,

A szociális szövetkezetben közfoglalkoztatott nem

hogy vállalkozóként az ember a tíz ujját megnyalná.

dolgozhatott. De erre mi nem vagyunk felkészülve,
így a szociális szövetkezet most parkolópályán van.
Most átkerült az egész a Gameszhez, ahol van közfoglalkoztatott, most már csak a NÉBIH engedélyre

Köszönöm a beszélgetést.
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Hajdú Zoltán Levente, református lelkész

Szólád kicsiny település Somogy megyében, a Balaton déli partjától nem messze. A kihalásra
ítélt település életébe új és vonzó színt hozott a település református lelkésze, aki az ökológiai alapú gazdálkodást és életmódot hangolta össze a spiritualitással, és tette mindezeket a
ma már virágzó közösség mozgatórugójává.
Hajdú Zoltán Levente református lelkésszel beszélgettem.
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Olyan kiadványt készítünk, ami a településeken

lóak voltak, illetve a közeg is, amiben élünk, ezt le-

megvalósuló vegyszermentes mezőgazdasági tevé-

hetővé tette. Gyönyörű természeti környezet vesz

kenységet térképezi fel országszerte. Mindazt, ami

minket körül.

nem egyéni, hanem valamilyen közösségi aktivitás-

Gyakorlatilag a 2010-es évek közepétől kezdtünk

sal történik, közösségi haszonra. Nincs ebből sok.

konkrétan ebbe az irányba tevékenykedni. 2015-

Reméljük, hogy ezek megismertetése valamilyen

ben indítottuk az óvodánkat, aminek a profiljában

módon inspirációt jelent majd másoknak is. A he-

fontos szerepe van a természetközeliségnek. A

lyi élelmiszer-termelés, helyi élelmiszerfogyasz-

nevelési-oktatási program része, hogy a természe-

tás, élelmiszer-önrendelkezés, élelmiszerbiztonság

ti értékeket hangsúlyosan közvetítjük a gyerekek

olyan kérdések, amelyek eddig is fontosak voltak,

felé. 2016-ban telepítettük azt a gyümölcsöst, ami

de ezután még inkább fontosak lesznek feltehető-

a tájra jellemző honos gyümölcsfákkal a valamikori

leg. Kérjük, meséljen az Önöknél zajló gazdálko-

itteni gyümölcsösök hangulatát idézi vissza. Ezt a

dásról.

Növényi Diverzitás Központtal együttműködésben

Nagyon messziről lehetne kezdeni a téma megkö-

tettük. 2016-ban nyertünk egy pályázatot egy gyü-

zelítését. Kicsi faluban vagyok lelkész, és ezt tuda-

mölcsfeldolgozóra is, ami egy icipici műhely, viszont

tosan választottam. A természetközeliség, ami egy

a gépek olyan kapacitásúak, hogy nagyobb men�-

kicsi faluban megtapasztalható, személy szerint is

nyiségben is tudnánk termékeket előállítani. Körül-

közel áll hozzám, ugyanakkor azt gondolom, hogy

belül 300 kiló almát tudunk feldolgozni egy nap.

egy egyházi közösségben fontos, hogy komplex

Ezeknek a termékeknek előállításával, és közkinc�-

módon tekintsünk a ránk bízott életre, és ne csak

csé tételével arra törekszünk, hogy tudatos étkezé-

egy vallási szabadidős programnak, egy szubkultú-

si-fogyasztási szokásokat vezessünk be az emberek

rának fogjuk fel, a heti programunk részének tekint-

között. A termékeinkben nincs semmiféle tartósí-

sük az egyházat vagy a hitéletet. Az egész életet

tószer, nincs semmiféle mesterséges adalékanyag,

átfogó meggyőződés legyen, ami ugyanúgy kiter-

jelentős részükben még hozzáadott cukor sincsen.

jed az étkezésünkre, a társas kapcsolatainkra, a kul-

Ahogy a gyümölcsösünk termőre fordul, úgy akar-

turális érdeklődésünkre, ahogy természetszerűleg a

juk egyre inkább bevonni a saját termésű teljesen

konkrétan vallásos tevékenységeinkre is.

vegyszermentes gyümölcseinket is a termékpalet-

Ebben az évek során egyre inkább előtérbe került

tába. Hogy konkrétumot mondjak: a gyümölcsfák

az, ami össztársadalmilag is érzékelhető, hogy az

még ugyan olyan mértékben nem teremnek, hogy

ökotudatosság felé kezdtünk elmozdulni. Voltak

azokból nagyobb mennyiséget tudnánk előállítani,

olyan gyülekezeti tagok, akik kifejezetten inspirá-

viszont málnát és ribizli sorokat is telepítettünk a
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gyümölcsfák közé, és néhány héttel ezelőtt 150 kiló

lahol alkalmazni, azt igyekszünk megragadni. Ami

ribizlit szedtünk le, amiből lekvárt és szörpöt készí-

egy vidéki, kicsi és jól működő közösségnek kü-

tettünk és olyan levet állítottunk elő, amit majd ve-

lönleges sajátossága, hogy itt meg tudjuk hirdet-

gyes ribizli-almaléként fogunk árusítani.

ni, jöjjön össze nyolc-tíz ember és szedjük együtt

Annyi szála van a dolognak, hogy szinte nem is

a ribizlit, vagy kapáljunk együtt a gyümölcsösben

tudom, melyik irányba induljak.

A gyümölcsfel-

a málnát. Itt nem idegen, és nem abszurd dolog,

dolgozó indításának egyik oka az volt, hogy évről

hogy önkéntesek dolgoznak a legkülönbözőbb

évre láttuk, rohad le a gyümölcs a kertekben, mert

területeken. Az önkéntesség nem korlátozódik a

idősek az emberek, vagy nem figyelnek oda, nem

mezőgazdasági tevékenységre, hiszen a gyülekeze-

szedik le. Megpróbáljuk bevezetni, hogyha leszedi,

tünkben magasan képzett értelmiségiek is vannak,

behozza, akkor mi feldolgozzuk, és nem kell sem-

akik egyrészt a saját szakterületükön tevékenyked-

mit fizetnie. Egy részét visszakapja, a többit pedig

nek önkéntesként, de ugyanúgy eljönnek a málna

mi fogjuk árusítani. A másik, ami kevésbé működik,

vagy ribizli szedésre, részt vesznek a kétkezi közös-

mert a kapacitásunk kicsi, hogy mi magunk szedjük

ségi munkákban is. Ennek nagyon jó közösségszer-

le a munkatársainkkal a gyümölcsöt. Ekkor valami-

vező ereje van.

vel kevesebbet kap vissza az illető, de ugyanúgy
részesül a saját gyümölcséből, és akkor a gyümölcs

Van egy mondás, miszerint a kert olyan megoldás,

nem ott pusztul el a fa alatt, hanem lekvárként vagy

amiből sok más megoldás következik. Röviden ez

gyümölcsléként hasznosul. Jó látni, hogy tetszik az

össze is foglal egy életfilozófiát. Arra lennék kíván-

embereknek, hogy természetes gyümölcslé készül

csi, hogy lelkészként miért fogott ebbe bele, ami

belőle.

elég különleges, ritka Magyarországon, milyen volt
a fogadtatása eleinte.

Milyen emberekkel dolgoznak?

1998 óta vagyok lelkész, és eleve Szóládon kezd-

Ahogy sikerül. Több alkalmazottja is van a gyüle-

tem a szolgálatomat. Alapvetően gyülekezetépí-

kezetünknek. Az óvodában öt alkalmazottunk van,

téssel foglalkozom, ami egy teológiai szakterület,

ketten vagyunk lelkészek, mert van a gyülekeze-

és kifejezetten a vidéki gyülekezetépítés területén

tünknek segédlelkésze is, illetve pillanatnyilag egy

igyekszem valamit megvalósítani. Ez meglehetősen

közmunkást alkalmazunk, de korábban volt a gyü-

hiteltelen lenne, ha nem egy olyan gyülekezet-

mölcsfeldolgozóban is félállású alkalmazottunk,

ben lennék, ami ennek megfelelő közege. Amikor

ahogy a gyülekezetben is. Ez egy icipici közösség,

elkezdtük itt a munkát, akkor ez egy kihalófélben

icipici anyagi lehetőségekkel. Ha tudunk valakit va-

lévő, legnagyobb részben idős emberekből álló
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gyülekezet volt. Ez döbbenetesen megváltozott az

nem pusztán a spiritualitásról szól, annak zártabb

utóbbi években. Többszörösére nőtt a lélekszám,

értelmében. Tehát nem pusztán liturgikus vagy egy-

fiatalok, családok kapcsolódtak, kapcsolódnak be

házi, hanem annak a lelkiségnek az egész életünkre

a gyülekezet életébe, számtalan hétközi alkalmunk

való kisugárzásáról szól, ami alap-meggyőződése

van. Egy statisztikusan icipici település icipici gyü-

egy kereszténynek.

