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SZÖVETTAN 

 

Bevezetés 

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben 
mőködı Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület (SZÖVET) tevékenysége milyen mértékben és 
milyen módszerekkel képes megvalósítani a fenntartható mezıgazdaság, illetve 
vidékfejlesztés és a helyi gazdálkodók érdekeinek érvényesítését. A fenntartható vidék 
legfontosabb tényezıi a falvak népességmegtartó képessége, a helyi közösségek kulturális 
integrációja és a biztonságos megélhetési lehetıséget teremtı vállalkozások létrehozása és 
mőködtetése. Ezek alakulásában a történelmi örökség, a helyi közösségek állapota, a 
gazdasági környezet, a jogi szabályozás, a természeti erıforrások, a személyi feltételek és a 
közpolitikai döntések egyaránt jelentıs szerepet játszanak. 

Az alábbiakban nem csak a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesületet mutatjuk be, hanem a 
szervezetnek otthont adó Nagykörőt is, hiszen a SZÖVET munkájának súlya és jelentısége 
csak a helyi viszonyok és körülmények összefüggésében ítélhetı meg reálisan. Egy közeli 
kontrolltelepülés vizsgálata pedig alkalmat adott, hogy kívülrıl tekintve a SZÖVET 
munkájára, korrigálhassuk a nagykörői résztvevı megfigyelés esetleges torzításait. 

Munkánk során kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztunk.  
Megismerkedtünk az ártéri gazdálkodás jellemzıivel, és számos interjút készítettünk a civil 
összefogás résztvevıivel, a település vezetıivel, a gazdálkodókkal és más helyi lakosokkal. A 
kvalitatív módszerrel felvett adatok kiegészítése érdekében kérdıíves adatfelvétellel mértük 
fel Nagykörő lakosságának a környezettudatos élelmiszervásárlással, fogyasztással és a helyi 
termékekkel kapcsolatos attitődjét, és a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület helyi megítélését. 
A felvett kérdıívekbıl 100 elemes reprezentatív minta alapján adatbázis-alapú elemzést 
végeztünk a községbeli lakosok szokásainak és életmódjának feltérképezésére.  

Köszönetet mondunk az általunk vizsgált két település lakóinak, és a Szövetség az Élı 
Tiszáért Egyesület munkatársainak, türelmükért, kedves támogatásukért és tanulmányunk 
elkészítéséhez nyújtott figyelmes segítségükért. 

 

1. Nagykörő 

1.1 A falu rajza1 

A Közép-Tisza vidéki Nagykörő Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól 25 km-re 
észak-keletre fekszik, a Tisza jobb partján. A falut és határát gyakorlatilag körülöleli a Tisza, 
valószínőleg nevét is a folyó kanyarulatáról kapta. Az 1636 fıs (KSH, 2009) község 17 másik 
településsel együtt a szolnoki kistérség tagja.  A községi státusz, úgy tőnik, nem felel meg a 
helyiek igényeinek: italozáskor Nagykörőben a jókívánság a következı: „Egészség, békesség, 
Nagykörő, nagyközség!”.  

Az Alföld jelenkori sajátos településszerkezete a török uralom másfél évszázadára vezethetı 
vissza. A folyamatos veszély ellen védelmet csak az egyre nagyobbra duzzadó mezıvárosok, 
illetve a Tisza természetes ártéri területén, a nehéz hadak számára áthatolhatatlan erdı- és 
mocsár rengetegekben rejtızı falvak nyújtottak. A gazdag természeti környezet biztosította a 
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megélhetéshez szükséges minimumot, ezért az itt lakóknak nem kellett a mezıvárosokba 
költözniük.  

Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági volumenét tekintve hazánk egyik legelmaradottabb 
megyéje. 7 kistérségnek ad otthont, köztük a szolnokinak, melyhez Nagykörő is tartozik. A 
megyén belül, kistérségi szinten éles különbségeket figyelhetünk meg (1. ábra). A tematikus 
térkép a kistérségeket 2007-ben érvényes kedvezményezettségi szintjük (KSH, 2008) szerinti 
besorolás alapján mutatja.  

 

1. ábra: Szolnok megye kistérségei kedvezményezettségi szintjük szerint (2007) 

 

 

Az aggregált fejlettségi mutató a kistérség gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális 
és foglalkoztatottsági mutatóit összesíti. Az ábrán látható, hogy a szolnoki, kedvezı 
mutatószámainak köszönhetıen, nem kedvezményezett kistérség. A kutatásban szereplı 
kontrollfalu, Tiszaroff, mely a tiszafüredi kistérség tagja, azonban a leghátrányosabb helyzető 
kistérségi kategóriába tartozik. A szolnoki kistérség kedvezı mutatói elsısorban a 
megyeszékhelynek, Szolnoknak köszönhetıek, mely kedvezı infrastruktúrája, illetve 
gazdasági fejlettsége miatt egyszerre átok és áldás a környezı kistelepülések számára. A 
múltbeli centralizációs célú fejlesztések eredményeként Szolnok, mint a térség kiemelkedı 
városa, magába szívta/szívja, a környezı falvak lakosságát, illetve nem egy község 
lényegében Szolnok külvárosává vált.  

 

2. ábra: Szolnok megye kistérségeinek vállalkozásai (szám és típus szerint) 
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A 2. ábra a kistérségben mőködı vállalkozások számáról ad áttekintést.  Nagykörő fı 
gazdasági mutatóit alapvetıen meghatározza Szolnoktól való távolsága. Amiatt, hogy - 
kistérségi léptékkel mérve- távol esik Szolnok közvetlen vonzáskörzetétıl, vállalkozásainak, 
munkahelyeinek száma méretéhez képest alacsonynak mondható. Ennek másik oka logisztikai 
jellegő: a községet nehéz megközelíteni autóúton, vasútvonal nem vezet erre, kikötıje nincs a 
falunak (emiatt az egyébként nem intenzív vízi kereskedelembıl sem tudja kivenni a részét), 
és távol fekszik minden közlekedési csomóponttól. A faluba ma egyetlen bekötı út vezet, 
mely véget is ér itt, a szemközti parton fekvı Fegyvernekre komppal lehet átjutni. A kistérség 
úthálózata helyenként olyan rossz állapotban van, hogy 20 km/órás sebesség korlátozást 
kellett bevezetni a balesetek elkerülése érdekében. A közösségi közlekedés terén a faluban az 
egyetlen szolgáltató a Jászkun Volán Zrt., melynek járatai hétköznapokon 5.50 és 22.50 
között 19 alkalommal haladnak át a településen. A komp reggeltıl estig folyamatosan üzemel, 
az adódó fuvar és nem menetrend szerint. Átkelési lehetıség a környék összes part menti 
településén van, de állandó hidat a Tiszán legközelebb délre Szolnokon, északra pedig 
Tiszalöknél találhatunk. A fenti hátrányok következtében a település gazdasági mutatói 
elmaradnak a térségi centrum mutatóitól.  

Mindez kihatással van a helyi munkalehetıségekre, illetve a munkanélküliség problémájára 
is. A község 2002 és 2007 közötti munkanélküliségi rátáit (VÁTI, 2009) összehasonlítva a 
nagyobb területő, szomszédos térségek mutatóival, megfigyelhetı, hogy az jóval a kistérségi, 
a megyei, a régiós és az országos átlagok fölött volt. A 2004. évi csúcs után ugyan 
folyamatosan csökkenı tendenciát mutatott, ám továbbra is jelentısen meghaladja a legtöbb 
térségben jellemzı átlagokat.  

Vélhetıen a gazdasági periféria-állapot következtében megindult egy lassú elvándorlási 
folyamat. 1997 és 2007 között a falu lakónépessége 4,1 százalékkal csökkent (VÁTI, 2009). 
Igaz, az elvándorlással párhuzamosan lezajlott, illetve jelenleg is zajlik egyellentétes irányú, 
szolid mértékő bevándorlási folyamat ám ez nem elegendı ahhoz, hogy megállítsa a község 
folyamatos népesség-csökkenését. A település periférikus jellegét tovább erısítheti az a tény, 
hogy a kistérségen belül intézményi szinten „önálló településcsoportként, laza kötıdéső 
faluként” tartják számon Nagykörőt2.  
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A falu mai szerkezetében felismerhetı a szocializmus falupolitikája. A korábban szakrális és 
közéleti fórumként funkcionáló templomot és a hozzá kapcsolódó teret a ’60-as években 
felváltotta a központi hatalmat szimbolizáló tanácsháza, illetve az önmagukból kifordított 
fogyasztási és termelési szokások intézményesítéseként megjelenı ABC. E folyamat 
eredményeként Nagykörőben két centrum keletkezett: az egyik a kis túlzással hivatali 
negyednek is nevezhetı Május 1 utca, mely ma a községházának, a Tourinform és a SZÖVET 
irodájának, az orvosi rendelınek, a szebb napokat (de legalábbis tulajdonosokat) látott 
gyógyszertárnak és egy pizzériának ad helyet. A másik, 4 út összefutásából keletkezett, 
központi elhelyezkedéső teresedés számos különbözı funkciójú intézményt fogad magába: itt 
találjuk, a postát, az idısek otthonát, két élelmiszerboltot (az egyik egy országos lánc tagja, a 
másik magán-vállalkozásként üzemel), a gazdaboltot, a ruhaáruházat, egy vendéglıt és egy 
játszóteret.  

 

1.2 A falu társadalma és intézményei3 

Kutatásunk során 100 elemő mintát vettünk a nagykörői háztartások körében. Nagykörőben a 
KSH adatai szerint (KSH, 2009) összesen 925 ház áll, melyek közül, a helyi lakosok 
információi szerint, állandóan lakott körülbelül 500 ház. Ezen 500 háztartás közül 
választottuk ki a mintába került 100 háztartást, és kérdıívezés, illetve interjúkészítés 
módszerével mértük fel a vizsgált témákban a lakosok véleményét.  

Kérdıíveink adatai szerint Nagykörőt rohamosan öregedı korösszetétel jellemzi, amit tovább 
fokoz az állandó elvándorlás. Adataink elemzésekor a kor változót tíz évet lefedı kategóriákra 
osztottuk, így láthatóvá vált, hogy milyen arányban élnek a faluban fiatalok, felnıttek, illetve 
idısek. E csoportosításból kiderült, hogy a huszonévesek kohorsza mindössze 7 százalékos 
arányt képvisel, míg a 60-80 évesek kohorsza 53 százalékos aránnyal van jelen a községben.  

Az idısek nagy része, bár a munkaerıpiacról már visszavonult, mégis aktív, többnyire a 
családok által mővelt kiskertben, illetve gyümölcsösben tevékenykedik. A terményeket – a 
cseresznye kivételével – jellemzıen a családok fogyasztják el, a fölösleget illetve a helyi 
cserekereskedelembe bekapcsolódva értékesítik. Nagykörőben mőködik egy nyugdíjasklub, 
amelynek tagjai igen aktívak, gyakran lépnek fel színdarabokkal, mősorszámokkal, a klub 
három éve megkapta Megye Közmővelıdési Díját. A településen 1993 óta mőködik egy húsz 
férıhelyes, hat dolgozót foglalkoztató önkormányzati fenntartású idısotthon. A lakók 
átlagéletkora meghaladja a nyolcvan évet, a térítési díj a lakó jövedelmétıl függıen annak kb. 
80%-át teszi ki.  

A lakosság jövedelmi megoszlásának vizsgálata során a kategória-határokat igyekeztünk úgy 
megállapítani, hogy megközelítıleg egyenlı elemszámú csoportok jöjjenek létre. Ez alól 
kivétel a legalacsonyabb jövedelmi szintőek csoportja, akik Nagykörő lakosságának 9%-át 
teszik ki, és 50 000 Ft alatti összegbıl gazdálkodnak egy hónapban.  Belılük azért képeztünk 
önálló kategóriát, mert a késıbbi elemzések fényében úgy tapasztaltuk, hogy ezt a jövedelmi 
csoportot érdemes külön kezelni, ugyanis a többi négy csoporthoz képest élesen eltérı 
véleményeket fogalmaztak meg. Ami a többi kategóriát illeti: a község 26%-a 50 000 és 80 
000 forint közötti összegbıl, 20%-a 80 001 és 110 000 forint közötti jövedelembıl 23%-a 
pedig 110 001 és170 000 forint közötti összegbıl gazdálkodik havonta, és nagyjából a 
lakosság 22 százaléka rendelkezik 170 000 forintot meghaladó jövedelemmel. Nagykörőben a 
munkanélküliek száma nyolcvan fı (4,7%) körül mozog. Az aktív korú lakosság nagy része 
Szolnokra jár dolgozni, a falu vezetése pedig sokat tesz annak érdekében, hogy a 
munkanélküliség ne váljon égetı problémává. A munkanélküliség csökkentésére kidolgozott 
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Út a munkához c. programban a regisztrált munkanélküliek vehetnek részt. Az 
önkormányzatnak nincsenek meg a kellı anyagi forrásai ahhoz, hogy mind a nyolcvan 
embernek állandó munkát biztosítson, így féléves ciklusokban foglalkoztat negyven-negyven 
embert. Az éppen nem dolgozó negyven ember munkanélküli segélyt kap. 

Az egyik fiatal gazda vezetésével rendszeresen tartanak felnıttképzéseket (2009 júliusában 
például traktoros és gazdatanfolyamot). Az önkormányzat által beindított szociális 
földprogram keretében munkanélküliek és hátrányos helyzetőek kaphatnak földet, 
amennyiben vállalják, hogy minimum öt éven át megmővelik azt. A lehetıséget azonban 
eddig csak kevesen vették igénybe, kevés a pozitív visszajelzés. A lelkesedés hiányának oka 
valószínőleg az, hogy – mezıgazdaságról lévén szó – a befektetett munka csak hosszú idı 
elteltével térül meg, a kiosztott földek többnyire rosszabb minıségőek és a településtıl 
távolabb találhatók, illetve sok esetben nem megoldott az öntözés sem.  

A nagykörőiek iskolai végzettségérıl elmondható, hogy a faluban kiemelkedı a magasabb 
iskolai végzettségőek számaránya, ám ha ezt összevetjük az életkor-adatokkal, megdöbbentı 
eredményt kapunk. Az iskolai végzettség és a kor közötti korreláció erısnek mondható, ami 
az elmúlt tíz évben lejátszódott társadalmi változások, elvándorlási hullámok következménye. 
A magasabban képzett fiatalok elvándoroltak, a faluban maradt fiatalok jellemzıen 
alacsonyabb iskolai végzettségőek, és nem rendelkeznek szakmával.  

A faluban nyolcosztályos általános iskola és óvoda mőködik. Az általános iskola elvégzése 
után a gyerekek többsége Szolnokon vagy más városban folytatja tanulmányait. A Petrovay 
Általános Iskola, mely a híres germersdorfi cseresznye meghonosítójáról kapta a nevét, 
mővészeti alapiskolaként is mőködik, ennek keretében folyik a néptánc és képzımővészeti 
oktatás, valamint az épületben kapott helyet az Ádám Jenı Zeneiskola kihelyezett tagozata is, 
ahol jelenleg 25 gyerek tanul. Az intézménynek, mely 2007-ben a Kıtelki Általános Iskolával 
társult, 167 tanulója van, egy osztályba 20-22 gyerek jár. A diákok 53%-a halmozottan 
hátrányos helyzető. A speciális igényő gyermekekkel gyógy-, illetve fejlesztıpedagógus 
foglalkozik. A tanulók zöme érettségit adó tanintézményben tanul tovább. 

2009-ben a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület önálló pályázatot nyújtott be környezeti 
nevelés témában. Az elnyert pályázat költségvetésébıl külön munkatársat alkalmaznak, aki 
heti rendszerességgel tart elméleti, illetve gyakorlati órát az iskolában.  

Az oktatási intézmények társulásának tagja az 1978 óta mőködı helyi Cseresznyevirág óvoda 
is, jelenleg 75 gyermekkel. A gyerekek többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzető, a 24 halmozottan hátrányos gyerek közül mindegyik roma származású. Az 
önkormányzatnak nehézségeket okoz az óvoda fenntartása, amihez nagyban hozzájárul, hogy 
a legtöbb szülı nem tud térítési díjat fizetni. Tılük a fenntartó átvállalja ennek megfizetését, 
emiatt azonban a fejlesztésekre jut kevesebb pénz. A közeljövıben ez a probléma valamelyest 
enyhül: egy elnyert pályázatnak köszönhetıen jelentıs fejlesztéseket tervez az önkormányzat. 

Röviden szólnunk kell a falu roma kisebbségérıl is. A 2001. évi népszámlálás 
alkalmával Nagykörő lakosságának 5,6%-a vallotta magát roma származásúnak (KSH, 2009), 
személyes benyomásaink alapján azonban ennél mindenképpen nagyobb arányról 
beszélhetünk. A faluban jónak mondható kapcsolat van a romák és nem romák között, 
viszonyuk békés. Ezt valószínőleg elısegíti, hogy a romák nagy része a településen elszórtan, 
nem roma porták szomszédságában lakik. Noha a roma lakosság kisebbik része térben 
elkülönül a nem roma lakosságtól, az elkülönülés olyan kismértékő, hogy nem beszélhetünk 
szegregációról. Bármennyire békés is azonban a viszony a roma és nem roma lakosok között, 
bizonyos elıítéletek mégis élnek a nem romák körében. A falu jegyzıje a nagykörői romák 
problémáinak gyökerét alacsony iskolázottságukban és az ezzel összefüggı, körükben 
széleskörően elterjedt munkanélküliségben látja. A romákat érintı problémákra az 
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önkormányzattal együttmőködve igyekszik megoldást találni. Közremőködésével a roma 
gyermekeknek nyaranta kéthetes, intenzív, játékos kutatómunkára épülı foglalkozást 
szerveznek, melynek során a cigány gyerekek olyan forrásokból (internet, könyvtár) kutatják 
saját tradícióikat, melyekhez egyébként nem jutnak hozzá. A településen, szintén a jegyzı 
kezdeményezésére, 2005 óta minden évben megrendezik a Roma Konferenciát, ahol évente 
más, a cigányságot érintı témát járnak körül meghívott elıadók segítségével. 