lekezete gyakorlatilag két lelkészt tart fönt saját
erőből, saját infrastruktúrát épített ki, saját intéz-

A benne élünk a világban azt is jelenti, hogy a helyi

ményeink vannak: óvoda, tábor, gyümölcsfeldolgo-

önkormányzattal igyekszünk a lehető legjobb kap-

zó, gyümölcsös.

csolatot kialakítani. A helyi kezdeményezésekbe,
amelyek nem szűken vett egyházi kezdeményezé-

Szóládon kevesebben, mint 600-an laknak, a 2011-

sek, bekapcsolódunk, támogatóan jelen vagyunk.

es népszámlálás szerint 146-an vallották magukat

Ez állandó és mindig szem előtt lévő alapja a gyü-

reformátusnak. Az egyházi statisztikákban ez abszo-

lekezetünknek, hogy a helyi egyéb közösségekkel

lút az életképességi határ alatti szám. Azt szokták

a tőlünk telhető legjobb viszonyt ápoljuk. Így ezek

mondani, hogy ahol 200 választó, nagykorú tagja

oda-vissza hatnak. Ha a polgármester urat kérdez-

nincs egy gyülekezetnek, ott nem is érdemes be-

né, ő valószínűleg azt mondaná, milyen jó, hogy

szélni önálló lelkészi állásról. Nekünk pillanatnyilag

van egy olyan gyülekezet, amelyikkel egymást erő-

van 70-80 közötti választó tagunk, aki konfirmált

sítőleg tudnak a közösségek együttműködni. Ebből

református, és 200 körüli fenntartó tagja a gyüle-

következett az, ahogy a település arculata alakult az

kezetnek.

utóbbi években. Ami igenis múlik azon, hogy van
egy erős egyházi közösség, mert ennek egészen

A település is, a gyülekezet is elöregedő volt. Igen,

konkrét következményei vannak. Egyetlen példát

volt, de ez már múlt idő. Fontos, hogy a gyülekezet

említek: néhány évvel ezelőtt egy alföldi közjegyző

nem önmagában szemlélendő társadalmi képződ-

a nagyatádi közjegyzői állást pályázta meg, és az al-

mény. Az egyház benne él a világban, benne is kell,

földi gyülekezetének a lelkészét kérdezte, hol ismer

hogy éljen, hogy klasszikusabbat ne idézzek, mint

Somogyban olyan református gyülekezetet, ame-

az Úr Jézust, aki azt mondja, amikor a tanítványa-

lyik élő, dinamikus közösség. Ő meg azt mondta

iért imádkozik, hogy: „Nem azt kérem, hogy vedd

neki, nem sokat tud, de ismeretei szerint a szóládi

ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a

gyülekezet ilyen. És ide költöztek családostul a há-

gonosztól” (Jn 17:15.). Ebben a világban van a kül-

rom gyermekükkel Szóládra. Innen jár napi szinten

detésünk, és az ebben a világban való küldetésünk

dolgozni, és azóta presbitere is a gyülekezetnek.
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Van ilyen vonzereje is, hogy valaki konkrétan egy

és csoportok táboroztatásáig egy csomó karitatív

gyülekezet miatt jön egy faluba.

tevékenység fér bele. Nem beszélve arról, hogy a

Vagy beköltözik egy család, akinek semmiféle egy-

saját gyülekezetünk rászoruló tagjait is igyekszünk

házi, közösségi kapcsolata nem volt, mert olyan

támogatni, miközben Szólád nem szegény telepü-

helyről jött, és bekapcsolódik a gyülekezet kö-

lés. Nem nyomorognak tömegesen az emberek.

zösségébe is, mert... Ezt a szót szoktam használ-

Bár vannak hátrányosabb sorsúak, de kifejezetten

ni, hogy normaképző ereje van egy közösségnek.

hátrányos réteg a faluban nincs. Ezért mi a hozzánk

Amikor azt látja egy értelmes fiatalember, házaspár

tartozó három szórvány gyülekezetben keressük és

vagy család, hogy a szomszéd is, az utcabeli is, aki-

találjuk meg azt a közeget, ahol szervezetten is,

ket én jó és életrevaló embereknek ismerek, abba

például a teleki roma önkormányzattal közösen,

a közösségbe járnak, ott jól érzik magukat, meg-

tudunk akciókat szervezni, ahol a krumpli, alma,

van a helyük, a szerepük, a szolgálatuk, akkor szinte

ruha és egyéb segélyezéseken túl más közös tevé-

magától értetődőség, hogy miért ne mennék én is

kenységeink, közösségi alkalmaink is voltak, vannak.

oda?
El tudják adni, amit megcsinálnak és más közösségi
Ugyanez vonatkozik a gyümölcsösre, a gyümölcsfel-

tevékenységeket finanszíroznak ebből, amire kü-

dolgozóban előállított termékeinkre, a gyülekeze-

lönben nem volna pénzük.

tünk ökotudatos, ökológiai szemléletű működésé-

Egy komoly vállalkozáshoz képest elenyésző össze-

re. Ez szemléletformálás, egy életmód felvállalása

gekről beszélünk. A mi gyümölcsfeldolgozónknak

és továbbsugárzása. Tehát nem pusztán magunk-

nincs olyan nagyságrendű éves bevétele, hogy akár

nak vagy magunkért, hanem egymásért is vagyunk

egy teljes állású alkalmazottat is fizetni tudnánk.

ezen a világon, és ebben a tanításnak, a nevelésnek

Jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozik ott egy

szerepe van.

munkatársunk.
Már 2014 óta vannak közfoglalkoztatottjaink, és ve-

A bevétellel mit szoktak kezdeni?

lük kapcsolatban is mindig az a cél, hogy őket ren-

Ezeket a tevékenységeket úgy működtetjük, hogy a

des foglalkoztatásba segítsük. Konkrétan óvodai

bevételek segítenek olyan aktivitásokat, szolgálati

dajkának képeztettünk egy közfoglalkoztatottat, és

ágakat, amelyekre alapesetben nem volna anya-

azóta ő az óvodánkban a dajka. Egy másik közfog-

gi ereje a gyülekezetnek. Ezek már elég messzire

lalkoztatottunkat szintén az óvodába tudtuk felven-

vezetnek, mert itt a cigánymissziótól kezdve a sé-

ni, úgyhogy ő a technikai munkatárs. Mindegyiknek

rült táborokon keresztül, a határon túli gyerekek

most már emberhez méltó fizetése van, és nem az
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a közfoglalkoztatotti szerény bérezés. Aki most köz-

nem ismerem, nem voltam ott, őt sem ismertem, de

foglalkoztatottunk, ha tehetnénk, felvennénk a gyü-

bizonyos mozzanatok abból nekem nagyon szimpa-

mölcsfeldolgozóba rendes állásba. Törekszünk arra,

tikusak voltak. Azt látom, hogy a pusztán segélye-

hogy ezt előbb-utóbb meg is tudjuk tenni.

zés nagyon félre tudja vinni a dolgokat, de nyilván
ahol segélyre van szükség, azt nem szabad elvonni.

Próbálták-e ezt a mintát, amit Önök Szóládon elkezdtek, más településen is megvalósítani?

Van az országban 3500 település, és léptéket kel-

Néhány református gyülekezet a gyümölcsös öt-

lene lépni. Ön elkezdett valamit, volt egy világos

letét átvette, nyilván nem ilyen nagyságrendben,

elképzelése, abba rengeteg energiát tett bele,

mint a mienk, de több-kevesebb gyümölcsfát te-

feltehetőleg mindig kitalálta, hogy mi a következő

lepítettek.

lépés, akkor is, ha az nem volt egyértelmű. A cser-

A teleki roma kisebbségi önkormányzattal próbál-

di polgármester is ezt csinálta. Tehát egy megle-

tunk együttműködni.

hetősen járatlan úton próbált valamit csinálni egy
nagyon erőteljes szándékkal, és egy nagyon erő-

Mit gondol, mit lehetne tenni annak érdekében,

teljes cselekvéssel, mindennapi aktivitással. Miért

hogy a vidéki romaságban ezt az apátiát és cselek-

kivételek az ilyen személyiségek?

véshiányt felváltsa valami aktívabb hozzáállás?