A roma lakossághoz a SZÖVET tevékenysége egyelıre nem jutott el, ami leginkább azzal 
magyarázható, hogy ık nem gazdálkodnak, így nem tudnak bekapcsolódni az Egyesület 
munkájába. 

 

1.3  Gyüttmentek és ıslakosok4 

1.3.1 A jövevények 

A falu 925 házának harmada nem nagykörői születéső lakos tulajdonában áll. Térbeli 
elhelyezkedésükre a koncentrálódás jellemzı, hiszen a legtöbb betelepülı a gáthoz közelebb 
esı magban vásárol telket és házat. Ez a község legrégebbi része, ezért itt kizárólag 
hagyományos parasztházak vannak. Az ilyen ingatlanok romantikus bája elsıdleges tényezı a 
vásárláskor. A betelepülések száma a rendszerváltás után nıtt meg érdemben. Fontos 
megjegyezni ugyanakkor, hogy a látható tendenciára a falu vezetése nem úgy reagált, mint 
Tiszaroffon, ahol üdülı telkek parcellázásával próbáltak minél több nyaralót odacsábítani.  

A folyamat kezdıdhet egy átutazó turistával, aki a következı nyáron visszatér egy hosszabb 
nyaralásra, ami esetleg rendszeressé válik, kapcsolatok szövıdnek a szomszédokkal, a 
boltossal, a parti büféssel, aki talán beajánl egy régi parasztházat megvételre, amit az új 
tulajdonos nyugdíjas éveire gondolva felújít, és elıször csak szezonálisan, majd végleg 
lakhelyéül választ, miközben ı maga a falusiak szemében városlakóból „gyüttmentté” 
avanzsál. 

Az alábbiakban a nagykörői gyüttmentek motivációit próbáljuk felvázolni. Ezen kívül 
kitérünk arra is, hogy a betelepülık, eredeti elképzeléseikhez képest, mit találtak a faluban, 
mivel foglalkoznak, illetve hogyan sikerült beilleszkedniük a helyi közösségbe. 

Elıször tekintsük át, hogy milyen jellemzı motívumai lehetnek a falu felé irányuló 
vándormozgalomnak. Tény, hogy akik az utóbbi idıben választották lakhelyüknek 
Nagykörőt, már korábban is ismerték a falut. Ez a kapcsolat, jellemzı módon helyi gyümölcs 
helyben történı beszerzésébıl vagy turistáskodásból ered. Fontos körülmény a családi 
kapcsolatokból származó kötıdés is, de nem ritka, hogy a jövevények egzisztenciális vagy 
magánjellegő problémáik megoldásának reményében kötöttek ki Nagykörőben. 

Természetesen nem ritka az az eset sem, amikor a sikeresebb gazdálkodás lehetısége vonzza 
ide a vállalkozó-kedvőeket. Találkoztunk egy a magyarországi mobilitási tendenciáktól 
teljesen elütı mintát követı házaspárral, akik a szomszéd faluból helyezték át ide 
háztartásukat, a jobb megélhetés reményében: „A kıtelki föld rosszabb minıségő, mint a 
nagykörői, ott képtelenek voltunk gazdálkodni. Én a zöldségkertész szakon végeztem, férjem 
szintén kertész végzettségő, most mezıgazdasági vállalkozó, ıstermelı igazolvánnyal 
csináljuk”.  

Jelentısnek mondható azon betelepülık száma, akik szakmai munkájuk révén kerültek 
kapcsolatba a településsel. Ennek hátterében feltehetıen Nagykörő jól mőködı 

                                                 
4 A fejezet szerzıje Király Gábor. 
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menedzsmentje áll, melynek fı elemei az alternatív értékesítési politika alkalmazása, 
kivételes földrajzi adottsága és tevékeny vezetésének elismerésre méltó eredményei. 

Nagykörő esetében a betelepülık két leggyakoribb származási helye Budapest és Szolnok. 
Feltételezéseink szerint a fıvárosból elsısorban azok a személyek jelennek meg a településen, 
akiket a migrációs irodalom ’jóléti migránsoknak’ hív. A klasszikus migránsokkal szemben 
ıket nem politikai, gazdasági, jogi, etnikai, vagy vallási ellehetetlenülés vezeti a lakóhely-
változtatáshoz. Élmény-orientált vándorlásuk mozgató rugója lehet a rajongás a célterület 
iránt, vagy éppen ellenérzés a kibocsátó hellyel szemben. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 
nagykörői élménymigránsok a falu mára letőnt romantikáját keresik. Ki szerettek volna 
szakadni a város individuum- és természetellenes erıterébıl. Értékrendjükben kiemelkedı 
helyen szerepelnek a tradicionálisnak nevezhetı motívumok, pl. az egészséges közösségi élet 
iránti vágy, a természet szeretete, vagy az ısi falusi életforma igénye. Életformájuk a modern 
és hagyományos eszközök kompromisszumszerő használata mentén írható le. 

Egy másik típust képviselnek azok, akik Szolnokról érkeztek. İk elsısorban gazdasági 
és/vagy magánjellegő gondjaik megoldását keresik a faluban. Gyakran bizonyos szintő 
önellátásra való törekvés figyelhetı meg náluk. Többnyire szolnoki munkahellyel 
rendelkeznek, s tudatosan próbálják kihasználni az agglomerációs lét nyújtotta elınyöket. 
„Szántunk, vetünk, diplomázunk. Saját élet, saját kenyér, szabad világ.” 

A községben néhány éve mőködik az elızı rendszerbıl származó kultúrház épületének 
elıterében kialakított, közösségi klubként funkcionáló Kultúr Café. A cseresznyefából 
ízlésesen faragott pult, a székek és az asztalok bensıséges, otthonos hangulatot teremtenek. A 
Kultúr Café többnyire a hidegebb hónapokban telik meg élettel, ilyenkor heti 
rendszerességgel tartanak kártya- és sakkpartikat, irodalmi estéket, vagy társasjátékoznak a 
helyiek. Érdekes volt szembesülni a hely és a köré szervezıdı programok különbözı 
interpretációival. Egy bevándorolt szervezı az egész program létrejöttét arra vezette vissza, 
hogy szükségesnek tartották egy olyan közösségi hely létét, ahova a falu cigány lakossága 
nem megy be „dajdajozni”. Az árképzés preventív eszközével ezt a célt feltehetıen nem 
nehéz elérni. Egészen másképpen fogalmazott egy Nagykörőben született asszony, aki 10 éve 
költözött vissza a faluba: „De nem csak képzı-, hanem irodalom- mővészetben is pártoló a 
falu. Van most már nekünk egy irodalmi kávéházunk, a Kultúr Café, ahol az ısszel már több 
irodalmi est volt. […] Az igaz, hogy a pórnépet jobban kellene mozgósítani, mert még mindig 
nem jönnek el elegen a nagykörői ıslakosok. Még mindig inkább beülnek a tévé elé és nézik a 
sorozatot. Inkább, mint hogy eljöjjön egy irodalmi estre, és ott meghallgasson valamit. Ez 
sajnos jellemzı, de törekszünk, neveljük a népet, mozgósítunk.” 

Meg kell még említeni, hogy a falu tájháza is hasonló társas tér funkciót tölt be, azzal a 
különbséggel, hogy itt a nyári szezonban is folyamatos élet van. Köszönhetı ez annak, hogy a 
SZÖVET és a Nagykörőért Alapítvány is itt tartja programjainak zömét. A két helyi szervezet 
által elért lakók között is nagyobb arányt képviselnek a bevándoroltak. Megfigyelhetı egy 
viszonylag állandó, a falu aktív civil magját alkotó, kifelé zárt kör, melyet egy-két ıslakos 
kivételével a városról leköltözött gyüttmentek alkotnak. A községben mőködı szerveztek 
profilja a fenntartható helyi gazdálkodás és termelés, tapasztalataink szerint ez a közösségi 
események aktív tagjainak közös érintkezési pontja, a szervezetek által tematizált 
diskurzusok, találkozók elsısorban erre a témára fókuszálnak.  

A külsı megfigyelı szemszögébıl az látszik, hogy a betelepülık kolonizáltak bizonyos 
tereket.  A civil aktivitás helyszínein (Tájház, Kultúr Café) érezhetı egyfajta megjelenési 
norma, az emberek nem mennek be otthonkában vagy munkásruhában. A falu többi közösségi 
helye hagyományos vendéglátó intézmény, szolgáltatásuk minısége széles skálán mozog, így 
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minden igényt ki tudnak elégíteni, mégis azt tapasztaltuk, hogy ezeket a helyeket többnyire az 
ıslakosok látogatják  

Érdekes jelenség, hogy a betelepülık intenzíven azonosulnak a falu identitását hordozó 
motívumokkal: a cseresznyével, Petrovay gróf munkásságával, vagy a fokgazdálkodással: „A 
falu történetérıl, mindent tudunk, Petrovayról is! Büszkék vagyunk rá, mert ı telepítette a 
cseresznyést. Meg voltak itt egészen ısi dolgok is, régészek kutattak sokat itt, tılünk is kértek 
engedélyt a földünkön. Mi is tudtuk, hogy volt itt valami, mert amikor ástuk a fáknak a gödröt, 
mi is találtunk égetett fekete agyag cserépedényeket, lúdláb mintákkal. Aztán találtak egy 
csecsemı pózban, kagyló ágyon fekvı alakot, egy ısi sírt.” Nem találkoztunk olyan 
gyüttmenttel aki legalább két mondatot ne tudott volna mesélni ezekrıl a történetekrıl. Fontos 
számukra ez a tudást, szeretnek és tudnak is róla beszélni, talán büszkék is rá, hogy részeseivé 
válhatnak.  

A betelepülıknek a faluról alkotott véleménye annyira diverzifikált, hogy nem lehet 
meghatározni egy a helyiekkel kapcsolatos általánosan jellemzı attitődöt. Valószínő, hogy ez 
a kapcsolatok száma, intenzitása és jellege sokféleségének következménye: akinek több 
ıslakos szomszédja van, az közvetlennek és barátságosnak látja ıket, aki azonban két méter 
magas sövénnyel keríti körbe a telkét, nem nevezhetı asszimilálódásra törekvınek.  

  

1.3.2 Az ıslakosok 

Látva, hogy a bevándorlók nagy arányban szivárognak be, illetve vannak jelen a falu aktív 
közösségében, továbbá, hogy véleményükkel, akaratukkal formálják, esetleg irányítják azt, 
kíváncsiak voltunk, hogyan fogadják ezt a tısgyökeres nagykörőiek, hasznosnak találják-e 
ittlétüket. 

Az ıslakosokkal folytatott beszélgetések során nem volt általános a betelepültek említése, a 
téma nincs jelen a hétköznapi diskurzusban, aminek valószínőleg több oka is van. Egyrészt a 
beköltözések kezdete évtizedekre nyúlik vissza, másrészt ez idı alatt nem hullámokban, 
hanem egyenletes ütemben érkeztek a falu új lakói. A falu ıslakossága a betelepülıkrıl 
általában pozitív véleménnyel van. Ottlétünk alatt indulati véleményalkotásra csak nagyon 
ritkán volt példa, akkor is elsısorban a betelepülı tevékenysége, nem pedig gyüttment 
mivolta jelentette a problémát. Mivel a betelepülık elıszeretettel vásárolnak régi 
parasztházakat, s ezeket korhően felújítják, a falukép folyamatosan szépül, s az egyre 
rendezettebb környezet az ingatlanárak emelkedését eredményezi. A helyiek ezt többnyire 
kedvezıen fogadják, sıt ennek tulajdonítják, hogy Nagykörő nem jutott még a súlyos 
szociális problémákkal küszködı Tiszabı sorsára. A magas telek- és házárak falként védik a 
települést az alacsony jövedelmő és képzettségő családok betelepülésétıl. Nem titok, hogy ezt 
minden ıslakos is örömmel fogadja. 

Egyértelmően következik az ingatlanárak szelekciós hatásából az is, hogy a betelepültek 
magasabban kvalifikált, sokszor diplomás emberek. A helyiek ebben a dimenzióban 
hajlamosak a beköltözık csoportját kizárólag pozitív címkékkel van ellátni. Rendre kiemelik, 
hogy diplomás, „keresı típusú, „kultúremberek” érkeznek, akik „nem olyanok, mint a 
balatonos turisták, mert ide az jön, aki madárcsicsergést szeretne hallgatni”.  

Az ıslakosok körében a betelepüléssel ellentétes, kifelé irányuló migrációs mozgást is 
tapasztaltunk. A község fiataljai, felsıfokú végzettségük megszerzése után, nem maradnak 
Nagykörőben. Ez a tendencia megfelel az országosan tapasztalható folyamatoknak. 
Interjúalanyaink szerint a középiskolát végzetteknek kb. a harmada folytatja tanulmányait 
felsıfokon. A többiek esetében a tanulás korai befejezésének fı oka a motivációhiány. A 
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diplomás fiatalok jövıjüket a fıvárosban vagy külföldön képzelik el, nem tervezik, hogy 
visszaköltöznek Nagykörőbe. Ennek egyértelmő oka az, hogy sem a falu, sem Szolnok nem 
tud megfelelı munkahelyeket biztosítani számukra. Tekintetbe véve, hogy az elsı diploma 
megszerzéséig legalább hét évet más településen járnak iskolába, önálló életük megkezdése 
nem kötıdik felsıfokú tanulmányaik befejezéséhez.  

A bennszülött fiatalság elvándorlása tehát aktuális probléma a faluban. A „saját neveléső” 
gyerekeket megtartani képtelen falu rövidtávon nem várhat helyi forrásból pótlást. A 
munkaerıpiac legmobilabb, fiatal, kötöttségektıl mentes, diplomás rétege gazdasági alapon 
dönt lakóhelyének megválasztásáról, és egy pillanatig nem habozik elköltözni, ha így 
diktálják józan megfontolásai.  

 

1.3.3 Bevándorlók, ıslakosok és a SZÖVET 

Fentebb már említettük, hogy a falu civil közegében jelentıs számban fordulnak elı 
bevándorlók. A civil szervezetek egyike a kutatásunkban vizsgált SZÖVET. A kérdıíves 
felmérés adatai szerint mind az ıslakosok, mind a bevándoroltak többsége (80–90%) ismeri a 
kezdeményezést. A szervezet taglistáját az ıslakos – bevándorló dimenzió szerint is 
megvizsgáltuk: 65 tag közül 11 esetében Nagykörő van feltüntetve lakhelyként. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a tagok közel hatoda falubeli, de árnyalja a képet az, hogy a 11 
nagykörői név között 4 olyan szervezetet is találunk, melyek tulajdonosai, vezetıi jellemzıen 
magánszemélyként is tagok, így egyfajta összefonódást figyelhetünk meg. A további hét 
természetes személy között három „gyüttmentet” és négy helyit találunk. Mindent összevetve, 
nem igazolható, hogy a SZÖVET-et tagságukkal is pártoló, támogató személyek között 
többen lennének a betelepültek. Figyelemre méltó, hogy a fent említett négy ıslakos tag a 
szervezet napi ügyeinek aktív irányítója, teljes mértékben központi emberek. A három 
bevándorolt tag pedig egytıl-egyig termelı, a falu környezetét boldogulásuk érdekében 
használó - de nem kihasználó – emberek, akik mindig megjelennek a szervezet eseményein. 

Ezek alapján megkockáztathatjuk azt a feltételezést, hogy a nagykörői születésőek közül csak 
annak van kapcsolata a SZÖVET-tel, aki közvetlenül érintett az operatív munkában, míg a 
bevándoroltak egyéni érdeklıdésük alapján lettek tagok. Ezek az emberek egymással 
rendszeres kapcsolatban állnak, az interjúk tanúsága szerint elsı falubeli ismerıseik a 
SZÖVET vezetésébıl kerültek ki. „A SZÖVET-tıl kaptunk segítséget. A feleségem 
ismeretséget szerezett az itteniekkel, aztán volt termékismertetés a helyi rendezvényeken, majd 
Szolnokon. Megkaptuk használatba a címereket és védjegyeket, ez viszi magával a terméket” 
– mesélte egy korábban Budapesten vendéglátósként tevékenykedı interjúalany.  

Tapasztalatunk szerint, aki tud a SZÖVET-rıl, az nagy valószínőséggel pozitívan ítéli meg: 
„Biztos sikeresek, mert nyertek egy csomó pályázatot, részt vesznek fórumokon, kiállításokon, 
konferenciákon. Az jó, hogy ha egy nagyobb társaság összefog, mintha valaki egyedül 
csinálná. Ha az egész Tisza-mente összefog, akkor tud nyomást gyakorolni.” Nem ritka 
ugyanakkor az sem, hogy maguk a taglistán szereplık sincsenek tisztában a szervezettel való 
kapcsolatuk állapotával: „A Szövet alapító tagja vagyok, de nem tudom, hogy jelenleg tagja-e, 
mert idén még nem fizettem tagdíjat. Ha kiderülne, hogy nem vagyok tag, visszalépnék. A 
védjegyrendszerrıl hallottam, és ha már komoly tenyészetem lesz, akkor mindenképp 
belépek.”  
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2.  Ártéri gazdálkodás – múlt, jelen, jövı5 

1998 óta évrıl évre egyre veszélyesebb árvizek vonulnak le a Tiszán. A Tisza-menti 
önkormányzatok és lakosok minden évben gigászi harcot vívnak a vízhullám ellen, védik 
földjeiket, házaikat és saját életüket. Az Tisza mentén sokasodnak a gazdasági, ökológiai és 
vízgazdálkodási problémák. A nagykörői önkormányzat és a Szövetség az Élı Tiszáért 
programjának célja, hogy a településen a Tisza-menti települések számára példaértékő, a 
természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatot valósítson meg.  

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesültet által preferált tájgazdálkodás a helyi tradíciókra építve 
a tájhoz illı, a hely adottságait kihasználó tevékenységeket és gazdálkodási formákat 
alkalmaz, és a legnagyobb mértékben támaszkodik a helyi erıforrásokra.  A helyben 
rendelkezésre álló természeti és társadalmi erıforrásokat csak a legszükségesebb esetekben 
egészíti ki külsı, a régión kívülrıl érkezı erıforrásokkal. Ez a gazdálkodási forma ısi és 
ıshonos vagy régen honosult növények és haszonállatok termesztését, illetve tartását követeli 
meg. „A vízügy feladatkörén messze túlmutató, az ártéri gazdálkodás felújítására alapozó 
Nagykörői modell célja tehát az érdekérvényesítéssel, elidegenedéssel és profit-
központúsággal szemben a szülıföldön való megélhetés biztosítása érdekében a 
tájgazdálkodás megvalósítása” (Kovács-Balogh, é. n.: 2) 

Az elmúlt évtized árvizei az 1846-ban megkezdett, majd több szakaszban folytatott 
folyószabályozás következményei. A XIX. század végéig háborítatlan tájszerkezet tökéletes 
példája volt annak, hogyan képes az ember harmóniában élni az olykor vad és romboló, ám 
többnyire szelíd és építı természettel. A helyi gazdálkodás és a környezet védelme nem 
egymást kizáró tényezık voltak, hanem egymással szorosan összefüggı ökológiai egységet 
alkottak. Az elmúlt bı másfél évszázad folyószabályozási tevékenységének köszönhetıen 
mára már csak a légi felvételeken látható kiszáradt erek, holtágak emlékeztetnek a folyó 
korábbi képére. 

A folyó vízgyőjtı-területén fekvı földterületek gazdálkodásba vonása miatt a nagy esızések 
és hóolvadás után a Kárpátokból érkezı víztömeg állandó árvízveszélyt jelent. Az elmúlt 
évszázadokhoz képest nem a folyó vízállása növekedett meg, a veszélyt a Tisza szők és magas 
gátak közé kényszerítése jelenti. Az elmúlt évek hatalmas árvízi kárai nyomán a szakemberek 
új árvízvédelmi stratégia kidolgozását kezdték meg. A 2001 októberében nyilvánosságra 
hozott Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) tartalmaz ugyan az integrált vidékfejlesztési 
és árvízvédelmi terv szempontjából is hasznos elemeket, mivel azonban a problémát tisztán a 
vízügy szempontjából közelíti meg, és azt az „iparszerő tájkezelés keretei között” (Kovács-
Balogh, é. n.) kívánja orvosolni, nem nyújt teljes körő megoldást. 

Az ártéri gazdálkodással foglalkozó nagykörői gazdálkodók és a kutatók szerint az árvíz 
elleni védekezés egyik leghatékonyabb módja a Tisza élıvilágával harmonizáló ártéri 
fokgazdálkodás visszaállítása. Amennyiben a folyót az ártéri gazdálkodás elvei szerint 
„szabályoznák”, a vízzel szabályozottan elárasztott terület a sokszorosa lenne a mai 
hullámtérnek (ez a két gát közti sáv), a Tisza így jóval nagyobb területen rakhatná le 
termékeny hordalékát. A vízzel rendszeresen és tartósan érintkezı földön így rendkívül 
gazdag, sokszínő és többféle módon is hasznosítható, többszintő mikrokörnyezet jönne létre.  

A mély ártér mocsarainak ingoványaiban a nád és a gyékény lenne az uralkodó, ezek 
építkezési biomassza alapanyagot is jelentenének. Az alacsony ártér rétjei, rétlápjai, puhafa 
ligetei a ridegállattartás és az erdıgazdálkodás számára biztosítanának területet. A medertıl 
távolodva, a magas ártéren (melyet nem ér a víz) gyümölcsösök, szántók, kertek lennének a 
hasznosítás fı profiljai. Végül az ármentes szinten lombos erdık váltakoznának száraz és 

                                                 
5 Az alfejezet szerzıje Király Gábor és Korzenszky Anna. 
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nedves gyepekkel, itt szintén a fakitermelés és a rideg állattartás lehetne a hasznosítás fı 
formája. Mint látható, a koncepció lényege a mozaikos tájszerkezet visszaállítása és 
megtartása. Ennek eredeti kialakulásában az emberi kéz munkája minimális szerepet játszott.  

S most lássuk a mai helyzetet. A Nagykörőben 2001-ben indult hullámtéri tájgazdálkodási 
program mintaterülete a Közép-Tisza Tájvédelmi körzethez tartozó, s a Tisza mai hullámterén 
fekvı Anyita-tó, mely valójában egy élı fok. A mesterséges nyúlgáttal és zsilippel kezelt 
vízrendszer pontosan úgy mőködik, mint hajdanán: áradás után a tóban maradó halak a meleg 
vízben könnyebben ívnak le, majd a víz visszahúzódása után a halivadékok (csukák) 
visszakerülnek az élı vízbe, így folyamatosan pótolható a Tisza halállománya. „2004 ıszén, a 
tó vízének leengedésekor több mint 200db 30-40 centis csukát engedtek vissza a Tiszába” 
(Nagykörő Önkormányzata, 2005: 7).  

A Tisza partját a legalacsonyabban fekvı szinten főz- és nyárfa-társulások, illetve jóformán 
áthatolhatatlan bokros aljnövényzet szegélyezi, ez a galéria erdı. A hullámtéren beljebb 
haladva 200 hektáros felparcellázott homok padot találunk, ahol a folyóra merıleges csíkokba 
rendezıdnek az ártéri viszonyokat jól tőrı gyümölcsösök (alma, szilva stb.). A helyiek ezt a 
területet Tóaljának hívják, mert a mocsaras föld közvetlenül a telkek végében húzódik. Az 
imitt-amott még fellelhetı mozaikos tájat és néhol történelem elıttinek ható ısrengeteget a 
jelenkor árvízvédelmi eszköze: a gát zárja.  

A falu külterületéhez tartozik a Homoknak nevezett földterület is. Nevét a homokos talajról 
kapta, mely a falunak is otthont adó ártéri szigetet borítja. A homok sok helybéli számára 
egyenlı az otthonosság érzésével. „Tehát nem egy sima terület és már ez is ad neki egy kis 
varázslatot. A másik pedig az, hogy ennek a talaja homokos, hordalékos, hiszen valamikor a 
Tisza errébb volt jóval. Az én számomra meghatározó, hogy, ha megérkezek valahová, akkor 
mit érzek a talpam alatt. Tehát ha én homokot érzek, akkor én már otthon vagyok.” A 114 
hektárt kitevı Homokon a faluból kivezetı útra merılegesen, katonás rendben sorakoznak a 
cseresznyefák. Az ıslakosok körében informálisan élı vélemény, hogy akinek nincs legalább 
egy tóaljai és egy homoki kertje, az nem tekinthetı igazi nagykörőinek.  

A zártkertes minısítéső tóalji és homoki területek összesen kb. 225 hektárt tesznek ki a falu 
külterületébıl. A fennmaradó mintegy 3 800 hektárból összesen 2 600 hektár van szántóföldi 
mővelés alatt. Megdöbbentı látni, hogy a domináns szántókon uralkodó intenzív 
monokultúrával szemben a jóval kisebb területen megvalósuló ártéri tájgazdálkodás 
mennyivel változatosabb növény és állatvilágot eredményez. 

„Lenne mód és lehetıség, hogy az árvizet átokból áldássá tegyük újra. Kérdés, hogy akarjuk-
e?”6 – vallja a SZÖVET. A pozitív válasz és a megvalósítás érdekében többek között a Tisza-
menti élıvilág gazdagságát bemutató ökotúra útvonalat alakított ki Nagykörőben és 
környékén, illetve tevékeny résztvevıje a TÁJ-KÉP Tiszai Jövıkép-építés Programnak.  

 

3. Gazdálkodás Nagykörőben 

3.1 Földmővelés és háztáji gazdálkodás7 

Nagykörő kimondottan agrárfalu, hiszen néhány helyben dolgozó iparos tevékenységétıl 
eltekintve alapvetı gazdasági ágazata a mezıgazdaság. A közigazgatásilag Nagykörőhöz 

                                                 
6
 http://www.elotisza.hu/bovebben.php?id=139 

7 Az alfejezet szerzıje Gosztonyi Márton. 
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tartozó bel- és külterületi földek összesen 42 811 762 m2-t tesznek ki8. Ezek 91,5 százaléka 
külterület, 4,5 százaléka belterület, a fennmaradó 5 százalék pedig zártkertA 
magántulajdonban lévı földterület a környéken rendkívüli mértékben felaprózódott, illetve 
hatalmas eltérések vannak a földterületek nagysága szerint. A legkisebb külterületi földterület 
51 m2, míg a legnagyobb 934 633 m2. Az adatbázis alapján Nagykörőben az átlagos 
földterület 31 079 m2, azonban interjúalanyaink szerint az egy fıre jutó átlagos birtokméret 2 
000-2 500 m2 körülire tehetı. Ez többnyire zártkerti terület, ritkábban külterület. Akinek ennél 
nagyobb földje van, az általában bérbe adja a helyi TÉSZ-nek, vagy pihenteti azt. Egyéni 
gazdálkodás jellemzıen csak háztáji jelleggel van a faluban. A háztáji gazdálkodás két 
kiemelt „szereplıje” a cseresznye és meggy, ezek mővelése Nagykörőben több funkciót tölt 
be. Egyrészt éves jövedelem-kiegészítést, másrészt egy közös identitást adó gazdálkodási 
hagyomány folytatását jelentik. Az elmúlt években a cseresznye felvásárlási ára folyamatosan 
csökkent, s mára a termelési költségek alá esett, ezért egyre kevésbé éri meg cseresznyét 
termelni a faluban. Ennek ellenére majdnem minden helybelinek van legalább néhány 
cseresznyefája (ha földje nincs is), amirıl a termést minden évben elszállítja a felvásárlóhoz. 
Akik tehát nem a TÉSZ-nek adják bérbe a földjüket, vagy nem hagyják parlagon, fıként 
zárkerti gazdálkodást folytatnak. A zártkerti gazdálkodás jellemzı növénye a Homoknak 
nevezett falurészen a gyümölcs (cseresznye, meggy, összesen 828 420 m2-en), a Tóalján 
fıként kertgazdálkodás és szántó mővelés folyik (694 255 m2, ill. 170 813 m2 területen), a 
Kenderföldön pedig ugyancsak a gyümölcstermesztés a legjellemzıbb mővelési ág (összesen 
83 689 m2-en).  

A külterületi földmővelés mővelési ágak szerinti bontását a 4. ábra mutatja. A földterületek 
nagy része mővelésbıl kivett, parlagon álló terület. A mővelés alatt álló földterületek 
legjellemzıbb mővelési ága Magyarország Cseresznyéskertjében a gyümölcstermesztés, 
értelemszerően a cseresznye és meggy termesztése, amit más gyümölcsök és zöldségek 
termesztése egészít ki. A másik jellemzı mővelési ág a külterületeken a szántómővelés, mely 
fıként a Magyarországon kiemelt állami támogatást élvezı kultúrnövények termesztését 
jelenti. A többi mővelési irány (erdıgazdálkodás, szılımővelés) elhanyagolhatónak 
mondható. 

 

3. ábra: A külterületi földek mővelési ág szerint (ha) 

 

 

                                                 
8Adataink egyrészt a földhivatali rendszer honlapjáról (http://www.takarnet.hu/html.html), másrészt Nagykörői 
felmérésekbıl származnak  
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                           Készítette: Gosztonyi Márton 

 

Nagykörőben a háztáji mővelése a háztartások túlnyomó többségére jellemzı gazdálkodási 
forma. A megkérdezettek 79%-a rendelkezik háztáji földdel, illetve mőveli azt, s csupán a 
lakosok 20%-a nem gazdálkodik a háza körüli földterületen (5. ábra). 

 

4. ábra: A háztáji gazdálkodást folytató nagykörői háztartások (%) 
 

 

                                                       Készítette: Gosztonyi Márton 

 

Ha a beköltözık, illetve a Nagykörőben születettek átlagértékeit hasonlítjuk össze a háztáji 
gazdálkodás tekintetében, azt figyelhetjük meg, hogy a beköltözık körében elterjedtebb a 
háztáji mővelés (1,23), mint a helyben születettek közt (1,16). 

A nagykörői háztáji gazdaságokról megállapítható, hogy gyakrabban foglalkoznak 
növénytermesztéssel, mint állattenyésztéssel (6. ábra). A háztájizók 80%-a termel valamilyen 
növényt gazdaságában, az állattartás azonban sokkal kevésbé jellemzı gazdálkodási ág, a 
háztáji gazdálkodások 50%-a tart csupán valamilyen állatot.   
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5. ábra: Növénytermesztı és állattartó háztáji gazdaságok (%) 

 
                                                      Késztette: Gosztonyi Márton 

 

A helyi nevezetességek, a cseresznye és a meggy mellett a háztáji termesztés legjellemzıbb 
fajtái a fıként személyes fogyasztásra szánt paradicsom, paprika, burgonya, répa, alma, körte, 
szılı és ringló. Az állattartás terén jelentısebbnek mondható a baromfifélék tartása, ezt követi 
a disznó-, a kacsa-, kecske-, birka- és nyúltartás.  

 

3.2 Gazdálkodók 9 

Nagykörő birtokszerkezetét az elaprózódó területek jellemzik, az ártéri gyümölcsös területén 
ma 1000-1500 birtok található. A gyümölcsösök területe igen eltérı, az átlagos földméret 
2000-2500 m2 körül alakul, a faluban mindössze 5-6 gazdálkodó rendelkezik 10 000 m2 körüli 
földterülettel.10 A gazdálkodó lakosság többnyire családi hagyományként mőveli földjét, de 
számos betelepült, fıként Szolnokról és Budapestrıl érkezett lakos a gazdálkodás iránti 
érdeklıdésbıl, illetve az életforma iráni kíváncsiságból kezdett növénytermesztésbe, 
állattartásba.  

A Nagykörőre jellemzı – és az elızı alfejezetben bemutatott – elaprózódott birtokszerkezet 
és az eltérı birtokméretek mellett a faluban folyó gazdálkodás egyik specifikuma a kertekben 
található gyümölcsfák kor- és minıségbeli különbözısége. A gyümölcsösökben friss 
telepítéső, egészen fiatal fák is találhatóak, de akár 100 éves egyedekre is bukkanhatunk egy-
két kertben. A heterogén faállomány miatt a faluban nincs állandó termékminıség. A 
település egyik nagyobb gazdálkodója elmondta, hogy Nagykörőben sok kertet nem mővelnek 
megfelelıen, sokat elhanyagolnak, de rengeteg igen magas termékhozamú gyümölcsös is van. 
„Fantasztikus gyümölcsösök vannak itt, igazi ritkaságok. Az idei díjnyertes cseresznye 
átmérıje 52 mm volt akkora, akkora, mint egy dió.” Egy másik gazdálkodói vélemény szerint 
Nagykörőben terem az ország legjobb cseresznyéje. A klímának és a talajnak köszönhetıen a 
gyümölcs íze olyan különleges, hogy máshol ilyet nem lehet találni. A világhírő nagykörői 
cseresznyét külföldre is exportálják  

A nagykörői lakosság tehát sokféle módon áll kapcsolatban a földdel. A faluban mindössze 5-
6 lakos van, aki kizárólag földmővelésbıl próbál megélni, a lakosság többsége egyéb munkája 
mellett mőveli földjét, gondozza állatait. Az alábbiakban néhány gazdálkodó portrészerő 
bemutatásával kívánjuk érzékeltetni a nagykörői termelıi életmód jellegzetességeit és 
sokszínőségét.  

                                                 
9Az alfejezet szerzıje Korzenszky Anna. 
10Egy SZÖVET-tagtól származó adatok. 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

 

Termelı 1 

A nagykörőbe kilenc éve beköltözött, kecskéket tartó gazdálkodó életvitelszerően foglalkozik 
állattenyésztéssel és kecske-, illetve juhtej-feldolgozással. Budapesten született, 
gépészmérnöki diplomával rendelkezik, vállalkozását minden családi háttér nélkül, önállóan 
indította be 1966-ban. Másfél hektáros földterületén jelenleg 50 anyaállatot tart, az állatok 
naponta 80-100 liter tejet adnak, melybıl kiváló minıségő és többféle ízesítéső kecskesajtot 
állít elı. A hazai jogszabályok szerint a sajtot kistermelıként csak maga értékesítheti a 
végfogyasztónak.11 

A kecsketenyésztés jól beilleszthetı a helyi ártéri gazdálkodás feltételrendszerébe. Ez az állat 
olyan növényeket is lelegel, melyeket más állat nem eszik meg, például a vízi akácot. A 
gazdálkodó jelenleg két kilométeres szakaszt bérel a Vízügytıl, a kecsék lelegelik a területen 
nemkívánatos lósóskát, ami a gát karbantartását is elısegíti. Földjét és kecskeállományát csak 
az optimális méretig kívánja bıvíteni, ami maximum napi 150 liter tejhozamot jelent. Ennek 
elérése után csak a minıség javítását tervezi. 