Vannak szervezeti próbálkozások, például a Refor-

Sok mozzanata ennek, amit a szerencsétlen sorsú

mátus Egyházon belül is van ökogyülekezeti moz-

cserdi polgármester, Bogdán László kezdett el, na-

galom, aminek megvannak az összekötő emberei.

gyon szimpatikus. Az egy klasszikus nevelési-okta-

Mindig azt érzem, és az egyházon belül ennek van

tási tevékenység volt, amit elkezdtek a helyi közös-

hagyománya, hogy a tudományosság, az elméleti-

ségben, ha nem is ilyen címszóval, és ennek nagyon

ség viszonylag hamar el tud szakadni a gyakorlat-

jó hatása volt.

tól. És késztetés is van arra, hogy ez megtörtén-

Más vonatkozásokban, előadásokban is el szoktam

jen. Nem akarok rébuszokban beszélni. Azt látom,

mondani, hogy a lelkészi tevékenységem több mint

hogy nagyon szép elméleteket tudunk gyártani, és

ötven százalékát klasszikus és színtiszta pedagógiá-

ezek jól mutatnak egy előadásban, vagy egy ppt

nak tekintem. Tehát nem vallási nézetek propagálá-

kivetítésben, de nem biztos, hogy a gyakorlati ap-

sáról, vagy filozófiai okfejtéseknek a belsővé tételé-

rómunkában is megvalósul, vagy egyáltalán össze-

ről van szó, hanem életszemléletről. Azt gondolom,

köttetésbe kerül azzal. Én magam is kevés olyan

hogy Bogdán Lászlóék is valamiféle életszemléle-

embert ismerek, aki hajlandó beletenni úgy magát

tet, életmódot próbáltak megvalósítani. Közelről

a gyakorlati élet minden vonatkozásába, hogy köz-
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ben bátorkodna esetleg bizonyos tudományos kite-

denki már valahol csinálta, sőt biztos, hogy nálunk

kintéseket is tenni. Hogy ezeket összefüggésekbe,

jobban csinálta. Legfeljebb egy speciális konstellá-

rendszerekbe helyezze, netán le is írja, vagy valami-

ció állt össze nálunk, ebben az adott környezetben,

lyen szinten tanítsa is. Szomorú tapasztalatom még,

és ez így érdekes lehet.

hogy olyan nagy igény erre nem is biztos, hogy van.

A mi gyülekezeti filozófiánk lényege, hogy mi spiri-

Azt látom, hogy borzasztó macerás ezt a gyakorlat-

tuális, lelki közösség vagyunk, és mindent erre épí-

ban keresztülvinni, és ezt sokan igyekeznek meg-

tünk fel. Ami a mi közösségi, lelki növekedésünket

spórolni maguknak. Ha nem muszáj a macerába

elősegíti, azt csináljuk, amiről pedig kiderül, hogy

belemenni, akkor ússzuk meg egyszerűbben, ol-

nem, azt leállítjuk. Nincs kecmec. Olyat nem fogunk

csóbban, lazábban, kényelmesebben, mert a rend-

hosszútávon működtetni, ami lelkileg károsítja a kö-

szer úgyis eltartja azt, aki beéri annyival. Mondhat-

zösségünket. Ez lehet, hogy sarkosan hangzik, de

nám egészen konkrétan azt is, hogy igény kérdése.

ez célkitűzés kérdése, mert azt gondolom, hogy
így tudunk megmaradni egyfajta tudatos növeke-

Említette a macerásságot. Ehhez kell extra mun-

désben.

kabírás, extra inspiráció, extra tudás, és akit ezt
bevállalja, kevés segítséget kap. Így aztán esetleg,

Kérdezem a személyes hátteréről. Említette, hogy

akinek van is tehetsége ehhez, azt mondja, hogy

mindig kistelepülésen szeretett volna dolgozni.

hú, ezt az egész nyavalyát nem veszem a nyakamba.

Önnek hogy jött ez az inspiráció, hogy ezzel fog-

Sok előadást tartok gyülekezetépítés témakörében,

lalkozzon?

és sokszor tapasztalom, hogy amikor beszélek arról,

Erre nyilván azt mondja egy keresztény ember, hogy

amit csináltunk, az addig hat inspirálóan, amíg arról

az Úristen ezt adta. Bővebben a háttere az volt,

nincs szó, hogy na és te ebből mit tudsz megcsinál-

hogy édesapám is lelkész, tehát lelkész gyerekként,

ni? Akkor az első reakció az, hogy ez mind nagyon

lelkész családban nőttem fel, és láttam belülről az

szép és jó, de nálunk ezt ezért, ezért meg ezért nem

egyháznak az állapotait. Nem követek el szentség-

lehet megcsinálni. És olyan könnyen le is veszi ma-

törést, ha egy édesapámtól tanult mondást felidé-

gáról a terhet az illető. Ez érdekes tapasztalat. Egy

zek, aki azt mondta, hogy az Úristen egyik legna-

csomót gondolkozom azon, mi van ennek a hátte-

gyobb csodája, hogy annak ellenére van egyház

rében. A leghatározottabban szeretném elkerülni,

a Földön, hogy kik abban az ő szolgái. Az egyház

hogy úgy tűnjön, mintha én valami különleges fi-

maga közel sem a szentek gyülekezete, és jó, ha az

gura lennék. Szerintem abban, amit mi csinálunk,

ember ezt reálisan látja, tudja. És azzal a szándékkal

semmi különleges nincsen. Szoktam mondani, mi

látja és tudja, hogy előre lépjen.

semmit nem találtunk föl. Amit csinálunk, azt min-
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Ha az emberi oldalát nézem, ez indított el ebbe az

mennyire fontos erre a komplexitásra tudatosan

irányba. Azt láttam nálunk, és általában az egyház-

odafigyelni. Nem jó az a fajta egysíkúság, ami na-

ban is, hogy van egy nagyon is világi szemléletű

gyon, és egyre jobban, érzékelhető a mai társadal-

karrier-út. Elkezdi az ember kistelepülésen, na-

makban, hogy olyan szakbarbárokat képezünk a

gyobb gyülekezetben, majd városba kerül és végül

mérnököktől az orvosokig, akár a lelkészeken ke-

fővárosi lelkészként szinte már csak az Úristen ép-

resztül a pedagógusokig, akik már csak egy vékony

pen hátba nem veregeti, hogy milyen jó szolgám

szeletéhez értenek a társadalomnak. És mivel csak

voltál. Én ezt próbáltam tudatosan másképp csinál-

ahhoz értenek, gyakorlatilag rombolnak azon kívül,

ni már teológus koromban is. Köztársasági ösztön-

az által, hogy nincsen affinitásuk az őket körülvevő

díjas voltam, a hallgatói önkormányzat vezetője a

világ sokszínűségéhez.

budapesti teológián és konkrétan hülyének néztek,
hogy miért akarok egy pusztulófélben lévő vidéki

Mindehhez hogyan kapcsolódott az ökológia, a

kis gyülekezetbe menni lelkésznek. Mert én kértem,

fenntarthatóság kérdése?

hogy ide helyezzenek. Akkor már hosszú évek óta

Ez a 2010-es évek közepétől vált egészen konkrét-

nem volt itt lelkész, a parókia konkrétan lakhatatlan

tá. A szemléletmód gyökere eredendően benne

volt. Bennem volt egy indíttatás, hogyha valamit

kéne, hogy legyen egy hívő vagy keresztény em-

az ember tényleg valamilyen meggyőződéssel akar

berben. A teremtéstörténetben ott van a művelés

csinálni, akkor azt ott kell csinálni, ahol tényleg lát-

és az őrzés, a ránk bízott világ védelme. A benne

szanak az első lépésektől az út mozzanatai. Különös

lét, a benne tevékenykedés küldetése. Tehát alap-

kegyelme az Úristennek, hogy 22 év tapasztalatára

vetően ez nem specialitása kellene legyen a keresz-

visszatekintve ez nem az én agymenésem volt pusz-

ténységnek, hanem ez az alapküldetés része, csak

tán, hanem azt látom, hogy akik ebből szeretnének

ennek a korszaknak éppen most ez a felismerés az

valamit tanulni, azok akár csak részleteiben, moz-

egyik hangsúlya. És jó, ha ez úgy válik láthatóvá,

zanataiban ki tudnak dolgokat emelni, sok mindent

hogy a jelszavakon vagy a plakátokon kívül tényleg

hasznosítani tudnak. Ez az egyik háttér.

gyakorlati tevékenységben tud szervesülni a gyüle-

A másik háttér, hogy azt is érzékelem: az ember ak-

kezetek működésében.

kor tud színes és értékes közösséget felépíteni, ha

Van még két kulcsfogalom: a személyesség és a

maga is törekszik arra, hogy a saját személyiségé-

közvetlenség, és ezek egyáltalán nem csak humán

nek sokszínűségét ne csak megkeresse és fenntart-

kategóriák. Ez köt bennünket a növényekhez, a te-

sa, hanem fejlessze is.

remtett világhoz, a ránk bízott javakhoz, értékekhez

Tudni kell, mennyire komplex az ember élete, és

és ugyanakkor ezek nem működnek szeparáltan.
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Ez az én tapasztalatom. Nem tudok hiteles, szemé-

képes személyes kapcsolat rendszerében megtarta-

lyes kapcsolatokat emberekkel kialakítani úgy, hogy

ni egymást. Ez 150-200 fő. Nagyon érdekes, mert a

közben magasról teszek a világnak az egyéb vonat-

gyülekezetünk mérete is ekkora.

kozásaira és nem érdekelnek az élővilággal vagy a

Nem véletlen, hogy minden egyházi lelkiségi meg-

természeti környezettel kapcsolatos kérdések.

újulási mozgalom, ami kitekintéssel volt az egyház

De fordítva sem működik hitelesen. Aki pusztán

szervezetiségére is, törekedett a gyülekezeti mére-

az ökológiai lábnyomra koncentrál, de mellette a

tek redukálására, kisebbé tételére. Komolyan kéne

halandó emberrel nem foglalkozik, az nem fog hi-

vennünk, hogy bizonyos mértékű közösségek élet-

telesen benne élni egész emberként a világban és

képesek, azok, amelyek közvetlenül tudnak egy-

a társadalomban. Ez a fajta összetettség és egysé-

másról, közvetlenül tudnak együttműködni.

gesség az, amit én újra meg újra igyekszem a magam számára hangsúlyossá tenni.
Biológiailag is bizonyított tény: az ember másokkal együtt és másokhoz képest tudja reálisan látni
önmagát. Tehát közösségi lény. Akár mondhatnám
úgy is, hogy így teremtett meg bennünket az Úristen, így rakta össze a testi-lelki mivoltukat. Amikor
elszakítjuk magunkat a közösségből, akkor valami
olyantól szakítjuk el magunkat, ami mi magunk vagyunk. Több, mint amit mi gondolunk magunkról.
Ebben ez a döbbenetes, hogy másoktól elválasztva akar érvényesülni sok ember, holott az eredendő
küldetésünk a másokkal együtt való működés. Ez
vonatkozik az eredményekre is, az örömökre is, és
a gondok közös hordozására is. Nagyon érdekes az
említett Anglia, régebben olvastam egy tanulmányt
a kora középkori angol társadalomról. A tanulmány
foglalkozott azzal, hogyan és miért alakultak ki azok
a nagyságrendű település méretek, amik akkor Angliára jellemzőek voltak. A közösségi együttműködés
pszichológiai oldala is előkerült, hogy hány ember

Köszönöm a beszélgetést.
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Kiss Attila, szociális munkás

Nyírtelek az ország keleti felében található 6500 fő lakosságszámú kistelepülés, tanyás bokrokkal körülötte. Ezen tanyás területek egyike Nyírtelek-Görögszállás, ahol több évtizede
Győrfi Mihály evangélikus lelkész vezetésével összetett és megalapozott munka folyik a
roma lakossággal. Ennek része a minősített ökológiai gazdálkodásuk is, melynek indítása
sem volt könnyű annak idején, manapság a fenntartása, továbbfejlesztése jelent gondot.
Kiss Attilával, a szociális munka felelősével beszélgettem.
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Kérem, meséljen a mezőgazdasági tevékenysé-

Közben egy alternatív közösségi centrumot is sikerült

gükről.

részben uniós forrásból megvalósítani. Ez közösségi

Hivatalosan minősített biotermesztést folytatunk,

ház, gyülekezeti ház, és már egy jó ideje ott működik

az érvényessége most fog lejárni 2020. december

a fóliasátorunk is.

31-én. Van egy 10 hektáros bérelt tanyánk, ott öko

2016-ban Kishantosra mentünk öko-képzésre a csa-

módszerrel termesztünk napraforgót, kukoricát.

pattal.

A tanya szomszédságában, ahol gazdálkodunk,
valaki rossz szemmel nézte, hogy cigányemberek
dolgoznak ott, és sörétes puskával átlőtt. Most
nem kényszeríthetjük az embereket, hogy visszamenjenek és félelemben dolgozzanak. Úgyhogy
nekünk annak a 10 hektárnak a használata jelenleg
nagyon kétséges. Hiába tudnánk továbbra is bérelni,
nincs kétkezi munkásunk, aki ezt bevállalná, legalábbis abból a közösségből, akit istápolunk. Úgyhogy
nem egyszerű történet ez.

Korábban az önkormányzattal volt szerződésünk,
ők adtak területet, ami szabadtéri művelésre alkalmas, 4 hektárt. Akkor együttműködő volt az önkormányzat, most sajnos nem az. Most azt mondják,
hogy a józan bolondok próbálnak segíteni a cigányoknak, és nekik ez így jó. 2014-ben jött egy új
polgármester, és ő nem csinálta tovább, amit az
előző elkezdett.
Nem akadályoznak bennünket, de segítséget sem
kaptunk, azért is kellett ebbe a földbérleti buliba

2011-től indultunk, akkor még tudtunk pályázni

belemenni.

szociális földprogramba. Ezt közösségépítésként

Van egy szociális szövetkezetünk, de még nem ta-

is gondoltuk. Nyírtelek-Görögszállás tanya egy

lálkoztunk olyan szociális szövetkezettel, akik effek-

320 fős közösség, 90 százalékban cigányemberek

tíve termelnek, csak olyanokkal, amelyek tanácsot

és családok. Közben közfoglalkoztatóvá is vált az

adnak ernyőszervezetként, hogy miként is működ-

egyházközség és a gyülekezet, és elkezdtük bevon-

jön egy szociális szövetkezet.

ni az embereket. Ezt összekapcsoltuk egy komplex
telepprogrammal, szegregátumok felszámolására.
Pályáztunk, de nem nyertünk. Mi az egész közösséget próbáljuk egyszerre emelni. Beindítottuk
2009-ben a Biztos Kezdet gyerekházat, támogató
szolgáltatást, közösségi szenvedélybeteg ellátást,
tanyagondnoki szolgáltatást és még a földprogramot is.

Aztán zártkerteket próbáltunk kitisztítani, de a földtörvényt abban a pillanatban megváltoztatták, és
semmilyen földet nem tudunk szerezni azóta. Ezzel
küzdünk. Volt, illetve még van ez a bérlet, de most
volt ez az atrocitás... Úgyhogy maradt a fólia, ott
teljesen öko-gazdálkodást folytatunk.
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A nagy ötlet az volt, hogy szerzünk még földterü-

is, akin próbálunk segíteni. Mindenhonnan jönnek,

letet, például a hungaro-durum rozs nagyon jó üz-

csak jönnek, dicsérnek és ígérnek, a különböző mi-

let, ezt a németek vagonszámra vennék. De amen�-

nisztériumokból is, és aztán semmi nem történik...

nyit mi termeltünk, azt nem tudtuk megoldani,
hogy közvetlenül kivigyük, hiába lett volna vásárló.
Egyetlenegy mezőgazdasági vállalkozó vásárolja
fel ezt is, itt is furcsaságok vannak. De ez nagyon
jó lenne, rentábilissá tudnánk tenni ezt az öko-gazdálkodást.
Napraforgóból csináltunk „majdnem” bio-olajat,
hidegen sajtoltat, de nem találtunk olyan sajtoló
üzemet, amelyiknek megvan az engedélye, hogy
bio módon sajtoljon. Így hivatalosan nem volt bio,
a sajtoló miatt.

Az egész szegregátumban nagyon súlyos probléma, hogy már az aktív korúak (228 fő) fele dolgozik.
A fele közfoglalkoztatott nálunk, vagy az önkormányzatnál, vagy a nyílt munkaerőpiacon, de mégis
megjelent a dolgozói szegénység kategória. Ehhez
is alkalmazkodnunk kell. Régen a mélyszegénység,
a generációs problémák voltak a jellemzőek, hogy
átörökítették a szegénységet.
A dolgozói szegénység azóta van, amióta munkaerőhiány van a környéken is, és felszippantja az embereket a betanított munka, a konzervgyár, a liba-

Ez folyamatos, állandó agyalás, gondolkodás: hogy

farm, a környező cégek. Úgy súlyosabban két éve

csináljuk, mint csináljunk. Fárasztó, közben az alap-

jelent meg. Hiába dolgoznak, nem haladnak annyi-

tézis az volt, hogy a cigány közösséget gatyába ráz-

ra. Valami kellene még, valami lökést kellene adni

zuk. Eredetileg az őstermelői lét, az öngondosko-

még ennek a történetnek.

dás felé akartunk elindulni, utána jött a szövetkezet
ötlete. Az volt a lényeg, hogy ne közfoglalkoztatásból kelljen élniük, hanem normális megélhetést

Hogy jött ez a gondolat, hogy vegyszermen-

tudjunk biztosítani. Ez most alapvetően megállt. A

tesen próbálnak gazdálkodni? És hogy ha már

közfoglalkoztatás a mai napig maradt és fog is ma-

mezőgazdálkodnak, akkor az egészséges táplá-

radni. Vannak, akik el tudnak helyezkedni. Akik nem

lékot és a természetet is figyelembe vegyék?

tudnak, azok maradnak nálunk, de kifogástalanul

Az alapötlet az igazgató lelkészé volt, Győrfi Mihá-

jól dolgoznak.