Noha szeretné a Tisza vidékét „kecske-fellegvárrá” tenni, a környéken más 
kecsketenyésztıkrıl nem tud. Példával kíván szolgálni mások számára, valamint szívesen 
látna egy kisebb sajtfeldolgozó üzemet is, ahova több gazdával együtt beszállítana, késıbb a 
sajtját akár exportálná is.  

Öt éve megvásárolta a nagykörői tájházat és a tájboltot. A tájház és tájbolt beindításához nagy 
segítséget jelentett számára a SZÖVET megalakulása után kiírt Biodiverzitás Pályázati 
Mikroalap Program. A beadott pályázat alapján a tájboltban az ártéri gazdálkodás során 
megtermelt termékeket kívánta volna helyben értékesíteni, azonban a tájboltot a hazai 
jogszabályi környezet miatt a közeljövıben megszüntetik, mert az értékesítés az engedélyek 
megléte ellenére nem oldható meg. 

A tájházban jelenleg igen színvonalas falumúzeum, továbbá két vendégszoba és egy kisebb 
fogadó mőködik. A gazdálkodó szerint a ház a falu közösségének katalizátora lehetne, hiszen 
megfelelı találkozóhelyet biztosít a lakosság számára. Az ünnepi alkalmakkor szervezett 
programok mellett a ház szolgáltatásai közé tartozik a disznótoros népi ételek kóstoltatása, 
biciklitúrák és ökotúrák szervezése, valamint a biciklikölcsönzés. A házban további 
fejlesztéseket terveznek, így például a gázfőtés bevezetését és a konyha felújítását.  

 

Termelı 2 

Egy másik interjú-alanyunk férjével együtt két hektár földön 150-200 cseresznye- és 
meggyfával rendelkezik, melyek évente körülbelül 100 mázsa gyümölcsöt adnak. A család 
tulajdonában egy 5000 m2-es szántóföld is van, a területet azonban jelenleg nem mővelik. Az 
asszony és férje kertészként végeztek, kertjükben nagy szakértelemmel dolgoznak, többfajta 
cseresznyét termesztenek, a fákat tudatosan válogatják össze és gondozzák.  

A rendkívüli minıség és a bıséges termés ellenére a termelı úgy gondolja, hogy hazánkban 
ma nem éri meg gazdálkodni és gyümölcsöt termeszteni. A terméstıl függıen a kereskedık 
rendkívül eltérı felvásárlási árakat ajánlanak a gyümölcsökért, és nem ritka, hogy a 
felvásárlási ár jóval az önköltségi ár alatt marad. Az idén12 a korai meggy felvásárlási ára 170 

                                                 
11 A kistermelıkre vonatkozó szabályozásról ld. jelen kötet függelékét (Jogszabály-módosító javaslatok a 
vidékgazdaság ösztönzésére) (a szerk.) 
12 2009-ben (a szerk.) 
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Ft/kg volt, a kései meggy kilója szárral 80 Ft-ot, szár nélkül 40 Ft-ot ért. Az asszony 
elmondta, hogy ilyen alacsony ár mellett, inkább le sem szedik a gyümölcsöt a fáról, hiszen a 
befektetett energia, a kora hajnali kelés és a hıségben végzett munka nem fizetıdik ki. Ilyen 
feltételek mellett egy egész napos munkával körülbelül 2 000 Ft-ot keresnének. A termést 
meghagyják inkább cefrének. Az értékesítési gondok mellett az asszony a termelési 
nehézségekrıl is beszámolt: a szép és dús fák óhatatlanul összeroskadnak a termés alatt. Ha 
nincs esı, a termés teljesen kiszívja a fa törzsébıl a nedvességet, a fa elszárad, az ágak pedig 
megrepednek. „Én csinálnám, soha egy szavam nem volt, még a traktort is elvezetem, de már 
nem bírom. Nagyon nehéz… De nem adjuk fel.” Az eladott gyümölcsbıl befolyt összeg arra 
elegendı, hogy permetezıgépet, vegyszert vásároljanak, megtakarítani azonban képtelenség. 

Interjúalanyunk a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején nagybani piacon 
értékesítette saját és mások áruit, saját kamionjukkal elıször a jászberényi hőtıházba 
szállította, majd Budapestre vitte eladni a termékeket. Ma azonban, kapacitás hiányában, az 
egyéni piacozással felhagyva a helyi felvásárlóknak adja el áruját. 

 

Termelı 3 

A Nagykörőbe egy éve betelepült fiatal, tájgazdálkodási mérnök végzettségő gazdálkodó a 
nagykörői kubikgödör-hasznosítási programról írt diplomamunkája révén ismerte meg a 
települést. Célja az önfenntartás, vidéki házat és földet a gazdálkodás iránti érdeklıdése miatt 
vett. 15 éves szolnoki munkaviszonyát felmondta, és tudatosan a gazdálkodói életformára tért 
át. Állatállománya 11 juhot, 3 kecskét és 70-80 baromfit számlál, 2 000 m2erdıvel 
rendelkezik, a juhok téli kaszálójának területe 1 hektár, ház körüli kertje 3 000 m2-területő. 

Az állattenyésztés mellett extenzív módon, lehetıség szerint bio-eljárásokkal, gépek nélkül 
kíván növényt termeszteni. Az önellátás kiépítésén túl késıbb a helyi, kb. 30 km-es körzetben 
lévı piacokra szeretne termelni, húst és tejet, illetve tejtermékeket. Saját gazdaságának 
fenntartása mellett az interjúalany a kubikgödör-hasznosítási programban dolgozik, végzi az 
Anyita-tó zsilipkezelését, valamint részt vesz a kubikokból történı ivadékmentésben is. 

 

Termelı 4 

A gazdálkodó szántóföldi gazdálkodással, búza-, napraforgó-, valamint paprika és 
máktermesztéssel foglalkozik. A rendszerváltás után gazdálkodni kezdett termelı korábban 
megélt a földjébıl és terményeibıl származó jövedelembıl, gazdasága azonban mára leszálló 
ágba került, s úgy véli, „nem éri meg, hogy az ember beleszakadjon”. Havi jövedelmét most 
biztonsági ırként végzett munkával egészíti ki, a mezıgazdaságból befolyó jövedelem már 
csak mellékes keresetet jelent számára. 

A beházasodás révén betelepült gazdálkodó 30 hektár földdel rendelkezik, melybıl 10 hektárt 
maga mővel, további 20 hektárt pedig a nagykörői Haladás Mezıgazdasági Rt. rendelkezésére 
bocsátott. A bérleti díjat az Rt. terményben vagy pénzben fizeti ki. Interjúalanyunk a 
búzatermést évek óta egy a Mezıgazdasági Rt-vel szerzıdésben álló, közeli malomnak adja el 
(a malom bérli az Rt. magtárát). Azoknak a termelıknek, akik a búzát ennek a malomnak 
adják el, nem kell fuvarköltséget fizetniük. Zöldségeit a termelı egy másik helyi felvásárlónál 
is értékesíti. 

A gazdálkodó újabban energiafő termesztésével kísérletezik, de földjét a késıbbiekben el 
kívánja adni, gyermekei nem viszik tovább a gazdálkodói életformát. Úgy gondolja, hogy 
csak a mezıgazdaságból ma már senki nem tud megélni, mert a „felvásárlási ár nagyon 
ingatag”, nem lehet alapozni rá. 
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Termelı 5 

Nagykörő két méhésze közül a fiatalabb tısgyökeres nagykörői lakos. Egy éve két 
méhcsaláddal kezdett neki a méhészkedésnek, ma tíz családdal rendelkezik, melyek évente 
negyven kilogramm mézet produkálnak. A korábban a Szövetség az Élı Tiszáért 
Egyesületben környezeti nevelıként dolgozó méhész száz családig szeretné bıvíteni 
méhállományát. Addig is, hogy biztosítsa megélhetését, azt tervezi, hogy fı- vagy félállásban 
továbbra is munkát vállal.  

 

Termelı 6 

Nagykörő másik méhésze több évtizede foglalkozik méhészettel. A képzımővész 
végzettségő, kecskeméti születéső termelı 1990-ben vett házat Nagykörőben, a házhoz 17 
hektár nagyságú földbirtokot vásárolt. Ezen a birtokon korábban szántóföldi gazdálkodással 
foglalkozott, ma azonban a földterületen már akác- és nyárfaerdı áll. Korábbi, öt évig tartó 
gazdálkodói tevékenysége, állítása szerint, veszteséget ugyan nem okozott, de nyereséget sem 
termelt. A háza körüli kertben jelenleg burgonyát, paradicsomot termel, illetve minden olyan 
zöldséget és gyümölcsöt, ami önellátásához szükséges. A termelı kisebb teherautóval, 
pótkocsival és platós furgonnal rendelkezik, a méhek vándoroltatását ezen eszközök nélkül 
nem tudná megoldani. 

„Megélhetési méhészkedésbe” kölni tanulmányai után, 1986-ban kezdett. Jelenleg 350 
méhcsaláddal rendelkezik, tevékenységét ıstermelıként végzi. Az 1990-es években egy 
ismerısével összefogva mézes puszedli üzemet hozott létre a faluban, néhány év mőködés 
után azonban társa kilépett az üzletbıl, és az üzem tönkrement. A hazai méhészkedés 
viszonyairól a következıt mondta: a 70-es években 40 méhcsaládból meg lehetett élni, a 80-as 
években ehhez már 100 méhcsaládra volt szükség. Ma a megélhetés biztosításához 200 
méhcsaládot kell tartani, amit azonban egy ember sokszor nem képes egymaga ellátni, tehát 
alkalmazottat kell felvenni, ami viszont kiadásokat jelent, továbbá az eszközállomány 
bıvítése is növeli a költségeket.  

A termelı elmondta, hogy a mézpiacot ma egy-két multinacionális cég méhészeti 
nagyüzemeinek rossz minıségő termékei uralják. A méz felvásárlási ára nagyon alacsony: az 
Európai Unióban 10-12 eurót adnak egy kilogramm mézért, itthon 850 Ft-ot. Szerinte a reális 
mézár 2000-3000 Ft között lenne. İ maga két éve kezdett áttérni bioméz termelésére, éves 
hozama jelenleg kb. 500 kg. 

 

3.3 Felvásárlás13 

A szocializmus kolhoz modellre épülı nagyüzemi mezıgazdasági koncepciója Nagykörőben, 
illetve az egész Duna–Tisza közi homokhátságon megvalósíthatatlannak bizonyult. A 
nagyüzemi intenzív termelési módra ez a terület, természeti viszonyaiból kifolyólag, 
alkalmatlan volt. Az erre a vidékre jellemzı, tradicionálisan zárt, parcellázott gyümölcsös és 
zöldség kertek nem illeszkedtek abba a gazdálkodási keretbe, mely csak a monokultúrás 
termelést ismerte. Ezért az itteni tsz-ek hamar átalakultak ún. termelıszövetkezeti 
csoportokká. Ellentétben a kollektivizálás szokásos gyakorlatával, ebben az esetben a 
földterületek egyéni tulajdonban és kezelésben maradtak. Ezek a szakszövetkezetek 

                                                 
13 Az alfejezet szerzıje Király Gábor. 
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viszonylagos önállósággal gazdálkodhattak, az állami mezıgazdasági irányítás elfogadta a 
háztájik mőködését és országos termelési vertikumba valló beillesztését. A nyolcvanas évekre 
ez a melléküzemág adta a tsz-ek jövedelemének a felét (Beluszky, 2007: 69).  

„Érdekes, hogy a kommunizmus idején is ez [ti. a gyümölcsösök] egy pluszt jelentett a 
falunak, mert amikor a téeszesítés volt, akkor azt mondták a leendı tagoknak, hogy ha 
beléptek, megtarthatjátok a cseresznyét. És ez teljesen problémamentesen ment, jó alku volt 
mindenkinek.” Ez a vélemény nem egyedülálló. Ezen a vidéken a tsz-ek emléke korántsem 
olyan negatív, mint azt az országos tendenciák mutatják, noha természetesen itt is 
találkoztunk a kollektivizáláshoz köthetı emberi tragédiákkal.  

A háztájizás és a termény szabad felhasználása rendkívül kedvezı helyzetbe hozta a 
nagykörői termesztıket. A hagyományos kultúrák nem vesztek el, noha a több száz termelı 
egyéni tevékenysége mára szétaprózódott, korszerőtlen ültetvény-struktúrát eredményezett. A 
méretet, a fák korát és fajtáját tekintve rendkívül heterogén kertek alakultak ki. Ezek egységes 
kezelése, szüretelése, felvásárlása ma komoly feladat elé állítja a helyi szakembereket: 
„Mondjuk, van ebben egy átok, hogy régi típusú maradt, aminek én személy szerint örülök, de 
gazdasági szempontból nagyon nehéz egy ilyet mővelni. Sok a kicsi. 500 tulaj van 100 
hektáron. Nincs egységes fajta, nincs hegyközségi törvény, hogy csak 3 fajtát lehet 
termeszteni, és hogy ha nem mőveled, akkor elveszik.”  

A nagykörői ember saját terményeivel való kereskedelmének évszázados története van. „A 
nagykörői embernek a kereskedelem a vérében van”, hallottuk sokszor, és az elmesélt 
történetekbıl meg is tudtuk, hogy gyalogosan, biciklivel, szekérrel, vagy kofahajóval áramlott 
a gyümölcs Szolnokra, Jászberénybe.  Mindezek alapján akár azt is feltételezhetjük, hogy a 
piacgazdaság beköszöntével Nagykörőben és a hozzá hasonló falvakban eljött a Kánaán. 
Természetesen nem így történt. Az évtizedekig szabályozók és fejlesztési koncepció nélkül 
fenntartott kertgazdaságokra egyik pillanatról a másikra rátelepült a multinacionális 
kereskedelem, s a helyi termelés képtelen volt alkalmazkodni a kereskedelmi láncok hirtelen 
térnyeréséhez és nagykereskedelmi igényeihez. Az alábbiakban azt tekintjük át, hogy miként 
kerülhetnek mégis a fogyasztókhoz a nagykörői termények. 

A községben egy éve mőködik a SZÖVET piacozó „ága”, melyet a késıbbiekben mutatunk 
be részletesen. Itt a településen a termény-felvásárlásban és –kereskedelemben mőködı egyéb 
aktorokról adunk rövid leírást. 

A rendszerváltást követıen kialakult viszonyok nem adtak lehetıséget a termékek 
értékesítésének egyéni megoldásaira, ezért szükség volt egy közvetítı közeg, a felvásárló 
intézményének kialakulására. A felvásárlónak kiterjedt kapcsolatai vannak a kereskedelmi 
lánc (piramis) eggyel magasabb fokán állókkal, akik egyaránt lehetnek belföldi vagy külföldi 
szereplık. 

Ennek a leírásnak tökéletesen megfelel M.I., aki jelenleg a falu legprosperálóbb 
vállalkozásának tulajdonosa, fı profilja a gyümölcs-felvásárlás. A rendszerváltást megelızıen 
tsz-alkalmazott, végzettségét tekintve mőszerész üzletember már a nyolcvanas években 
elkezdte kiépíteni klientúráját. Kevésnek találta a helyben mőködı szövetkezet által kínált 
árat a cseresznyéért (ez akkor 38 Ft volt), ezért saját maga vitte fel terményét a nagybani 
piacra. A pesti árusítás során megismert osztrák kereskedık hamar felismerték a nagykörői 
cseresznye kiváló minıségét, ezért megállapodást kötöttek M. I.-vel, hogy helyben vásárolja 
fel számukra az árut, majd szállítsa ki Ausztriába. A vállalkozás ettıl a ponttól sikertörténet, 
ma már kilenc országban vannak kapcsolatai és állandó megrendelési. A kereslet régen túlnıtt 
a falu által kínált fajtákon és mennyiségen, ezért a jellemzıen tájspecifikus termékekre 
irányuló felvásárlás immár országos szinten zajlik: a kínálatba bekerült a gönci barack, a 
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szabolcsi szilva és alma, valamint a zalai körte is. „A falu helységnév tábláját már régen 
elhagytam!” – mondja interjúalanyunk. 

Helyi mőködése csak a cseresznyére és a meggyre terjed ki. Ezeket minıség szerint 
szortírozza: a hibátlan termék ládába kerül, a hibás pedig hatalmas cefregyőjtı tartályokba. 
793 termelıvel áll kapcsolatban, s egy szezon alatt 300-400 tonna cseresznye megy át a kezei 
között. Az árut saját teherautójával, vagy a felvásárló partnerek által küldött kamionokkal 
szállíttatja el. Kizárólagos export-irányultságát azzal magyarázza, hogy itthon már mindent a 
multik uralnak, „macerás lenne megfelelni az elvárásaiknak, például a csomagolás miatt”. 

Vállalkozása jövedelmezıségét jól bizonyítja, hogy az évek során Nagykörő legnagyobb 
munkaadójává vált (több embert csak az önkormányzat alkalmaz, a közhasznú 
foglalkoztatottakat is beleértve). Állandó munkahelyet biztosít 10-15 embernek, illetve 
szezonális kisegítı munkaerıt alkalmaz, elsısorban a falu diákságának körébıl. 
Tevékenysége a kereskedésen kívül a vendéglátásra is kiterjed. Telephelye egyben a saját 
portája, ahol rendelkezik a szükséges infrastruktúrával: mázsa, raktárhelyiségek, hőtıház. Ez 
utóbbi elengedhetetlenül fontos, hiszen lehetıséget ad a folyamatos felvásárlásra, a minıség 
romlása nélkül.  