lyé. Az volt a lényege, hogy mást akartunk, olyat,

Akartunk egy csomó mindent, hűtőházat, feldolgozó üzemet is, de nem tudtunk rá pénzt szerezni. A
világ minden tájáról járnak hozzánk. Néha azt érezzük, hogy bazári majmok vagyunk, meg a közösség

ami innovatív, előremutató, ami az ökológai lábnyomunkat kisebbé teszi, amellett, hogy a cigány
közösség szociálizációs hiányainak a felszámolásáról is szól. Azt is akartuk, hogy egészséges ételeket együnk, hogy tudjuk, honnan származik az étel,
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tudjuk, hogy miként van a termesztés. Tudjuk, hogy

A dán evangélikusokon keresztül csináltunk egy

kell zöldséget enni és nemcsak húst krumplival meg

„disznó”-projektet, az volt a lényege, hogy folya-

tésztával. Alapvetően étkezési szokásokat is változ-

matos mentorálás mellett, kalákában megépítettük

tatunk. A szocializáció során a gyerek látja, hogy

a disznóólakat, mindenki kapott malacokat. Az volt

apa felkel és megy dolgozni, és nem azt látja, hogy

a feltétel, hogy 120 kiló alatt nem lehet levágni, el-

ő megy iskolába, de apa még alszik. Ezzel sok időt

adni. Az akkori tanyagondnok, aki nem cigány, kint

eltöltöttünk, hogy fel kell kelni, el kell menni, le kell

lakott Görögszálláson, ő volt a program mentora.

dolgozni a munkaidőt. Nagyon érdekes volt az em-

Ellenőrzött körülmények között minden jól ment.

berek hozzáállása is, hogy nem tudták elképzelni,

Nem úgy, mint a „minden gyerek lakjon jól”-ban,

hogy mi az, hogy 8 óra munka. Volt, aki azt gon-

hanem mindenki tökéletesen felnevelte a disznó-

dolta, hogy elmegy, kap egy feladatot, azt meg-

kat, volt aki el tudta adni, volt, aki még tenyésztett.

csinálja, és hazamegy. Ezzel nagyon sok munkánk

De ez dán pályázati pénzből volt, pár éve, másfél

volt. A gyerekház is ennek szerves része. Ott a 0 és

évig tartott. Aztán magától nem ment tovább.

3 év közötti gyerekeket és szüleiket fogadjuk. Egy
komplex, minden mindennel összefügg rendszert

Az ilyen programoknak nem 1-1,5 évig kellene

alakítottunk ki.

mennie, hanem legalább 4-5 évig. De középtá-

Ez egy speciális tanyabokor-szerű elrendezésű település, egyharmada az embereknek tanyabokorban
él. Összesen 12-13 tanyabokor van szórványosan a
település körül. De ez a Görögszállás tanya az önkormányzat településrendezési terveiben szegregátumként van megnevezve. Nem tudom, mitől lett
Görögszállás a település neve, itt tirpákok laktak
elsősorban, akik Szlovákiából származtak. Nyíregyháza és Nyírtelek környékén nagyon sok ilyen van.
Általában a tirpákság élt ebben a tanyavilágban, de
kihaltak és a következő generáció már nem művelte
a földeket. Egyébként minden egyes házhoz elég
nagy kert tartozik. Volt olyan elképzelés is, hogy
a házak mögötti nagy kertrészeket egybe lehetne
szántani, akkor elég komoly terület összejöhetne.

vú és lépcsőzetes finanszírozás nélkül nem tud
működni, mert ez lesz, ahogy mondta, hogy a
józan hülyék csinálják. A küzdelmet, a sok extra
energiát sokan nem vállalják.
A pályáztatási rendszerek nagyon furcsák, az uniósak is. Ugyanannak a projektnek a folytatására, akár
meghívásosan, nem lehet pályázni. Óriási hiányosságok vannak. Ami két évig jól működik, azt újra
kellene finanszírozni.
Nyilván működtetésre, továbbfejlesztésre kevesebb pénz kell, mint létrehozásra, viszont nem
menne a levesbe a sok elkezdett dolog. Azért
is meglepő ez a hiányosság, mert a nemzetközi
módszertan része a közép-hosszú távú munka.
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Az evangélikus egyházon belül van cigánymisszió,

És van számos jó program, aminek nem ilyen jó a

ezen keresztül mi segítjük is a cigány testvéreket,

híre. Kapnak támogatást, hogy hírük menjen?

sokan a gyülekezethez tartoznak. Amikor a gyüle-

Nem volt olyan, hogy a csapból is mi folynánk, vagy

kezetbe bekapcsolódtak cigány emberek is, volt

a közösségi médiában sokat szerepelnénk. Van a

elég erős, ha nem is felháborodás, de összetűzés

Soroló című műsor, ők évek óta visszajárnak hoz-

a gyülekezeten belül. Hogy van ez, hogy bejönnek

zánk. De alapvetően nagy hírverés és nagy média-nyil-

hozzánk a cigányok? De ez át lett írva, köszönhe-

vánosság nem volt. Az egyházon belül van diakóniai

tően a lelki vezetőnek, Győrfi Mihálynak. Nagyon

alap, mi oda tudunk pályázni. A templomban a szen�-

érdekes, pont a gyerekházba jött egy csapat, meg-

nyvízelvezetést is öko módon alakítottuk ki, azt is a dia-

nézni, és ott mondtam, hogy ez egy szegregátum,

kóniai alap finanszírozta. A mi szervezetünk alapvetően

ahol már jobb élni, de azért nem jó itt élni. Mert

gyülekezeti fenntartású, ami az evangélikus egyhá-

ettől van jobb élet. És felháborodtak a fiatal cigány-

zon belül már nem jellemző, mert az országos egyház

asszonyok, hogy mit képzelek én, ez nem szegreg-

fenntartásában vannak nagyrészt a szociális és oktatási

átum, ez nem olyan. És el kellett telnie több mint

diakóniai intézmények. Kevés gyülekezeti fenntartású

egy évnek, amikor odajött hozzám az egyik fiatal

van. Ez kicsi, de elég erős gyülekezet.

cigányasszony, és azt mondta, most értette meg,

Az alaptézisünk, ha egy-egy családnak próbálunk segí-

hogy miről beszéltem. Ez számomra visszaigazolta,

teni, akkor az rossz vért szül. Mi az egész közösséget

hogy nem csináljuk rosszul.

próbáljuk egyszerre megemelni. Úgy próbáljuk csinál-

Mindig azt mondom, ha nem akarják, hogy nyomo-

ni, hogy mindenki, aki részt akar ebben venni, annak

rúságban éljenek, meg még a gyerekeik gyerekei is,

legyen helye.

akkor dolgozni kell, tanulni kell, ne mondja nekem

Igazából a gyerekházban nevelkedett gyerekektől ka-

egyikőjük sem, hogy úgy akar élni, mint az apja és

punk olyan visszajelzést, ami reményre ad okot. Ők,

az anyja. Ha látják, hogy van jobb világ, van lehető-

ha tovább mennek, akkor ott mintha már lenne egy

ség, amit egyébként fel is tudunk kínálni sok eset-

generáció, amelyik összeszedettebb, öntudatosabb,

ben, akkor éljenek vele és a felelősséget vállalják.

alkalmazkodott, és tud nemcsak a saját szocio-kulturális közegében élni.

Vannak olyan programok, amik jó munkát vé-

Az összes apróbb, hátrányos helyzetű település tele

geznek, de emellett nagyon jó a hírük is. Ez-

van szenvedélybeteggel. A következő drogot használ-

által bevonzanak ismertséget, népszerűséget,

ják, már gyerekek is: patkányméreg, abból csinálnak

pénzt. Ezzel elérik azt is, hogy az eleinte ellen-

egy elegyet, belemártják a cigarettát, és ezt szívják. És

séges önkormányzat sem csinálja azt meg, hogy

fél év után, mint a zombik. Gyakorlatilag fogyatékossá

konkrétan keresztbe tegyen, vagy ne támogassa.

teszik magukat.
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Az észrevétlen belső migráció helyi szinten
megoldhatatlan problémákat okoz. Összességében mért volna gond, hogy az egyik faluból
átmennek a másikba az emberek? De a települések nem tudják megoldani, hogy integrálják az
embereket, nincs hozzá tudás, eszköz, és szétesnek a települések.
És a települések utána el is néptelenednek. Például
Kispalád környéke, az ukrán határ, ahol már csak
cigányok élnek, meg nyugdíjasok, és semmi nincs.
Csempészet van. A cigarettát a mai napig csempészik, hihetetlen, milyen nyomorúság van. És mindig
mondják, több lesz már a cigány, mint a magyar. És
mindig mondom, azért lesz több, mert elmennek
azok a magyar emberek, akik a népességet összetételén tudnának változtatni, mert elmennek a Dunántúlra, Budapestre, Nyugat-Európába dolgozni. Ők itt
maradnak, a nem cigányok meg elmennek. Nagyon
furcsa, és ezzel tényleg nem foglalkozik senki. És a
polgármesterek, akik életükben ilyen problémával
nem szembesültek, úgy viselkednek, mint az újszülött, mindenre rácsodálkoznak.
Nem is tudják átlátni. Ez rövid távon is probléma,
de hosszú távon óriási gond. Ez utána tovább
begyűrűzhet és borzasztó nyomorúságot és tudatlanságot szülhet.
Köszönöm a beszélgetést.
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Fotó: Györkös József

Varga Andrea, Kristályvölgy Egyesület elnöke

Ajka a Dunántúl egyik jelentős városa. Évek óta működik itt a közösségi bolgárkert, melynek
területét a város ingyen és hosszú távon biztosítja a kertészkedésben résztvevő magánszemélyek számára. A megtermelt javak egy részét helyi rászorulók számára ajánlják fel.
A vegyszermentes gazdálkodás elveit követve gazdálkodnak, de a kert nem minősített.
Varga Andreával, a Kristályvölgy Egyesület elnökével, a kert alapítójával beszélgettünk.
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Hogy kezdődött a közösségi bolgárkert kialakí-

Vegyszermentesen, ökológiai módon gazdál-

tása Ajkán?

kodtok?

Összességében a projekt 2015-től megy, 2018-

Igen. Mi mindenkitől azt kértük, hogy lehető-

tól van ott a bolgárkert. Sokan már próbálkoztak

ség szerint vegyszermentesen gazdálkodjon. De

valamivel, tésztát gyúrtak, zsebkendőnyi terüle-

nem tudjuk ellenőrizni folyamatosan. Elég sokan

tet műveltek.

vannak, és egyre többen, főleg idén a koronaví-

Abban az időben sok volt az FHT-s, (fizetés he-

rus járvány miatt sok jelentkező volt. 20 parcella

lyettesítő támogatás) nekik adtunk munkát, és

van kialakítva, egy parcella 180-200 négyzetmé-

akik ott dolgoztak nálunk, akartak kiegészítést

ter, de van nagyobb is, attól függ, hogy mekko-

a kis pénzük mellé. Ahhoz, hogy meg tudják

ra területen akarnak vagy tudnak termelni. Ez

tartani a fizetéshelyettesítő támogatást, kellett

mindenkinek a saját maga és családja ellátására

egy hónap önkéntes munkát végezni, és mi ezt

szól, de vannak, akik csoportban művelik, a di-

biztosítottuk. Akkor kaptunk az önkormányzattól

abétesz klubosok és a fogyatékkal élők csoport-

földterületet, és ott kezdtek termelni a lányok,

ja például. Ők többet csinálnak, nem csak meg-

asszonyok. A végén őstermelői igazolványt vál-

termelik, hanem fel is dolgozzák a zöldséget, és

tottunk nekik. Egészen szép mennyiségeket tud-

a fogyatékosok önálló életvitelt is tanulnak.

tak termelni és eladni.
Bolgárkertnek hívják Ajkán ezt a területet, ahol

Neked hogy jött ez az inspiráció, a vegyszer-

régen bolgár származásúak laktak, akik árasztá-

mentesség, természetes módon gazdálkodni és

sos technikával gazdálkodtak. Átköltözött oda a

a közösségi kertek így együtt?

kert, és áthelyeztük a programot a polgármester

Eredetileg népművelő vagyok, Ajkán a Nagy Lász-

segítségével a város-rehabilitációs program keretei

ló Művelődési Központban dolgoztam sokáig. Volt

közé. Most úgy működik a termelés, hogy aki akar,

egy betegségem 2006-ban. A Ma egy Holnap című

kér területet, és a megtermelt mennyiség 10 száza-

fenntartható lapba különböző civil kezdeményezé-

lékát felajánlja rászoruló családoknak.

sekről írtam. Ott láttam nagyon sok példát, és a

Most már vannak gyógynövények is, van dobópálya, lesz egy teaház is lassan, egy szabadidőközpont-szerű valami. A terület körbe van kerítve, focipálya volt régen.

Somló Hangja fesztivál keretében elkezdtük ezeket
megmutatni. Egy ökoboltunk is volt, de azt sajnos
bezártuk, mert egy ilyen kisboltot nehéz nyereségesen üzemeltetni. 2002-ben létrehoztuk a Kristályvölgy Egyesületet, azóta itt vagyok.
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Hogy fogadták ezt az emberek?

Nagyon egyszerű volt. Jó a kapcsolat az önkormány-

Sok éve az FHT-soknak biztosítjuk a 30 napos önkén-

zattal, sok projektben együttműködünk. Ahhoz ké-

tes munkát, vagy nálunk, vagy valamelyik szervezet-

pest, hogy mi indítottuk el, nagyon tetszett a polgár-

nél, attól függően, ki milyen állapotban van, mit tud

mesternek, pártolta, támogatta, hogy legyen ilyen

dolgozni. Nekik le kell dolgozni ezt a 30 napot, hogy

típusú kert, hogy a szolidáris város képet erősítsük

megmaradjon a 22 800 forintjuk.

Ajkáról. Így jött az, hogy azok a családok, akik nehéz

Úgy kerültünk velük kapcsolatba, hogy volt egy pro-

helyzetben vannak, kapjanak a terményekből.

jektünk, amelyben sok FHT-ést kellett elhelyezni, úgy
2012-13 körül. A magasan kvalifikált pedagógusok

Most is kispénzű emberek dolgoznak a kertben?

mentek az iskolába gyerekekkel foglalkozni. A másik

Ezt most ennyire nem tudom leválogatni, mert az el-

végletet azok képviselték, akik már szinte semmit nem

múlt 5 évben már nem volt nálunk munkanélküliség,

tudtak csinálni. Megindító sorsokkal is találkoztunk,

aki akart, mindenki talált munkát. Mindenki, kivétel

például egy hölgy, ötvenegynéhány éves, hajléktalan

nélkül.

volt. Sikerült neki munkát szerezni Noszlopon. Egy

Vannak, akik azért csinálják, mert fenntartható szem-

idős házaspárhoz költözött, ott kezdett el kertet mű-

léletűek. Nekik fontos a környezeti fenntarthatóság,

velni és megtermelte magának, amire szüksége volt.

például van egy evangélikus lelkészünk, fiatal, a fele-

Emellett csináltunk zöld projekteket, óriásplakát kiál-

sége ökokört csinál, ők jó példával akarnak elől járni.

lítást, kiadványt, hulladékból termék kiállítást, Som-

Vannak olyanok, mint például a diabétesz klub, ahol

ló-zöldítő programot.

kispénzű nyugdíjasok vannak. A cukorbetegség nem
olcsó mulatság, akiknek kis jövedelmük van, ezzel ki

Egyszer csak jött ez az ötlet, hogy kéne szerezni

tudják egészíteni. Elég vegyes a kép összességében,

földet és kertészkedni?

de vannak olyanok, akik abból a programból indultak.

Együtt találtuk ki, igen, mert sokaknak ennivalóra

Most már egy gondnokot biztosít az önkormányzat a

sem volt pénze, ebből indult. Nem tudtam minden-

kertnek.

kit elküldeni dolgozni, főleg akkor, amikor nem volt

A város-rehabilitációs programból tudtunk venni

munkahely. A kert kiegészítő jövedelem lett volna, és

eszközöket, gépeket, van egy szabad terület, ahova

hogy legyen nekik saját részre élelem, amit el tudnak

játszóteret tervezünk, és van egy dobópálya is. A te-

tenni, fel tudnak dolgozni.

rületet folyamatosan fejlesztik, segítséget is kapnak,
szoktunk ősszel lecsófőzést csinálni, hogy a közösség-

A várostól mennyire volt egyszerű földet szerezni vagy kapni?

fejlesztés része is menjen.
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A gondnok Halimbán lakik. A valahai halimbai füves

A közösségi kert hogyan terjed szerinted?

papunk, Szalai Miklós4 házánál lett kialakítva füvész-

Városon ez magától is szépen megy, ahol megszületik

kert, ott termelnek gyógynövényeket. Jönnek ki óvo-

a vágy, ott meg szokták ezt oldani nagyon szépen.

dások, iskolások, körbevezetik őket, melyik gyógynö-

A kistelepüléseken azért bonyolultabb, mert ott álta-

vény mire jó, mire való, tervezünk oda egy teaházat.

lában van kert a házakhoz, amit nem akarnak hasz-

Tavaly a programon, amit a város-rehabilitációs prog-

nálni. Volt ilyen törekvésünk az elején, az elhagyott

ram keretében csináltunk, 1000 ember vett részt. Ezt

gyümölcsfákkal kapcsolatban. Meghirdettük az új-

picit továbbfejlesztettük és a bolgárkertben piknik

ságban, hogy ahol nem tudják leszedni, mennénk le-

lesz majd, de csak 2021-ben. Az idén elpróbáljuk,

szedni. Senki nem jelentkezett. Lehet, hogy most egy

mennyire működőképes.

picit más lesz, hogy nagyon drága lesz a gyümölcs,

Szeretnénk népszerűbbé tenni kertet a városlakók

zöldség. Talán változni fog a helyzet, de amikor van

között. Vannak elárusító pultjaink, és tervezzük, hogy

egy viszonylagos jobblét, amikor meg tudják vásárol-

ősszel, amikor beérnek a termények, csinálunk egy

ni, akkor nem érdekli őket, nem tudod rávenni őket,

piacot. Van egy Magyar-Kínai Egyesület, van egy kí-

hogy termeljenek, hogy csinálják.

nai testvérvárosunk, és azt tervezzük, hogy kapunk

Gyerekkoromból rémlik, hogy még volt gyakorlóker-

tőlük virágpalántákat, ehető virágokat, és palántákat

tünk. Azokat volna érdemes visszahozni, mert akkora

cserélünk.

terület van minden önkormányzatnál. Sok múlik egy
adott település vezetőségén, mi az, ami nekik fontos.