Annak ellenére, hogy kereskedıi pozícióból általában nehéz kivívni a helyi közösség 
bizalmát, M. I.-vel kapcsolatban több olyan véleményt hallottunk, melyek megbízhatóságáról, 
korrektségérıl szóltak. Meglátásunk szerint ennek háttere a bejáratott kapcsolati tıke, a saját 
infrastruktúra és a bizalom, melynek alapja az egész szezonon át tartó mőködés, illetve az 
azonnali fizetés gyakorlata. A multinacionális láncok politikája miatt mindkét tényezı kényes 
pontot jelent a hazai kistermelıi szektor szereplıi számára, s ebben a tudatosan felépített 
rendszerben a nagykörői termelık bizonyos mértékig függetleníteni tudják magukat a multik 
diktálta gyilkos feltételektıl (noha az M. I. által kínált felvásárlási árak is meglehetısen 
nyomottak).  

M. I. Településen belüli pozícióját ambivalencia jellemzi: megkerülhetetlen gazdasági 
pozícióban van, de egyben elszigetelt is. A legtöbb kérdésben nem ért egyet a falu vezetése 
körül kialakult csoportosulással, ideértve a SZÖVET közvetlen irányítóit és a holdudvarába 
tartozó embereket, legyenek akár ıslakosok, akár gyüttmentek. 

Nagykörőben 10 évvel ezelıtt létrejött egy termelıi és értékesítési szövetkezetet (TÉSz). A 12 
taggal induló csoportnak mára 40 tagja van. Legfontosabb szabályuk, hogy terményük 75%-át 
a szövetkezeten keresztül kell értékesíteni, illetve állandó tagdíjat fizetnek. Számos tagja 
számára a gazdálkodás csak jövedelem-kiegészítést jelent, termeléssel állandó 
munkaviszonyuk mellett foglalkoznak csak. 

A tész mőködésérıl a tagoknak sincsen maradéktalanul jó véleményük. Általában csak a 
szezon elején megy a felvásárlás, mert ilyenkor még nincs telítve a piac, nincs dömping ár. 
Jellemzı, hogy csak a prémium minıséget veszik át, és azt is csak néhány napig. A magasabb 
ár reményében piacaikat mindig külföldön keresték. Egyik tagjuk szerint itthon az emberek 
nem hajlandók megfizetni a nagykörői minıségi gyümölcsöt. A felvásárlási idıszak rövidsége 
miatt elıfordul, hogy szövetkezeti tagok is a SZÖVET-nek, vagy a fent említett felvásárlónak 
adják el árujukat.  

  

4. A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület 

4.1 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület céljai 
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A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület 2006. június 29-én alakult meg Nagykörőben, azzal a 
céllal, hogy a Tisza vízgyőjtı területén élık megélhetési lehetıségeit, árvízi és környezeti 
biztonságát javítsa, valamint elısegítse a Tisza ökológiai értékeinek megırzését és 
gyarapítását. Fontosnak tartja megvalósítani az ember és a folyó fenntartható együttélését, 
gyarapítani az élet gazdag változatosságát és elısegíteni a tájban élı emberek boldogulását. A 
Szövethez csatlakozó szervezetek és személyek közös célja a Tisza mentén élık és 
gazdálkodók életminıségének javítása, és fenntartható gazdaságok létrehozása. A Szövet 
koncentrálja a közös célért tevékenykedık aktivitását, közvetít és kapcsolatot teremt olyan 
tagok között, akik egyetértenek abban, hogy a Tisza és vízgyőjtı területe kiemelkedı 
jelentıséggel bír a magyar agráriumban. A Szövetség tehát felvállalja az „érdekképviseletet, 
illetve az együttmőködı személyeknek, szervezeteknek, munkájának koordinációját.”14 A 
SZÖVET által képviselt elvek egyre nagyobb támogatottságnak örvendenek: a kezdeti 38 fıs 
taglétszám mára 65-re emelkedett, s 70 pártoló tagot is jegyeznek. 

Annak, hogy a Tisza mentén élık érdekeit képviselı egyesület központjaként Nagykörőt 
választották, több oka is van. Egyrészt 2001-ben Nagykörőben indult el az Ártéri 
Tájgazdálkodási Program (melynek része a Kubiktó-hasznosítási program is), ami a SZÖVET 
munkáját megalapozó mintaprogramnak tekinthetı. Másrészt Dr. Veres Nándor, Nagykörő 
polgármestere, a SZÖVET elsı és jelenlegi elnöke, már a SZÖVET megalakulása elıtt is 
rendszeresen foglalkozott a folyóval kapcsolatos ügyekkel, valamint a VTT önkormányzati 
tanácsának elnökeként tevékenykedett.  

A globális klímaváltozás, az árvizek és jelenlegi gazdasági feltételek okozta gondok 
orvoslására a SZÖVET a gazdálkodás során kevesebb ipari eredető eszköz és alapanyag 
használatát ajánlja, a monokultúrás gazdálkodás helyett a termesztett növények diverzitását 
támogatja. Fontosnak tartja továbbá, hogy a gazdálkodók nagyobb mértékben építsenek a 
helyi erıforrásokra, ösztönzi a helyi összefogást. A SZÖVET által preferált tájgazdálkodás a 
helyi tradíciókat felhasználva a táj adottságaihoz alkalmazkodó, a helyi erıforrásokat 
felhasználó és gyarapító tevékenységeket és gazdálkodási formákat alkalmaz. 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület többféle távlati célt fogalmazott meg. Kiemelt hosszú 
távú célja, hogy a Tisza mentén uralkodó tájhasználati formává tegye az ártéri 
tájgazdálkodást. Ezt a helyi kezdeményezıkészség fejlesztésével, ártéri tájgazdálkodási 
mintaterületek kialakításával, a helyi gazdálkodók gazdasági helyzetének és jövıképének 
javításával, valamint a jó minıségő és egészséges helyi termékek forgalmazásának 
elısegítésével kívánja elérni. 

 

4.2 A SZÖVET tagjai15 

Az egyesület tagságának összetételét taglistája alapján vizsgáltuk, amelyet a szervezet 
készséggel bocsátott rendelkezésünkre.  

A jelenlegi 65 tag közül legtöbben három megyébıl, a Tisza-menti vidékeknek számító 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyébıl 
származnak. A legtöbb tagot számláló település Nagykörő, itt él 11 fı, tehát a tagság hatoda. 
Nyilvánvaló, hogy a magas nagykörői létszám a szervezet székhelyének idetelepülésével 
magyarázható. A többi Tisza-menti településrıl csatlakozók java része valószínőleg a 
tagtoborzó kampányok sikerének eredményeként kapcsolódott be a szervezet életébe. 
Egyértelmően látszik a Tisza menti területek bevonásának koncepciója, noha a folyó 
Csongrád megyei szakasza jelenleg még nem képviselteti magát a szervezetben. A taglista 
                                                 
14  http://www.elotiszaert.hu/bovebben.php?id=256 
15  Az alfejezet szerzıje Király Gábor. 
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alapján elmondható, hogy a SZÖVET életében Budapest is jelentıs szerepet játszik, a 
szervezetnek több budapesti lakhelyő tagja is van. Valószínősíthetı, hogy ık elsısorban a 
szellemi, tudományos háttér biztosításában mőködnek közre. 

A tagságban a természetes személyek mellett jogi személyeket is találunk. Ezek általában 
különbözı szövetkezetek, természetvédı egyesületek, mezıgazdasági vállalkozók.16 A 
tagságban túlsúlyban vannak a mezıgazdálkodással foglalkozók, ami feltehetıen a védjegy 
akciónak, illetve az értékesítés megszervezésére irányuló erıfeszítéseknek köszönhetı. A 
többi tag tulajdonképpen a SZÖVET-hez hasonló civil kezdeményezés, így azt mondhatjuk, 
hogy már az induláskor egy viszonylag kiterjedt civil szervezeti hálózatot tudtak kiépíteni 
maguk köré.  

 

4.3 Elızmények és a kezdetek 

A kezdeményezés közvetlen elızményének a 2006 márciusában közzétett Tiszai 
Memorandum17 tekinthetı. A 120 csatlakozó, többek között a WWF Magyarország, a Borsodi 
Mezıség Gazdakör, a Tisza-menti önkormányzatok, szervezetek és kutatók közös 
állásfoglalása a folyó menti fejlesztések szükségességét fogalmazta meg. A Memorandum 
szerint az árvízvédelmi, vidékfejlesztési és természetvédelmi szempontokat egyforma súllyal 
kell figyelembe venni a térségben, továbbá el kell utasítani minden olyan koncepciót, mely a 
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése elnevezéső kormányhatározatot a három prioritás közül 
egyetlennek (pl. az árvízvédelemnek) rendeli alá. A dokumentum kiemeli, hogy „a 
természetközeli módszerekkel folytatott vízmegtartó vízgazdálkodás elveit kell szem elıtt 
tartani”, és ezért „biztosítani kell, hogy az árvizekkel érkezı víztöbbletbıl a folyó mentén 
minél nagyobb területeken lehessen vízpótlást megvalósítani, szabályozott módon”. A 
kezdeményezık véleménye szerint a VTT keretein belül jelentıs infrastrukturális 
fejlesztésekre (települések közötti és településeken belüli úthálózatok felújítására, 
szennyvíztárolók kiépítésére, a települések közötti és településeken belüli úthálózatok 
felújítására) van szükség. Üdvözlik továbbá a 30 Tisza-menti víztározó kialakításának tervét, 
melyekkel „a vízfelesleg szabályozott módon továbbvezethetı, tájhasználat váltással komplex 
tájgazdálkodási, gazdaságfejlesztési rendszerek valósíthatók meg”. A dokumentum szerint 
tudományos kutatás-centrumokat kell bevonni a munkába, az eredményeket pedig 
közérthetıen kell kommunikálni a térségben élı érintettek felé. A Memorandum utolsó pontja 
kimondja, hogy szükség van egy olyan szövetségre, amelyben „Tisza-menti önkormányzatok, 
gazdálkodók, civil szervezetek és a tudomány képviselıi közösen dolgoznak a tiszai ártér 
harmonikus fejlıdésért, valamint az itt élık és a természet gyarapodásáért”. A 
Memorandumhoz 20 civil szervezet, 24 gazdálkodó, 4 önkormányzati tárulás, 30 
önkormányzat, 15 tudományos képviselı és 20 egyéni támogató csatlakozott.  

E közvetlen elızmény után a SZÖVET ténylegesen az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), 
a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) és a Vízügyi Minisztérium (KvVM) által 
finanszírozott „Tisza Biodiverzitás Program” keretein belül alakult meg.  

Elsı programja a fenti támogatók, valamint az Ökotárs Alapítvány segítségével meghirdetett 
és lebonyolított Biodiverzitás Pályázati Mikroalap volt, mely a Tisza magyarországi vízgyőjtı 
területén az ártéri gazdálkodás bevezetésének elısegítését tőzte ki célul, s ennek érdekében 
„az ember és folyó fenntartható együttélését” elısegítı gazdasági minták felélesztését 
támogatta (Kajner-Farkas-Nagy, 2008). 

                                                 
16

 A 11 szervezet fı tevékenységei: természetvédelem, hagyományırzés, mezıgazdasági tevékenység, 
kereskedelem, gyümölcsfeldolgozás és kutatás-fejlesztés. 
17 A Memorandum teljes szövegét ld.: http://www.elotiszaert.hu/letoltesek.php?oldal=4 
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A pályázatok befogadása 2006. december 20-tól 2007. január 31-ig zajlott. A programra 
Magyarország hét mintaterületén, a Bodrogközben, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet 
környékén, a Borsodi Mezıségben, Nagykörőben és környékén, a Nagy- Sárréten (Túrkeve és 
környékén) és a Kis- Sárréten (Biharugra és környékén) megalakult akciócsoportok 
pályázhattak. A pályázati kiírás rendkívüli érdeklıdést keltett a gazdálkodók körében: a 
felhívásra összesen 75 pályázat érkezett, a döntéshozók az elsı körben18 50 pályázó között 
összesen 39,3 millió forintot osztottak szét.  

A SZÖVET tagjai kezdetben a fent említett hét Kistérségi Akciócsoport (KACS) területérıl 
kerültek ki. A Biodiverzitás Pályázati Mikroalaphoz pályázatot benyújtó gazdálkodók a 
támogatási kérelem beadásával egyben 5 éves SZÖVET-tagságot is vállaltak. A 
kezdeményezéshez késıbb magánszemélyek, civil szervezetek, gazdálkodók és kutatók 
egyaránt csatlakoztak annak reményében, hogy összefogásukkal feltárják a Tisza és 
mellékfolyóinak problémáit, választ találnak a felvetıdı kérdésekre, és elısegítik a 
tájgazdálkodás feltételeinek megvalósulását.  

 

4.4 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület tevékenysége 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület gyakorlati tevékenységei öt fı vonulatba 
csoportosíthatóak. Az érdekképviseleti tevékenységen kívül elsısorban a Tisza-menti 
termékek piacra juttatását kívánják megszervezni. A kereskedelmi tevékenységek között 
szerepel a budapesti termelıi piacokon való árusítás, valamint a védjegyrendszer kidolgozása 
is. Külön tevékenységi csoportba tartozik az ismeretterjesztés, amit elsısorban hazai 
fesztiválokon és rendezvényeken való megjelenéssel fejt ki. A különbözı rendezvényeken a 
SZÖVET újabb tagokat próbál toborozni, és saját tapasztalatainak megosztásával hasonló célú 
szervezetek megalakulásához kíván segítséget nyújtani. Ismeretterjesztı munkájának 
részeként rendszeres hírlevelet ad ki, illetve adatbázisokat épít ki. A tudományos munka 
szintén az egyesület folyamatos tevékenységei közé tartozik. A SZÖVET jelenleg három nagy 
kutatásban vesz részt. Munkatársai, a TÁJ-KÉP Tisza jövıképek kutatási program keretében 
országos-, helyi- és szakmai fórumokat rendeznek, s a legszélesebb társadalmi bevonással, 
számos hazai szakmai partnerrel együtt a tiszai vízgyőjtı 2050-re szóló jövıképének 
megfogalmazásán dolgoznak. A Szélsıséges területi vízkészlet-kockázatok elemzése közép és 
hosszútávra címő, 2009 januárja óta folyó, több egyetemmel és kutatóközponttal való közös 
kutatás a különbözı vízkészlet-forgatókönyvek környezeti, ökológiai, társadalmi és gazdasági 
hatásait értékeli. A SZÖVET harmadik, Integrált földhasználat elnevezéső projektje a Tisza-
menti területek földhasználat-váltásának megvalósításához szükséges gyakorlati lépéseket, a 
legfıbb problémákat, valamint a szervezet módosítási javaslatait mutatja be. A SZÖVET 
legújabb tevékenységével a kistermelıi értékesítés lehetıségeinek szélesítését kívánja elérni. 
Tudományos munkatársai jogszabály-módosító javaslatot fogalmaztak meg, melyet 2009. 
május végén nyújtottak be az illetékes Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 
(FVM), az Egészségügyi Minisztérium (EüM), valamint a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumhoz (SzMM).19 

  

4.4.1 Az Élı Tisza védjegy 

                                                 
18 Az elsı körben a Kesznyéteni Tájvédelmi körzetbıl nem volt nyertes pályázat, ezért egy második forduló 
kiírására is sor került. (A szerk.) 
19 Errıl a tevékenységrıl részletesebben ld. jelen kötet függelékét (Jogszabály-módosító javaslatok a 
vidékgazdaság ösztönzésére). 
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A Szövetség az Élı Tiszáért 2008-ban új kezdeményezésbe fogott a Tisza-mentén élık 
segítése érdekében. Egy egységes Tisza-menti arculat kialakítása érdekében létrehozta az Élı 
Tisza védjegyet, mellyel a csatlakozók számára olyan minıség-garanciajelzést biztosít, melyet 
a Tisza-mentén különbözı gazdasági tevékenységeket folytató emberek és vállalkozások 
használhatnak, amennyiben megfelelnek a védjegy állította feltételeknek. „A védjegy célja, 
hogy a Tisza-menti gazdálkodók, szállásadók, termelık, szolgáltatók számára segítse a piacra 
jutást”20. Védjegyet kaphatnak a Tiszához kötıdı élelmiszerek, kézmőves termékek, 
turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek, programok, rendezvények, túrák és látványosságok. 
A Magyar Szabadalmi hivatal 2008. július 31-én jegyezte be az Élı Tisza védjegyet, a 
szabadalom jogtulajdonosa a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület. A program beindítását a 
Norvég Civil Támogatási Alap és az Ökotárs Alapítvány segítette. 

A SZÖVET az egy-egy településen termelı vagy szolgáltató tevékenységet végzık 
(kistermelık, pékek, halászok, étteremtulajdonosok, helyi szállásadók, kerékpárkölcsönzık) 
közös csatlakozását szorgalmazza, ezáltal is ösztönözve a Tisza-menti lakosság összefogását. 
Nézetük szerint „könnyebb lehet a közös, összehangolt munkával, egységes arculattal, 
szervezéssel elérni a vásárlókat, mint külön-külön próbálkozni fénymásolt szórólapokkal és 
egyenként drága nyomtatványokkal, hirdetésekkel.”21 

Az egyesület a védjegyhasználatból nem rekeszti ki az intenzív módon gazdálkodókat sem, de 
arra ösztönzi a termelıket, hogy környezetkímélı gazdálkodási módra térjenek át. „Az 
általános / intenzív módon gazdálkodó a használati szerzıdés aláírásával vállalja, hogy egy 
éven belül a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület által kijelölt szakértı által, ingyenesen 
biztosított tanácsadást igénybe veszi, és gazdálkodását kímélıbbé teszi. A végrehajtandó 
feladatokra a SZÖVET szakértıje és a védjegy-használó közösen alakítja ki a tervet.”22 

A védjegy, egyfajta marketing eszközként, egységes arculatot biztosít, illetve 
minıségbiztosító jelzésként garantálja, hogy a termék (vagy szolgáltatás) a Tisza vízgyőjtı 
területérıl származik, elıállításához helyi munkaerıt alkalmaztak, s illeszkedik a terület 
fenntartható jövıképéhez, valamint a SZÖVET elveihez. A Szövetség az Élı Tiszáért 
érdekképviseletet biztosít a védjegy viselıi számára, a védjegyhasználati díjakból befolyt 
összeget pedig közös marketing- és piacépítési kiadásokra fordítja.  

A védjegyfelhasználó a Szövetséggel kötött szerzıdés alapján termékére vagy szolgáltatására 
egy évre kap felhasználói jogot az Egyesülettıl. A védjegyhasználati szerzıdésben a szerzıdı 
fél nyilatkozik arról, hogy megfelel a SZÖVET által 29 pontban összefoglalt kritérium-
rendszernek. A feltételek között szerepel, hogy a termék a Tisza területének magyarországi 
részérıl, természetkímélı gazdálkodásra átálló általános gazdálkodásból, kímélı 
gazdálkodásból, minısített biogazdálkodásból vagy tájgazdálkodásból származzon. 
Alapkövetelmény a GMO- a tartósítószer-, szója-, mesterséges adalék-, színezék- és ízfokozó-
mentesség. A SZÖVET mint a Védjegy jogtulajdonosa bármikor ellenırizheti a felhasználók 
termékeinek és szolgáltatásainak minıségét. A védjegy használati díja nyugdíjasok és diákok 
számára 500 Ft-ba, magánszemélyek, ıstermelık és kistermelık számára 1 000 Ft-ba, 
vállalkozók, kft-k, önkormányzatok és szövetkezetek számára pedig 2 000 Ft-ba kerül 
havonta. A védjegyhasználóknak a SZÖVET megjelenési lehetıséget garantál a  
www.elotisza.hu adatbázisában, valamint a különféle (civil, szakmai, stb.) rendezvényeken. A 
jelzett weblapon valóban kiváló és jól strukturált adatbázis érhetı el, hiszen a legkülönbözıbb 
típusú védjegyes rendezvényekrıl, termékekrıl és szolgáltatásokról nyújt naprakész 

                                                 
20http://www.elotisza.hu/elotisza.php?id=11 
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információt. Kérdés, hogy egy jól szerkesztett honlap mennyiben segít megoldani a gazdák 
napi gondjait, illetve elegendı vonzerıt jelent-e egy gazda számára. 

A kezdeményezés népszerősítése érdekében a SZÖVET 2009 eleje óta számos elıadást és 
találkozót tartott a Tisza-menti régiókban. Ezeken a konzultációkon az Egyesület munkatársai 
egyrészt az agrárium aktuális kérdéseirıl tájékoztatták az egybegyőlteket, másrészt 
ismertették a védjegy elınyeit, és csatlakozásra hívták az érdeklıdıket. A SZÖVET 
irodavezetıjének elmondása szerint a kezdeti nehézségek után a védjegy iránti érdeklıdés 
folyamatosan nıtt, a Tisza-menti térségekbıl folyamatosan érkeznek a csatlakozók 
szerzıdései. A rendszer jelenleg 40 védjegyhasználót jegyez. Sikert könyvelhet el a szervezet 
a másik oldalon is: a budapesti piacokon már keresik az Élı Tisza logót, a vásárlók már 
megismerkedtek a védjegyes termékekkel és az Egyesület filozófiájával, ami garantálja 
számukra a minıséget. 

A fent leírt eredmények elismerése mellett a kutató dilemmája az, hogy vajon a védjegy 
biztosította közös arculat és PR, s természetesen az ezek által garantált minıség mögött vajon 
megtalálhatjuk -e a SZÖVET által is oly erısen hangsúlyozott helyi összefogást. Úgy tőnik, a 
védjegyhasználók között különösebb kapcsolat nem áll fenn, többnyire nem ismerik egymást, 
és nincs aktív kooperációt igénylı közös ügyük. Kérdés tehát, hogy az Élı Tisza védjegy 
rendszere több –e kiválóan mőködı PR-tevékenységnél, s vajon a jövıben érdemben elı tudja 
–e segíteni a Tisza menti összefogás megteremtését. 

Védjegyes termékek 

Az Élı Tisza védjegy honlapján, számos termék, többek között cseresznye, körte, eper, ırölt 
paprika, savanyú káposzta és fajtaméz szerepel. A fesztiválokon felállított SZÖVET 
standokon olyan termékekkel is találkozhatunk, mint például a nagykörői 
gyümölcsalapanyagból elıállított Hungleríz és Bulyáki Pálinka, vagy a nyírségi ALMUSKA.  

„A Hungleríz gyümölcsdesszert nagykörői termelıktıl származó, frissen szedett 
gyümölcsbıl, családi recept alapján, kézi munkával készül. Gyümölcstartalma a gyümölcstıl 
függıen 80-100% között van. A felhasznált zselésítı allergén anyagot nem tartalmaz.”23 A 
termék eltarthatóságuk legfeljebb 1 év. 

A desszert termelıje 15 éve költözött Budapestrıl Nagykörőbe, elıtte sokszor járt a faluban 
cseresznyét vásárolni. A vendéglátós végzettségő tulajdonos szerint az alapanyag-
elıállításban jelenleg nincs üzlet, Magyarországon ma csak a feldolgozott termékekbıl lehet 
megélni. A termékeknek ugyanakkor kiváló minıségőnek kell lenniük, és megfelelı 
marketing szükséges az értékesítéshez. A gyümölcsdesszert piaci forgalmazása elıtt a 
tulajdonos és felesége családi körben készítettek lekvárt és dzsemet. A néhány hónapja piaci 
forgalomban lévı terméket nyáron földieperbıl, meggybıl, cseresznyébıl, egresbıl és 
sárgabarackból, ısztıl pedig szilvából, ıszibarackból, feketeáfonyából, bodzából, 
birsalmából, narancsból, feketeszederbıl és almából készítik.  

A desszert elıállítása során csak a meggymagozáshoz használnak gépi erıt, minden más 
munkafázist kézi erıvel oldanak meg, a desszert házi eljárással készül. Fejlesztésként a 
tulajdonos csupán hőtı- és tároló-kapacitását kívánná bıvíteni azért, hogy a gyümölcsöt 
szedés után nagy mennyiségben is raktározni tudja a feldolgozásig. 

A SZÖVET elsı védjegyes feldolgozott terméke az ALMUSKA almalé volt. Az almalé 100% 
nyírségi jonatán almából, tartósítószer és adalékanyag hozzáadása nélkül készül. A termék 
készítése során a gyümölcsöt megmossák, és aprítás után préseléssel készítenek belıle levet, 
az alma így minden természetes beltartalmát megırzi. A gyümölcslevet a nyíregyházi 

                                                 
23 http://www.hungleriz.hu/index.php 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

Nyírfruct Szövetkezet 5 literes kiszerelésben forgalmazza. Az almalé mellett a Szövetkezet 
80% alma- és 20 % egyéb gyümölcstartalmú (meggy, körte, áfonya, kajszibarack és/vagy 
málna) vegyes gyümölcslevet, valamint 100%-os meggytartalmú ALMUSKA meggylevet is 
árul. 

A kiváló minıségő nagykörői pálinka termelıje 2008 februárja óta készít értékesítésre szánt 
pálinkát. İ maga pécsi születéső, édesanyja azonban nagykörőbıl származott el. A termelı, 
szılész-borász végzettségének megszerzése után települt a faluba, kezdetben a helyi 
szövetkezetnél dolgozott, s tíz éven át vezette a helyi futballcsapatot.1990-ben vásárolta meg 
a helyi pálinkafızı üzemet, emellé építette fel saját házát is. Az üzem azóta két raktárépülettel 
bıvült, s 2008-ban a fızdébe bevezették a gázt. 2000 után a kis üzem a fegyverneki és a 
szolnoki termelık számára fızte be a cefrét. A termelı jelenleg kilencféle pálinkát állít elı fél 
literes és egy decis kiszerelésben, ezeket nagykörői cseresznyébıl, körtébıl, almából, 
szilvából és szamócából, kıtelki meggybıl, kecskeméti barackból és gyöngyösi málnából és 
feketeribizlibıl készíti. Termékei között arany-, ezüst és bronzérmes pálinkák is vannak. 
Interjúalanyunk az áru minıségi jellegét fontosabbnak tartja a mennyiség növelésénél. A 
termelést sajátkezében kívánja tartani, ezért nem tervezi évi 10 000 palacknál nagyobb 
mennyiség termelését. Fejlesztésként egy tárolóhelyiség kialakítására készül, illetve 
elképzelhetınek tartja a munkafolyamat egyes lépéseinek gépesítését. 

 

4.4.2 A termékek piacra juttatása 

A SZÖVET egyik fı célja és tevékenysége a természetközeli gazdálkodásból származó 
termékek fogyasztókhoz való eljuttatása. „Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának kulcsa, 
hogy jövedelmezıvé tudjuk tenni.”24 Az egészséges és finom ételek és italok, valamint a 
kézmőves-termékek vásárlókörének kialakítása érdekében piackutatásokat szerveznek, 
valamint új értékesítési csatornákat kutatnak fel, nem csak a fogyasztók, hanem a feldolgozók 
körében is. 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület Budapesten négy, vidéken több helyszínen szervez 
piaci gyümölcs- és zöldségeladást. A budapesti piacokra a meggymentı akció keretében jutott 
el az Egyesület. Az akciót 2008. június 28. és július 12. között négy alkalommal szervezték 
meg. A kezdeményezés ötlete az Egyesület tanácsadójától, Kajner Pétertıl származott. Abban 
az évben a kereskedık országszerte 50 forintot fizettek a rázott, 80 forintot a száras meggyért, 
majd a gyümölcsöt kilónként 300 forintért értékesítették.  A SZÖVET a meggymentı akció 
idején Nagykörőbıl és a falu környékérıl Budapestre szállított gyümölcsöt kilónként 170 
forintért vásárolta fel a gazdálkodóktól, és ugyanennyiért kínálta a fıvárosi vásárlóknak.  

A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a mezıgazdasági termékek 
irreálisan alacsony felvásárlási árára, illetve a termelık és a kereskedık közti erıviszonyok 
egyenlıtlenségeire. Az kezdeményezés sikere a szervezıket is meglepte: a meggymentı akció 
keretében összesen 16 tonna meggy fogyott el. Az akciót komoly médiafigyelem övezte.  

A rendkívüli meggyvásárok eredményeként a SZÖVET nem csak kiváló minıségő 
meggytermésére hívta fel a figyelmet, hanem négy budapesti piacon állandó árusítási 
lehetıséghez is jutott. Emellett az internet segítségével heti gyakorisággal veszi fel a 
budapesti vásárlók rendeléseit, s vállalja a termékek házhoz szállítását is. Mint a SZÖVET 
egyik, a piacozás megszervezésében jelentıs szerepet játszó vezetıségi tagja elmondta, a 
meggymentı akció során a budapesti piacokon megszerzett helyeket nem volt egyszerő 
megırizni. A nagykörői és Tisza-menti termelık a meggy érése után más terményekbıl nem 
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rendelkeztek piacon értékesíthetı mennyiséggel.  A budapesti piacokról való kiszorulás 
elkerülése érdekében a SZÖVET árukészletét egy ideig nem Tisza-menti zöldséggel és 
gyümölccsel kellett kiegészíteni. Ez a kényszerhelyzet megszőnt, amikor a Tisza-menti 
termelık felkészültté váltak a heti rendszerességő piaci árusításra. 

A heti piacozás megszervezésének egyik legfontosabb eredménye, hogy a korábban a fán 
hagyott vagy lehullott, és így kárba veszett termést a SZÖVET felvásárolja, és piacra juttatja. 
„A két-barackfás termelı is behozhatja a barackot, legalább nem hullik le.” „A SZÖVET 
azért jó, mert azok a termékek, amik eddig lehullottak, most pénzzé válnak.” A gazdálkodók 
többsége áruját egymaga nem lenne képes piacra vinni.  

A felvásárlás és értékesítés hivatalos adminisztrációját a Nagykörőben mőködı Cseresznye és 
Napraforgó Szövetkezet végzi. A Szövetség az Élı Tiszáért nem rendelkezik kereskedelmi 
joggal, tehát nem végezhet gazdasági tevékenységet. A termékek felvásárlásával és 
értékesítésével járó jogi és adminisztrációs kötelezettségeket teljesíteni kell, a SZÖVET 
azonban kellı kapacitás hiányában ezek teljesítése érdekében nem kívánta módosítani 
jogosultságait. Kézenfekvınek tőnt tehát, hogy a már korábban is értékesítéssel foglalkozó 
helyi vállalkozás biztosítson hivatalos, adminisztratív hátteret SZÖVET kezdeményezéséhez. 
A Cseresznye- és Napraforgó Szövetkezet tulajdonosa a SZÖVET mőködésében igen fontos 
szerepet játszó helyi termelı. Az összefogás természetesen mindkét fél számára elınyös, így 
várhatóan hosszú távú megoldást jelent. 

A felvásárláskor követendı szabályok alapján a Cseresznye és Napraforgó Szövetkezet a 
helyi gazdák termékeit részesíti elınyben, import áruval nem kereskedik, és az eladási ár 60-
70 %-át visszajuttatja a termelınek, az ár 5%-át pedig átadja a SZÖVET-nek. A termelınek 
nyilatkozatban kell garantálnia, hogy áruja természetkímélı gazdálkodásból származik. Az 
íratlan szabályok értelmében a gyümölcsöt és zöldséget elsısorban SZÖVET-tagoktól, 
másodsorban nagykörőiektıl, harmadsorban Tisza-menti gazdálkodóktól vásárolják fel.  

A nyers termékek piacra vitele mellett a SZÖVET szükségesnek tartja a gyümölcsök, 
zöldségek feldolgozásának megoldását is. Nagykörőben a legtöbb gazdálkodó csak néhány 
fajta zöldséget vagy gyümölcsöt termel nagy mennyiségben, s többnyire a felvásárlókra 
bazíroznak, ez azonban nagyon kiszolgáltatottá teszi ıket. A SZÖVET egyik szakmai 
munkatársa szerint szükség volna egy a gyorsabban romló áruk feldolgozását lehetıvé tevı 
szövetkezésre. Ez nem csak nagyobb biztonságot, de magasabb hasznot is biztosítana a 
gazdálkodó számára.   

A SZÖVET Nagykörőben 10-15 termelıtıl vásárol rendszeresen. A gazdálkodók a piacon 
való megjelenés módja alapján két csoportba oszthatók. Egyik csoportjuk személyesen 
szállítja saját és szomszédjai, barátai termékeit Budapestre. A másik csoportba azok tartoznak, 
akik termékeiket helyben adják el a SZÖVET-nek, s maguk nem piacoznak. A felvásárolt 
áruk begyőjtését és szállítását egy a településen élı, de nem gazdálkodó SZÖVET-munkatárs 
végzi.  A vásárlók rendeléseit a SZÖVET irodavezetıje veszi fel, illetve ı gondoskodik a 
következı piaci nappal kapcsolatos internetes hirdetések kihelyezésérıl és a SZÖVET 
hírlevelének kiküldésérıl is.  

A termelık minden csütörtökön megkezdik kertjeikben és földjeiken a péntek estig tartó 
szüretelést, nyáron, a cseresznye- és meggyszezonban a családok már kora hajnaltól szedik a 
gyümölcsöt a kertekben. A szervezık a zöldségeket és gyümölcsöket pénteken délután és este 
szedik össze a termelıktıl, s ha a termék megkívánja, hőtıházban tárolják a szombat hajnali, 
2-3 óra körüli indulásig. Két nagyobb és egy kisebb autóval szállítják az árut, a bepakolásban 
minden termelı segít. A hétvégi piaci árusítás délután 14-15 óra körül ér véget. A visszafelé 
úton a megmaradt árut, amennyiben az hőtést igényel, a szolnoki hőtıházban helyezik el, 
majd a piacozók este 17-18 óra körül érnek vissza Nagykörőbe az emberpróbáló akció után. 
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A SZÖVET értékesítési tevékenységében igen nagy szerepet játszik az online elırendelés, a 
szezonban a vásárlók kétharmadát az internetes elırendelık, egyharmadát pedig a piacon 
nézelıdı, alkalmi vásárlók teszik ki. Szezonon kívül ez az arány megfordul. 

A  pénteki és vasárnapi piaci árusítás kulcsszereplıje szerint egyedül a piacozás segíthet a 
gazdákon, akik nem tudják felvenni a versenyt a multinacionális áruházláncokkal. A szervezı 
maga nem termel, de a piacokon szerzett tapasztalatai alapján elmondta, a legnagyobb 
nehézséget az okozza, hogy a vásárlók az áruházláncok árukínálatához mérik a piaci 
árukészletet, vagyis elvárják, hogy mindig minden fajta termék elérhetı legyen. A piacon, 
azonban, jellegébıl adódóan, az egyes termékek szezontól függıen vannak jelen. A SZÖVET 
a versenyben maradás érdekében minıségi áru értékesítésére törekszik. A piaci siker másik 
kulcsa a piacon árusító termelık és vásárlóik között kialakuló bizalmi kapcsolat, amely 
folyamatos és állandó vevıkört biztosít. 