Dolgoztatok valaha roma emberekkel?

Nálunk nem humán beállítottságú a polgármester,

Nagyon jó barátaim vannak köztük. Van egy zene-

rám szokta hagyni az ötleteimet.

karunk, ők autentikus cigányzenekar. Ajkán nem jelentős a cigány lakosság. A Roma Nemzetiségi Ön-

Mitől alakul ki ez az akarat?

kormányzat vezetőjével régóta nagyon jó a viszony.

Kell egy őrült, aki elkezdi maga köré gyűjteni az

Még volt közös irodánk is, és azóta is megmaradt a

embereket. És ha vannak már öten-hatan, akkor

jó kapcsolat. Devecserben jelentős a roma lakosság.

oda lehet menni a városvezetéshez, vagy bárkihez,

Ott egy részük lomizásból él, híres a piaca, és a kör-

hogy van egy ilyen ötlet, hogy szeretnék, ha környe-

nyéken sok munkahely van, sokan járnak be Ajkára. Itt

zettudatosabb lenne a város, és ezt a szemléletet se-

van munkahely, ott már vannak elég jómódú romák is.

gítené, és akkor általában nem mondják, hogy nem.

4
Szalai Miklós: (1902 – 1990) 1926-ban szentelik pappá, majd 1947-ben helyezik Halimbára, ahol régi álma szerint gyógynövényekkel kezd el foglalkozni. Gyógynövényeket azonosít és teakeverékeket állít össze. A teakeverékekért kapott pénzből 33
templomot és plébániát újítottak fel. 1973-ban jelent meg a „Fűben, fában orvosság” című könyve, melyet azonban a korabeli
orvostársadalom tiltakozása miatt, mások szerint azért, mert Szalai Miklós nem vette figyelembe a szaklektor véleményét, bezúztak.
Később Halimbárium néven 16 keverékét hivatalosan is forgalmazták.
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De ahhoz kell egy csoport vagy egy mag először.

Érdekes, az egyik srác például batátát termel, és rá-

Mert hiába akarok megoldani bármilyen problémát,

kaptak a többiek is, elkezdték egymást tanítgatni,

ha csak egyedül vagyok, nem érzékelik azt, hogy

hogyan kell, mire kell odafigyelni, mennyiért lehet

van igény.

eladni.

Több mint ötéves tapasztalatod van. Hogyan ha-

Akkor ő könnyen teremthet jó sajtót magának,

tott kert a benne részt vevő emberekre, változ-

mert az újságíró érti ezt.

tatott-e az életminőségükön?

A városban van-e híre, ismertsége a program-

Ez érdekes, nagyon sokszor a hatások addig tartanak,

nak? Hallott-e róla, aki nem résztvevő, nem ro-

amíg valamilyen módon mentorálod a folyamatot.

kona a résztvevőknek?

Sok mindenben megváltozott a szemléletük, csak

A kertünk már országosan híres, sokat hozott a város-

amikor eltűnnek a látótérből, akkor elhalványodik.

nak. A helyi újságban is folyamatosan írnak róla, hir-

De van, akinek ez rengeteg új dolgot hozott, hogy

detve is volt, hogy lehet parcellát kérni. Ősszel, ami-

hogyan lehet másként csinálni. Volt, aki például azt

kor vannak a találkozók, közös főzés, akkor csinálunk

tanulta meg, hogy a közösségi médiát lehet használ-

riportot. Az az Ajkai Szóban rendszeresen megjelenik.

ni, hogy értékesítse, amit megtermelt. Volt egy nő,

A megyei lapban, televízióban is folyamatosan van hír

akinek még a 8 általánosa sem volt meg, de felvitte

a közös programokról, és marketingeljük mi is. Szóval

vonattal a terményeit Pestre eladni. És volt olyan, aki

tudni tudnak róla, de aki nem érintett, vagy akit nem

akkor keresett belőle havonta 40 000 forintot. Élel-

érdekel, az elmegy mellette. Amikor majd kivisszük a

mesek voltak... És a kurázsit át tudják vinni más terü-

bolgárkertbe a rendezvényeket, akkor más szemmel

letekre is.

fognak ránézni.

Jelenleg a kertgondnok mentorálja a gazdálkodást,
segít nekik.
Ahhoz, hogy valami készséggé alakuljon, legalább 5-6 év kell. Nagyon jó, hogy a pályázati
struktúra ellenére, ami 1-1,5 éves programokat
támogat, ti ezt a folyamatosságot fenn tudjátok
tartani, és látszik, hogy ez kell hozzá, hogy a
maguk üteme szerint alakulhassanak a dolgok.

Köszönöm a beszélgetést.
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Szalay Tímea, Csalán Egyesület elnöke

Veszprém megyeszékhely, parcellázott területeket ad bérbe csekély térítésért helyi lakosok
számára.
Szalay Tímeával, a Csalán Egyesület elnökével beszélgettem.
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Kérlek, mesélj valamit a tevékenységetekről, hol

Miért pont a mélymulcsos művelést választottátok?

tartotok most, honnan indultatok.

Leginkább ezt érezzük természetesnek. Dr. Gyulai

Helyi termelői piacot üzemeltettünk illetve15 éven ke-

Iván, ökológus lévén csak olyan rendszerekben gon-

resztül szerveztünk öko-vásárokat Veszprémben min-

dolkodik, amelyek nagyon természetesek, és a talaj

den ősszel. Nagyjából két évtizede keressük azokat az

állapota nem sérül, esetleg javul, ahogy azt a mély-

utakat, amelyek tényleg környezetbarát mezőgazda-

mulcsos gazdálkodással el is lehet érni. A mélymul-

ságot jelentenek, környezetbarát kertészkedést. Dr.

csos kert modellje az őszi lombhullás. Lehullanak a

Gyulai Iván ökológus adott erre példát a mélymulcsos

falevelek és természetesen betakarják a talajt, és be-

gazdálkodással. Végiggondolta, tesztelte, és már 20

indulnak természetes lebomlási folyamatok. Mi ezt

éve ő maga is mélymulcsos gazdálkodást folytat a sa-

utánozzuk a kertünkkel. A mélymulcs védi a talajt a

ját kertjében. Ezt a vonalat próbáljuk mi elsajátítani,

kiszáradástól, az esőt megfogja, megtartja, ideális

hogy minél inkább ember- és környezetkímélő mező-

körülmények vannak a bomlási folyamatoknak, és ter-

gazdaságot tudjunk folytatni és népszerűsíteni egy-

melődik a növények számára könnyen hozzáférhető

ben. Annyira szélsőségesek az időjárási jelenségek,

tápanyag. Tehát nem kell hozzá semmi extra, csak be

kiszámíthatatlanok a környezeti paraméterek, mind-

kell takarni a területet – a takarás minősége azért nem

eközben a talaj termőképessége romlik, egyre jobban

teljesen mindegy –, és békén hagyni.

elgépiesedünk, egyre jobban csak kihasználjuk, kizsi-

Tavasszal az első igazán betakart terület kapcsán

gereljük a földet, és azt gondolom, hogy erre egy jó

eléggé kétségbe voltunk esve, mert bizony a mély-

válasz a mélymulcsos kertművelés.

mulcsos kert lassabban, nehezebben indult be. Igazából türelmetlenek voltunk, a hagyományos kertek-

Hányan és kik vesztek részt ebben?

hez hasonlóan már tavasszal sikert szerettünk volna

Van egy adott méretű kert, és azt műveljük közösen.

elérni. De a mélymulcsos kert bizony később indul

Kezdetben nagyjából tízen voltunk, most öten-hatan

be. A kert alázatra tanít is egyben, arra, hogy nem

dolgozunk rendszeresen a kertben, de nagyobb mun-

tudjuk pontosan, mikor és mi játszódik le a természe-

kálatokkor tudunk még embereket beszervezni. Pél-

tes takarásban. El kellett engednünk, hogy bármit is

dául amikor ősszel be kell takarni a földet. A kert kb.