 

A piacozásban részt vevı gazdálkodók 

A 2008 nyarán megszervezett meggymentı akció eredményeként kialakult heti 
rendszerességő piacozás lehetısége nem csak a SZÖVET, hanem a nagykörői gazdák számára 
is új helyzetet teremtett. Az alábbiakban a piacozásba különféle módokon bekapcsolódó 
nagykörői termelık példáit mutatjuk be. 

Termelı 1 

Az erdélyi származású termelı családja több generáció óta foglalkozik gazdálkodással. 
Nagykörőbe beházasodással került, jelenleg több mint 1 hektár nagyságú gyümölcsössel és 7 
hektár szántófölddel rendelkezik. „Lehet, hogy naiv vagyok, de én még mindig azt tartom, 
hogy Magyarország annyira jó fekvéső, és annyira jó termıfölddel bír, hogy mégis ez a jövı. 
Bár most szó szerint kaparjuk a földet, de ennek akkor is kell, hogy legyen jövıje. Iparunk 
nincs, ami van, nem mondható iparnak, munkahely nincs: csak a mezıgazdaság tud nyújtani 
valamit.” 

Interjúalanyunk a meggymentı akció során került kapcsolatba a SZÖVET-tel és a 
piacozással, azóta az egyik budapesti helyszín legstabilabb tagja és szervezıje lett. A 
rendszeres piaci megjelenés lehetıségének köszönhetıen földet vásárolt, s lassan két éve 
egyre több fajta termékkel jelenik meg Budapesten. Mostanra stabil, kb. 80 fıs vevıköre 
alakult ki, „akik ragaszkodnak ugyanahhoz a termékhez”, a rendelések interneten és telefonon 
érkeznek. Földjén vegyszermentes gazdálkodást folytat, kizárólag zöldvegyszerekkel 
permetez, gyomirtó szert nem használ. Elmondása szerint ez a gazdálkodási mód nem 
egyszerő, de sokkal jobb minıséget ad.  

Véleménye szerint hatalmas jelentıséggel bír, hogy minden héten személyesen árulja 
terményeit, így össze tud ismerkedni a vevıkkel, továbbá a vásárlók megkóstolhatják az 
általuk kiválasztott árut. E személyes viszony jelentısége pénzben nem mérhetı. A piacon 
nagyon fontos, hogy a zöldségek és gyümölcsök mögött az ismerıs termelı áll-e, hiszen ha 
pár standdal lejjebb olcsóbban is árusítanak egy terméket, a vásárló mégis ragaszkodni fog a 
már jól ismert termelıhöz.„Ha már engem megtisztel a vásárlóm, hogy lassan egy éve oda jár 
hozzám, akkor én is megtisztelem, hogy jó minıségő árut adjak neki, jókedvvel!”  

A heti értékesítés bevétele rendkívül ingadozó. Elıfordul, hogy a szállításhoz szükséges 
üzemanyag árát sem hozzák vissza az eladott termékek, de olykor 80-100 000 forintos 
forgalom is adódik. A piacozás télen a legnehezebb, kevés a rendelés, kevés a vásárló. A 
termelı szerint azonban ezt bele kell kalkulálni az egész éves forgalomba. Úgy véli, hogy ha 
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egy vásárló egész évben „megtisztelte ıt”  azzal, hogy tıle rendelt, nem teheti meg, hogy télen 
nem viszi el neki a terméket. „Sokan azt mondják, hogy nem vagyok normális ilyen 
szempontból, de szerintem a bizalom ide-oda játszik.”  Budapesti standja körül olyan a 
hangulat, mintha az ember egy falusi utcán állna meg beszélgetni, „ ıszinteség az egész”. 

Interjúalanyunk 6-7 év múlva biotermelésre kíván átállni, a biotermesztéshez vezetı út elsı 
lépéseit meg is tette, hiszen két éve természetkímélı gazdálkodási módra tért át. Emellett 
további földterületek vásárlását is tervezi. 

 

Termelı 2 

A nagykörőben élı ápolónı több, mint 30 éve gazdálkodik munkája mellett, férjével 1,5 
hektár gyümölcsössel rendelkeznek. A gyümölcsös nagyrészt cseresznye és meggyfákból áll, 
de ıszi- és sárgabarack, szilva, körte, alma és ribizli is van a kertjükben. A legutóbbi 
szezonban 100 mázsa cseresznyét és meggyet, 8-10 mázsa sárgabarackot, 5-6 mázsa 
ıszibarackot termeltek, valamint termést hozott 10-15 almafa, minden fajtából, a 
legkorábbitól a legkésıbbiig. 

Ezt a mennyiséget a családja nem tudja elfogyasztani, még akkor sem, ha a többletet 
szétosztják a tágabb családi körben. Férje és fiai szintén állásban dolgoznak, ezért idı és 
szabad emberi kapacitás hiányában saját maguk nem tudják piacra vinni az el nem fogyasztott 
termékeket, „így aztán nekünk nagyon jó, hogy a szövetesek elviszik”. Évente általában 1-2 
mázsa gyümölcsöt adnak el a SZÖVET-nek. Az almát nem értékesítik, mert a nyírségi alma 
piaci ára nagyon alacsony, azt ismerısöknek adják oda. „A lényeg, hogy ha a család nem 
bírja megenni, legalább nem megy kárba a finom termék.” A gyümölcsök felvásárlási ára 
változó, de interjúalanyunk mindig meg volt elégedve vele. Állítása szerint eddig mindig 
kapott a gyümölcsökért annyit, mintha maga adta volna el. Reméli, hogy továbbra is menni 
fog a SZÖVET -nek a piacozás, és elmondja, hogy „magunknak is szurkolok, meg nekik is… 
de persze a SZÖVET munkatársai sem csak ebbıl élnek… de talán manapság így kell ezt 
csinálni, ha az egyik nem jön be, majd bejön a másik” . 

 

Budapest…  

A piacozás egyik fıszervezıje szerint hátrányt jelent ugyan, hogy a gyümölcs- és zöldség-
értékesítés – mint az élet minden más területe is – Budapest-központú, Magyarországon 
azonban egyelıre csak a fıvárosban létezik olyan tudatos vásárlói közönség, amely anyagilag 
is megengedheti magának magasabb árú, minıségi termékek vásárlását, illetve hajlandó is 
megfizetni ezek árát: „tudom, hogy van értelme elültetnem fél hektár paraszt-paradicsomot, 
mert imádják Pesten”. Ráadásul, a fıvárosi vásárlók egy része nem csak a kiváló minıségő 
termékekre tart igényt, hanem a piacon személyes hangulatát is fontosnak tartja.  

Fıvárosi térhódítása mellett a SZÖVET nagy erıvel kívánja folytatni piacépítési munkáját 
Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán és a Nagykörőhöz közeli településeken is. Az egyik 
szervezı szerint a továbblépést az jelentené, ha minél több településen a meglévıkhöz 
hasonló „csomósodási pontok” jönnének létre: 4-5 ember összeállna, és együtt árulnák 
termékeiket. „Jól esik, amikor hazajön a kocsi százezres forgalommal, de én nem akarok 
ebbe’ növekedni.” 

 

Közvetlen? 
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Definíció szerint a közvetlen kereskedelemben a fogyasztó és a termelı közé nem ékelıdik 
közvetítı láncszem, a termelı közvetlenül a fogyasztónak adja el áruját. Mennyire 
beszélhetünk a SZÖVET esetében közvetlen kereskedelemrıl?  

A termelıi piacokon való értékesítési tevékenysége során a SZÖVET olyan gazdálkodóknak 
nyújt segítséget, akikkel a hazai piac többi szereplıjével nem tudják fölvenni a versenyt, nem 
tudnak partnerré válni, mivel nem rendelkeznek homogén minıségő és kereskedelmi 
mennyiségő áruval, nincs módjuk vagy tudásuk foglalkozni az értékesítéssel járó számos 
adminisztrációval, a piacra járás nem fér bele az idejükbe, erejükbe, illetve nem rendelkeznek 
megfelelı infrastruktúrával, de a megélhetéshez szükségük van a terményeik értékesítésével 
megszerezhetı jövedelemre. A SZÖVET tehát infrastrukturális, adminisztrációs és szervezésii 
hátteret biztosít a termelı és a vásárló „egymásra találásához”. E „közvetítıi” szerepében a 
szervezet minden kétséget kizáróan a folyamat nélkülözhetetlen eleme, s mivel tevékenysége 
nem profit megszerzésére irányul, a közvetlen kereskedelem alapelveit nem sérti, hanem 
elısegíti azok gyakorlati megvalósulását.  

 

5. Vélemények a SZÖVET-rıl25 

A következıkben a SZÖVETRİL, illetve mőködésérıl Nagykörőben meglévı attitődöket és 
véleményeket mutatjuk be. 

Kérdıíves eredményeink alapján megállapítható, hogy a SZÖVET jól ismert a településen. A 
megkérdezettek 83%-a hallott már valamilyen formában az egyesület mőködésérıl, s 
mindössze 16% azok aránya, akik még soha nem hallottak róla. 

 

5. ábra: Vélemények a SZÖVET-rıl 

 

 
                                        Készítette: Gosztonyi Márton 

Azokban, akik ismerik a szervezetet, eredményeink szerint nagyon pozitív vélemény alakult 
ki a SZÖVET-rıl (6. ábra). A válaszadók 90 százaléka szerint jó kezdeményezés, s mindössze 
10 százalék azok aránya, akik feleslegesnek, haszontalannak tartják a szervezetet. Arra a 
kérdésre, hogy mennyire tartják „életképesnek” az egyesületet, céljait a válaszadó szerint meg 
tudja -e majd valósítani,  a válaszadók 52,9 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a SZÖVET 
beépülhet a falu életébe, 18,6% pedig még ennél is optimistább, szerintük ugyanis a település 
jövıjét tekintve a SZÖVET tevékenysége az egyetlen alternatíva. Az emberek valamivel több, 
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  Az alfejezet szerzıje Gosztonyi Márton és Kassa Nóra. 
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mint negyede (28,6%) gondolja úgy, hogy a SZÖVET a jövıben nem fog tudni érvényesülni a 
faluban.   

Az adatok variancia-analízissel történt elemzésének eredményei szerint a SZÖVET-et 
leginkább a nem helyi születéső, 40-69 éves, magas iskolai végzettséggel rendelkezıket 
magában foglaló csoport támogatja, valamint a legmagasabb, vagy a magyarországi 
átlagkereset alatti jövedelmi kategóriába tartozó lakosok. A SZÖVET-tel kapcsolatos 
pesszimistább véleményeket fıként a helyi születéső idıs, illetve fiatal, alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezık csoportja, illetve a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó 
helyi lakosok fogalmazták meg. 

Nyitott kérdéssel, illetve az interjúk során kapott válaszok alapján vizsgáltuk azt, hogy a helyi 
lakosok szerint mivel foglalkozik a SZÖVET. Az eredményeket egy kapcsolati ábrán 
összegeztük (7. ábra).  

   

6. ábra: Ön szerint mivel foglalkozik a SZÖVET? 

*}

a helyi tõzsgyökeres lakosok 
elnyomása {1-1}

A Tisza megmentése {7-1}

Árdrágítók {1-1}

Ártéri gazdálkodás {15-1}

Árvízvédelem {3-1}

Biogazdálkodás {2-1}

Elõadások, oktatás {4-1}

Fejlesztés {3-1}

Helyi hagyományok ápolása {5-1}

Helyi kultúrális élet fellendítése 
{2-1}

Helyi termékek {12-1}

Jövõ {1-1}

Kistérségi összefogás {5-1}

Madárfigyelés {1-1}

Nem tudja {6-0}

Semmit {1-1}

Szürkemarha tartás {3-1}

Túraszervezés {3-1}

vásározás {1-1}

Mivel foglalkozik a Szövetség az Élõ 
Tiszáért? {0-5}

Kultúra, Fejlesztés, Összefogás 
{0-7}

Gazdálkodás, Helyi termékek, 
Árusítás {0-6}

Negatív hangok {0-4}

Környezetvédelemel {0-5}

Köürnyezetvédelem (13) {0-1}
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A SZÖVET tevékenysége a helyiek szerint öt nagy kategóriába sorolható, ezek közül a 
legfontosabb a gazdálkodás, piacozás, ezen belül is elsısorban a helyi termékek értékesítése 
(„…nem rossz, amit csinálnak, ugyanazt teszik, amit mi korábban, felvásárolják az árut”) és 
az ártéri gazdálkodás („…a tiszai árgazdálkodás visszaállítása, a régi idıket visszahozni”). 

A második legtöbbször említett tevékenységi kör a környezetvédelemmel, a Tisza 
rehabilitációjával és az árvízvédelemmel kapcsolatos”Elsısorban a Tisza megmentése a cél”. 
„A faluban Veres Nándor tevékenységének kezdetével nagyjából egy idıben elindult egy táj-
rehabilitációs program, amely több szálon fut: környezetvédelem, mezıgazdaság, a Tisza mint 
élı szervezet. Legfıbb törekvésük, hogy úgy óvják a környezetet, hogy az ne csak 
Nagykörőnek, hanem a többi Tisza-menti településnek is hasznára váljék.”. ”A Tóalján 
árvízvédelmi rendszert hoznak létre.” 
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Harmadik helyen a kultúra, a fejlesztés és az összefogás kategóriája szerepelt, melynek két fı 
alcsoportja a kistérségi összefogás és a helyi hagyományok ápolása volt.  A negyedik 
kategóriába a SZÖVET oktatási tevékenységeit sorolhatjuk. „…fontos a környezeti nevelés, 
mert a jövınk múlik rajta”, „…voltak nyilvános elıadások a Szövetrıl, de az emberek 
bizalmatlanok, mert egy hasonló szövetkezet, gazdakör, már volt a faluban és az nem nagyon 
mőködött. Bízom benne, hogy ez majd jobban elterjed, és elfogadóbbak lesznek az emberek.” 

A negatív, kritikus hangok elsısorban a beköltözık és a helyben születettek közötti 
nézeteltéréseket, vagy a konkurenciától való félelmet tükrözték: „Lényegében árdrágítók az 
én zsíromon nyerészkednek”.  „Pénzben gondolkodnak…” „A SZÖVET a gazdák államtól 
való függetlenedését akarja elérni, de ugyanakkor vezetıi a milliók után futnak!””Nem 
tudom, de zsebre dolgoznak itten!” 

 

A kontrolltelepülés: Tiszaroff26 

A SZÖVET tevékenységének és az abból fakadó hatások megértéséhez szükségesnek látszott 
egy kontrolltelepülés bevonása a vizsgálatba. A környék falvainak bejárása és néhány 
beszélgetés után választásunk Tiszaroffra esett, egyrészt mert mérete és adottságai 
hasonlatossá teszik Nagykörőhöz, másrészt mert a SZÖVET által rendelkezésünkre bocsátott 
taglistán két itteni lakos neve is szerepelt, ami valószínővé tette, hogy a településen nem 
ismeretlen az egyesület.  

Tiszaroff a folyó túlpartján fekszik, Nagykörőtıl  15 km-re északra. Az összeköttetést a két 
oldal között (este nyolc óráig) mindkét településen komp biztosítja. Noha a település képe 
meglehetısen eltér Nagykörőétıl, mindennapos problémái igen hasonlatosak a Tisza 
túlpartján – és az ország számtalan más kistelepülésén – meglévıkhöz: a környékbeli 
munkalehetıségek megszőntek, a lakosság elöregedik, folyamatosan nı a hátrányos helyzető, 
járadékokra szoruló réteg létszáma és aránya, megváltoznak a település etnikai arányai – 
gettósodik a falu, mindezt tetézi a kiszáradás és a gátak közé szorított folyó árhullámainak 
veszélye. Összességében tehát úgy véltük, hogy a SZÖVET kezdeményezései esetleg e 
település lakosai – termelıi és vezetıi – számára is vonzó alternatívát kínálhatnak. Ennek 
lehetıségét vagy lehetetlenségét a volt és a jelenlegi polgármesterrel, valamint helyi 
vállalkozókkal és gazdálkodókkal készített interjúk segítségével igyekeztünk fölmérni. 

 

5.1 A tiszroffi társadalom 

„Mindenki egy-egy uradalomban helyezkedett el, ahol megmondták nekik, hogy mit kell 
csinálni. Aztán ez ’45 után megszőnt, helyébe jött a téesz és valószínőleg azért volt itt 
könnyebb a téesz szervezése, mert nem tudtak mihez kezdeni ezek az emberek. Ezt csinálták 
szinte évszázadokon keresztül; valakinél beosztva dolgoztak. Nem volt példa. Ahol kialakult a 
kisbirtok rendszer ott emlékeztek rá, hogy hogyan dolgoztak elıdeik, így amikor a lehetıséget 
megkapták, vitték tovább a munkát. Kunhegyesen például sokkal nagyobb az emberekben a 
tenni akarás, az öntevékenység.” A tiszaroffi ember tehát nemigen ismeri az önálló 
gazdálkodói élet elınyeit és hátrányait. A korábbi évszázadokban a Bárczay, a Borbély vagy a 
Waldeck család birtokain, késıbb a téesz szabta keretek és szabályok között dolgozott. 

A Kádár-rendszer idején a település szerény gyarapodást élt meg, azonban e virágzást kevésbé 
a háztáji gazdálkodás, mint inkább a faluban mőködı kompakt csomagoló-üzem alapozta 
meg. A 250 embernek munkát adó üzemben élelmiszert és vegyi anyagokat csomagoltak, 
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amit aztán Kelet-Magyarországon terítettek. Gépállomás és termelıszövetkezet mőködött a 
faluban, s a közeli Kunhegyesre és Törökszentmiklósra is sokan jártak dolgozni. Aztán a 
rendszerváltás követıen „az üzemet privatizálták, ami annyit jelentett, hogy a piacot vették 
meg. Ez egy leányvállalat volt, de a holland tulajdonos csak a pesti fıüzemet tartotta meg. Ez 
elég rossz helyen van közlekedés szempontjából. Távol a megyeszékhelytıl, kieseik a 4-es 
fıúttól” . A Tisza-parti ipari monstrum ma az enyészeté. 