tudunk a kertészkedésről. A természetre kellett bíz-

400 négyzetméter. Áll egy hagyományos művelésű

nunk mindent, hogy az pontosan tudja, mi a dolga,

részből és egy mélymulcsos részből, hogy látszódjék

teremni is fog a kert. A természetesen végbemenő

a különbség a két gazdálkodási forma között. A mély-

folyamatoknak köszönhetően az életképes növények

mulcsos talajműveléshez kell egy pár év, mire valami-

fognak megmaradni, azok, amelyek meg tudják véde-

féle ökológiai egyensúly-közeli állapotot elérhetünk,

ni magukat a betegségektől, és így meg tudnak majd

ott nem lesz rögtön hatalmas sikerélmény.

minket is védeni, ha elfogyasztjuk őket.
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Abban a pillanatban, hogy a természetre bízzuk a

Én is azt érzem, hogy ezt még meg kell tanulnunk.

folyamatokat, a legerősebb és legegészségesebb

Hogy azt együk meg, ami megterem, igazodva a ter-

növények termését fogjuk megenni.

mészet rendjéhez, és nem kényünk-kedvünk szerint
főzünk, táplálkozunk. Nagyon elszoktunk attól, hogy

A kert az önkormányzaté, tőlük kaptuk öt évre hasz-

a természet rendjéhez igazodjunk e téren. Elkényel-

nálatra. Van ugyanis a városban több olyan terület is,

mesített minket a világ. Míg régen azon alapult a

ami kiskertekre van felosztva, melyek kibérelhetőek

táplálkozásunk, amit leszedtünk a kertben, ma már a

az önkormányzattól. Mindig vannak bérelhető, üres

kreativitásunk szab határt a világ különféle pontjáról

helyek. A mélymulcsos kertművelés céljaira kaptuk

érkező ételféleségeknek és hozzávalóknak.

meg a kért területet. Körülöttünk mindenki kertészkedik, szebbnél szebb kertek vannak mindenütt. Közöt-

És mennyire érzed, változott-e az utóbbi években,

tük pedig ott van a nem túl szokványos mélymulcsos

ahogy az emberek a kiskertjeiket művelik?

kertünk, amit mindenki figyel a környéken, hogy eb-

Azt látom, hogy most a koronavírus miatt elkezdték

ből mi lesz.

a családok betörni az udvarok földjeit még itt a vá-

A kerttel alapvetően a környezetkímélő életmód
megélése a cél, miszerint éljünk úgy, hogy minél inkább harmóniában legyünk a természettel. A termés
elosztásával sem merülnek fel gondok, ami éppen
aktuálisan szedhető, abból mindenki szed magának.
Akik itt kertészkednek, azoknak nem az az elsődleges
céljuk, hogy hihetetlen mennyiségű zöldségre tegyenek szert. Én azt érzem, legalább ennyire fontos,
hogy közösségben valami értelmes dolgot tanuljunk
meg, szerezzünk sok-sok tapasztalatot, élményt.
Nyugat-Európában a közösségi kertekben fontossá
kezd válni az is, hogy azt hazaviszi a konyhára, azzal
számol. Ha tudja, fog kapni két cukkinit, akkor annak is örül és megvan a helye. Itthon itt még nem
tartunk, hogy ezt értékeljük.

rosban is, de falun egyre kevésbé használják ki az
emberek a kert lehetőségét. Városon talán újra reneszánszát éli meg majd a kertművelés.
Már nagyon kevés kertet művelnek falun is. Üresek a
zártkertes övezetek, nincsenek ott emberek. Faluról
származom, és emlékszem, gyerekkoromban tele volt
a falu határában található kertsor emberekkel – főleg
hétvégén. Mindenki jött-ment, kapált, vetett, vagy
épp betakarított, és úton-útfélen lehetett beszélgetni, összefutni falubeliekkel. Mostanában alig találkozunk valakivel.
Ami hiányzik Magyarországon, hogy ez akkor tudna virágozni – mert ugye meg vagyok róla győződve, hogy ez a jövő útja – ez mindenképpen
fontos volna társadalmaink számára gazdaságilag
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is, emberileg is, hogy normális társadalmak ala-

a fejlődési folyamat. Azt élem meg, hogy egy nagy

kuljanak ki. De ehhez az kell, hogy egy normális

nyitottság van bennem, hogy melyik pillanatban mit

együttműködés alakuljon ki a civilek – ez alatt nem

teszek, és ezzel folyamatosan zöldebben élek. Nincs

feltétlen szervezetet értek, hanem embereket, akik

benne rutin, mert mire legközelebb ugyanazt csinál-

valamit akarnak valahol csinálni –, és a helyi vezetés

nám, már más a helyzet, és már nem biztos, hogy az

között. Ez nehézkesen megy. Sokszor egy polgár-

a legjobb. A belátásban önmagában nem hiszek, az

mester nem érti ezeket a dolgokat, egyáltalán fenn-

nem elég.

tarthatóság, meg ilyesmi.
Sokszor meg az is van, hogy a polgármester valamilyen módon zöld, de akkor nem találja az utat
a lakosokhoz.
Az a kérdésem, hogy szerinted hogy lehet ezt az
utat egy kicsit kevéssé rögössé tenni?
Bármilyen kommunikáció – így a civilek és az önkormányzat közötti is –, pontosan úgy segíthető, ahogy
két ember kommunikációja. Mindig mindenhol végső
soron két, azaz egy-egy ember van. A felek akkor tudnak közös nevezőre jutni, ha tiszteletben tartják, elfogadják egymás célját, és ehhez mérten keresik meg a
közös jót. Akár két emberről, akár intézményekről is
van szó, az utat hasonlónak érzem.
Az embereknek a lelkét kell erősíteni. Egyébként tisztelem és becsülöm a természetet és úgy próbálok
élni, hogy a lehető legkevesebbet ártsak neki. Ösztönszintre kerül az, hogy védem is. A környezeti nevelésből sok minden nem megy át a gyakorlatba. Csak
akkor megy át a gyakorlatba, ha egészen belülről jön.
Azt tapasztalom magamon, ahogy nő bennem a szeretet, úgy folyamatosan észreveszem, hogy mit tudnék még zöldebben tenni, és az, hogy rutin, az direkt nem akarom, hogy kialakuljon, mert akkor megáll

Azt érzem, hogy a jó kertész alázatos és elfogadó. A
kert egy olyan színtér, ahol olyan emberek találkoznak, akikben talán több az elfogadás, nyitottan és
szeretetben fordulnak egymáshoz, és ezért nagyon
könnyen épülnek a kertben emberi kapcsolatok. Aki
kertészkedik, az tudja, lehet, hogy csak vet, és nem
fog aratni – és ez bármikor megtörténhet. Tudja, hogy
nem ő dönt a növényei sorsáról, ő csak szolgálhatja
őket, hogy nagyobbak, egészségesebbek legyenek.
Alázatos a természet törvényei kapcsán. Talán ezért is
van már ilyen kevés kert, mert erre az alázatra egyre
kevesebben képesek.
Köszönöm a beszélgetést.
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SA JÓKERE SZTÚR

SZAMOSSZEG

Szamosszeg, Vegyszermentes közösségi kert

Sajókeresztúr, Vegyszermentes közösségi kert
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HAJDÚNÁNÁS

PILISBOROSJENŐ

Hajdúnánás, Nánási Portéka

Hajdúnánás, Bocskai Korona

Pilisborosjenő, Vegyszermentes közösségi kertek
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RICSE

SZENDRŐ

Ricse, Telepített erdő

Ricse, Zukor Adolf Művelődési Ház

Szendrő, Vegyszermentes közösségi kert
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SZÓLÁD

NYÍR TELEK

Szólád, Gyümölcsfeldolgozó

Szólád, Gyümölcsöskert

Nyírtelek, Ökológiai gazdasági kert
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AJKA

Ajka, Bolgárkert (Fotók: Györkös József)

VESZPRÉM

Veszprém, Mélymulcsos művelésű kert

l

80

IM PRES S Z U M

IMPRESSZUM

© Pillangó Fejlesztések Egyesület, 2020
A bevezetést írta és az interjúkat készítette: Kassai Melinda
A szerkesztésben közreműködött: Nagyistókné Ekler Éva, Szőke Katalin
Grafikai tervezés: Kismarty-Lechner Zita
Borítókép: Pilisborosjenő, vegyszermentes önkormányzati kert, 2020

Ismételten köszönjük minden interjúalanyunknak az együttműködést.
A kiadvány civil szervezetek és magánszemélyek számára szabadon tanulmányozható.
Minden más további felhasználása, sokszorosítása engedélyköteles.
A kiadványból nyomtatott példányok a Pillangó Fejlesztéseknél rendelhetők.

Kapcsolat: info@bffd.hu

A kiadvány elkészítését az AKE támogatásával valósítottuk meg.
A Pillangó Fejlesztésektől képzés is rendelhető közösségi kertek kialakítása valamint
egészséges táplálkozás témában.
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