A 120 embert alkalmazó téesz növénytermesztéssel, szarvasmarha és birkatenyésztéssel, 
illetve raklapkészítéssel foglalkozott. „A rendszerváltás szele elfújta a volt téeszelnököt, aki 
egy elég kemény ember volt. Az ı buktatása után jött ez a K. Sz. Pestrıl. Az elıbbi egy 
autokrata vezetı volt, a pesti pedig egyfajta ”laissez faire” elvő fınök. Széthordták az egészet. 
İ a felesége után jött a faluba, mert az asszony tanító volt, aki itt kapott tanári állást, ıneki 
pedig a Téeszben biztosítottak helyet […] A ’92-es szövetkezeti törvény lehetıséget adott arra, 
hogy a szövetkezetbıl ki lehessen lépni. Egypáran éltek ezzel a lehetıséggel és elkezdtek 
szervezıdni … majd késıbb úgy alakult ez, mint egy futball csapatnál, mikor a gyerekek 
kimennek a grundra; választanak két vezért és egyik ide áll, a másik oda. Két csoport kezdett 
szervezıdni. A jobb szervezıhöz kerültek a jobb emberek, a rosszabbhoz a rosszabbak. Az 
egyik az Agroff Kft. lett, a másik a Tiszaroff Szövetkezet. Utóbbi közgazdasági végzetséggel 
úgy szervezte a vállalkozást, hogy az másfél év után teljesen tönkre ment – most egy Coopban 
targoncás.” A vetélytárs bukása után néhányan átmentek a rivális szövetkezetbe, a többség 
azonban máshol keresett munkahelyet, vagy leszázalékoltatta magát. A visszatelepült Bárczay 
többszáz hektárnyi földjét bérbe adta az Agroffnak. İshonos magyar fajtákat vásárolt, s 
azokat is a szövetkezetre bízta, melynek fı profilja ma is a juh- és szarvasmarha-tartás. A Kft. 
jelenleg virágzó vállalkozás, tekintélyes gépparkkal.  

Egyéni gazdálkodásba nem sokan fogtak a rendszerváltás után. Néhányan (kb. tíz ember) 
kivették ugyan a részüket a téeszbıl, és kedvezményes hitelbıl eszközöket vásároltak, de „a 
dolog vége az lett, hogy öten-hatan belefáradtak, nem gyızték. İk eladogatták a földet, 
gépeket. Nálunk is már csak a fiam csinálja (búza, napraforgó, repce, olajtök, ezt fıleg a téesz 
hozta be, ma gyógyszeralapanyag). De ez is csak másodállásban lehetséges, mert egy 
családot nem tud eltartani. Fıleg, hogy rossz adottságú földek vannak itt. Az átlag 
aranykorona itt 13,5”. Vállalkozóként vagy ıstermelıként ma négy család foglalkozik 
mezıgazdasággal. 

A Tisza közelsége években sok városi nyaralót vonzott a településre, többen telket vásároltak, 
nyaralót építettek. A település egy része üdülıfalu lett, de mivel ide nem a hagyományos 
falusi kultúra iránt vonzódó értelmiség költözött, hanem elsısorban a közeli városok hétvégi 
telekre áhítozó alsó-középosztálya, a nyaralók, betelepülık megjelenése nem a nagykörőihez 
hasonló tradicionális falukép újjáéledését eredményezte. Ráadásul „azok, akik korábban 
vettek itt házat már nyugdíjba mentek, megöregedtek, már nem alkalmas az anyagi helyzetük 
arra, hogy olyan sőrőn látogassák ezt a területet. Innentıl kezdve az is kezd szépen elhalni.”  

Ma a település lakóinak fele munkanélküli, s az egyik interjúalany szerint az sem biztos, 
„hogy ha valaki egy 150 fıs üzemet idetelepítene, találna-e mentálisan, fizikálisan, 
kvalifikáltan alkalmas embert Tiszaroffon”. Éles etnikai ellentétek egyelıre nincsenek a 
faluban, de korántsem biztos, hogy ez a továbbiakban is így lesz, hiszen rohamosan növekszik 
a roma lakosság aránya: az elsı osztályosok körében 70 % az arányuk – aminek azonban nem 
a demográfiai változás az egyetlen oka, hanem az iskolai szegregáció is (gyermekeiket sokan 
más településre viszik iskolába).  

 

5.2 Vállalkozások, gazdálkodók 
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A falu legjelentısebb vállalkozása az Agroff Kft, mely a volt téesz utódaként a falu határának 
jelentıs részét mőveli, és ötven embernek ad munkát. Az indulásnál azok csatlakoztak, akik 
„szerettek és tudtak” dolgozni. A falu központjában van a telephely – gépállomás és irodák –, 
a falun kívül pedig a major, ahol az állatokat tartják. Termékeiket 2009-ben megnyílt helyi 
boltjukban is értékesítik, a fı kínálatot hús- és tejtermékek alkotják. A faluban korábban volt 
vágóhíd, amit azonban bezártak, mert nem felelt meg az EU-s elıírásoknak. A vágóállatot 
ezért utaztatni kell, ami érezhetıen megnöveli a hústermékek árát.  

A Kft. a volt raklapüzemet tárolásra használja, s ezzel óriási elınyre tesz szert a 
tárolókapacitással nem rendelkezı gazdákhoz képest. A cég ma sokkal inkább mutatja egy 
kapitalista kisvállalkozás, mint egy gazdaszövetkezet képét: „… egy-két talpra esett, végzett 
vezetın és könyvelın kívül csak munkások vannak benne… Földdel nem vesznek be senkit, 
csak munkaerınek vesznek be embereket. Az egyéni gazdálkodók közben szépen 
tönkrementek”.  

Ettıl a modelltıl sokban különbözik egy másik interjúalanyunk, a harmincas éveiben járó 
egyéni gazdálkodó vállalkozása. İ 130 hektáron gazdálkodik, tevékenységének 
megkezdéséhez hosszú lejáratú, kedvezményes mezıgazdasági hitelt vett föl (a kamat 70 
százalékát nem kell kifizetnie). A pénzbıl földet, gépeket és állatokat vásárolt. Legelıje és 
kaszálója van, hét hektáron olajtököt termeszt, ezt egy barátja órabérben mőveli, 90 hektáron 
pedig napraforgót és búzát, melyek jövedelmezısége elsısorban az egyre csökkenı állami és 
az uniós forrásoktól függ. Az olajtök mázsájáért korábban 70-80 ezer forintot is megadtak, 
mára azonban, a kínai és román konkurenciának köszönhetıen, csupán 15-20 ezer forint a 
felvásárlási ár. Interjúalanyunk nyolc tehenet tart, a helyi B. családnak adja el 60 Ft/literes 
áron. Szépen gondozott háztáji kertjében saját fogyasztásra termel zöldséget, s ugyanilyen 
célból tart baromfit is. A földjei „14-15 aranykorona értékőek, de nem lehet jól öntözni, mert 
a régi téesz-elnök betúratta az öntözırendszert”. Az ártéri gazdálkodás lehetıségét firtató 
kérdésünkre elmondta, hogy „jó minıségő földek voltak régen, amin termelni lehetett: 
kukoricát, babot, de sok a fa, azokat ki kéne vágni” . A helyi gyümölcsöt szerinte csak 
pálinkának lehetne eladni, azonban itt nagyon erıs a konkurencia: Tiszaburán van egy nagy 
gyümölcsös, jelentıs túltermeléssel.  

Az összefogás lehetıségét firtató kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy itt azért nem lehet 
összefogni, mert nincs meg hozzá az infrastruktúra, a szárító és a tároló. A SZÖVET-rıl már 
hallott, tisztában is van a célkitőzéseivel. „Nem halott ötlet, nem hülyeség, egy kapaszkodó 
lehet, hisz ma divatja van az összefogásnak. Elsısorban annak lehet jó, aki nem jártas a 
hivatali dolgokban, abban tud segíteni.” İ maga nem tervezi, hogy belép, hiszen profiljába 
nem nagyon illik sem az ártéri gazdálkodás, sem a piacozás.  

A B. család az Agroff Kft. utáni második legnagyobb „üzem” fenntartója. 300-400 hektáron 
gazdálkodnak, külterületi tanyájukon fıleg teheneket tartanak. A saját maguk által termelt, 
illetve a környékrıl fölvásárolt tejet a saját házukkal egybeépült üzemben dolgozzák fel: 
zacskózzák, valamint tejfölt és túrót készítenek, s mindezt a környékbeli üzletekben terítik. 
Termékeiket ık maguk is árulják, a falusiak közül sokan járnak ide vásárolni. A 
családtagokon kívül még öt-hat embert foglalkoztatnak. Interjút készíteni sajnos nem tudtunk 
velük, mert nagyon elfoglaltak, és úgy tőnt, zárkózottak voltak.  

Véletlenszerően vált interjúalanyunkká az az idıs házaspár, akik a házuktól néhány telekkel 
odébb fekvı kertben termelnek zöldségeket és tartanak állatokat. A hatvan év körüli asszony 
elmondta, hogy a háború után a családja kapott két hold földet, melyet a rendszerváltáskor ık 
is kivettek a téeszbıl, és olajtökkel, „melynek ára azóta lezuhant”, illetve kukoricával 
próbálkoztak: „sok volt a vadkár, nem vadássza le az állatokat a helyi vadásztársaság”. Ma 
bérbe adják kicsiny földjüket.  
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Az ólakban igen sokféle állatot tartanak: többféle récét, tyúkot, pulykát, galambot és 
disznókat. Ketten 100 ezer forintból – a férj nyugdíjából és a feleség közmunkáért kapott 
„juttatásából” – élnek, az állatokat egyfajta magánbankként használják: „Amit ide beteszünk, 
azt késıbb kivehetjük. Általában boltból vesszük a húst, s csak akkor vágunk állatot, ha elfogy 
a pénzünk”. A helyi kereskedelmet firtató kérdésünkre az asszony elmondta, hogy ık 
maximum tojást és halat adnak el. „Most van a kínai bolt: régen is ruhabolt volt, most 
fiókáruház, valamint a helyi piac, ahol ócska ruhákat és egy kevés terményt árusítanak. Ha mi 
tenyésztenénk az állatot, és itt vágnák, mérnék, az járható út lenne.”  

A férj, akinek eredeti mestersége halász, elmondta,  „hogy a turisták és a horgászok gyakran 
felszedik a varsáimat, pusztán szórakozásból, a cigányok pedig feketén halásznak, inkább 
tılük veszik meg a halat”. 1968-2000 között őzte a mesterségét, de az árusításhoz egyre több 
engedélyre volt szükség, ezek ára végül már 55 ezer forint volt havonta. Minden nap 
Törökszentmiklósra vitte eladni a friss halat, de egyszer csak kitiltották a piacról, mondván, 
hogy nem EU konform sem a szállítás, sem az értékesítés módja. Ma már csak nyugdíj 
mellett, ıstermelıként csinálja, és háztól, a mélyhőtıbıl adja el a halakat. A kifogott hal 
mennyisége nagyon változó: van, hogy egy nap alatt kifog 10 kilót, és van, hogy egy hét alatt 
sem. „A Tiszában csökkent a halállomány, szerintem a kárókatonák miatt, kb. 30 000 van 
belılük, elszaporodtak, mert védett állatnak minısülnek és így nem irtják ıket. Megeszik a 
halakat, kb. 1500 Ft-ot „esznek meg” naponta”. A SZÖVET-rıl ugyan nem hallott, de az 
ártéri gazdálkodásról nincs túl jó véleménye: „Vannak ezek a kubikgödrök, ahol a halak 
ívnak. Ezek fölöslegesek, hisz most is oda mennek ívni a halak, ahol jobban melegszik a víz, a 
sekély részekre, s ez így tökéletes”. Úgy véli, kora és lehetıségeinek szőkössége miatt nem is 
tudná igénybe venni a SZÖVET segítségét. Mesterségét egyik gyermeke sem viszi tovább. 

 

5.3. Tiszaroff és a SZÖVET 

A SZÖVET taglistáján két tiszaroffi névvel találkoztunk: a korábbi és a jelenlegi 
polgármesterével. A velük folytatott beszélgetések alapján igyekszünk felvázolni a civil 
szervezet és a település kapcsolatát. 

2000-ben, az árvíz idején a Tisza-menti települések vezetıi élénken érdeklıdtek a Vásárhelyi 
Terv iránt, mely a védelmi rendszer megerısítését és tíz vésztározó építését ígérte. Az eredeti 
helyszínek között Tiszaroff nem szerepelt. A tervezett tározók számát késıbb ötre 
csökkentették, s a volt polgármester, aki tagja volt a megyei vízügyi tanácsnak, és tudta, hogy 
már több település visszautasította a tározót, felajánlotta a tiszaroffi területet. A vésztározók 
mellett a Vásárhelyi Terv tartalmazta többek között egy a Kunsági csatornával összekötött 
öntözı berendezés üzembe helyezését, ami biztosította volna az állandó vízszint és a 
tájgazdálkodás lehetıségét.  A volt polgármester így emlékszik: „Rengeteg energiánk ment el 
arra, hogy a tervet úgy valósítsák meg, ahogy a törvényben meg van írva. Beígérték a 
vidékfejlesztést, a munkahelyteremtést, az életminıség javítását. Most azért is harcolni kell, 
hogy legalább a minimum infrastruktúra megvalósuljon (szennyvíz, belvíz-elvezetés). […] 
Egyszer itt volt egy miniszteri biztos, … és ı figyelmeztetett bennünket, hogy a kormány 
semmit nem fog megvalósítani a már elfogadott törvénybıl. Létrehoztak egy szövetséget az 
érintett településekkel, és jártunk a minisztériumba, tüntetni Pestre. …. A szennyvíz beruházás 
háromnegyede készült el, de megállt, mert nincs rá több pénz. A belvíz talán idén elindul, de 
nincs rá meg az összes pénz.” Interjúalanyunk tehát elsısorban a Tisza-menti települések és 
régiók közös érdekérvényesítésének lehetıségét fedezte fel a SZÖVET-ben. Kritikája szerint 
azonban a SZÖVET csak néhány mikro-régióra koncentrál, talán ez is közrejátszik abban, 
hogy, Tiszaroffhoz hasonlóan, több település nem igazán vesz részt a szervezet 
tevékenységében.  
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S hogy a SZÖVET a polgármesterek szerint miért nem lehet sikeres Tiszaroffon: „Pontosan 
az a baj, hogy az alföldi, a tiszaroffi ember mentalitása olyan, hogy nem nagyon harap rá az 
új dolgokra. Maga a kormány sem adja meg a lehetıségét annak, hogy itt tájgazdálkodni 
lehessen. Nem vagyok meggyızıdve arról, hogy a tájgazdálkodásba lépnének-e be az 
emberek, vagy inkább a megrögzött szokásaikat akarnák-e továbbvinni. Nehéz téma ez, és 
szerintem körbe fognak járni Nándiék is, oda ahonnan elindultak. Itt Roffon nem is 
népszerősítették a dolgot”- mondja a falu korábbi vezetıje. „Annak idején az volt itt a 
délibáb, hogy majd megalakulnak ezek a tározók, a tározók területén belül tájgazdálkodás, 
turisztika lesz. Ugye természetesen annak az alapanyagnak a helyben való feldolgozásával 
meg van oldva a helyi ellátás, erre piacok fognak létesülni. Tehát valljuk be, hogy teljesen 
csıd lett abból a délibábos megfogalmazásból, amikor az öko-turista a gát tetején biciklizve 
megcsodálja az energia főzerdıben legelészı szürke marhát, mangalicát, és abból étkezik, a 
falusi turizmust igénybe véve. Na, ez teljesen összeomlott, nem is életképes egyébként. Lehet, 
hogy életképes lenne, ha átgondoltabban lettek volna kijelölve erre területek. A Tisza 
víztározó területén átlag 15-17 aranykoronás földek vannak, ott ezt nem lehet csinálni; 17 
aranykoronás területet sohasem fognak bevonni a gazdálkodók tájgazdálkodás szintjén” – 
véli a jelenlegi polgármester. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Tiszaroffon azért kisebb a fogékonyság a SZÖVET 
által felkínált lehetıségekre, mert a falu, bár a környék más településeihez – például 
Tiszabıhöz – viszonyítva kedvezıbb adottságokkal rendelkezik, sok dimenzióban elmarad 
Nagykörő mögött. Társadalmának fejlıdésébıl adódóan nem alakult ki az az önálló 
gazdaréteg, mely megalapozhatná (vagy továbbvihetné) a kertmővelés kultúráját. Földjei nem 
kedveznek a cseresznye vagy egyéb gyümölcs minıségi termelésének, viszont ahhoz túl jók, 
hogy ártéri gazdálkodásba vonják ıket. A helyi mezıgazdaság meglehetısen becsontosodott, 
kikristályosodtak az érdekviszonyok, kikoptak a „fölösleges” termelık. A megmaradt néhány 
vállalkozó pedig saját érdekeit képviselve uralja a helyi értékesítés és feldolgozás 
lehetıségeit. Amíg a nagykörői kisgazdák képesek az összefogásra, addig Tiszaroffon a múlt 
századokban már „bevált” úr-szolga viszony rekonstruálódik. Alapvetıen különbözik már a 
falukép is, s míg Nagykörőben több civil szervezıdés is mőködik, Tiszaroffon egy sincs.  A 
polgármester ugyan korrektül végzi a dolgát, ám „világmegváltó tervei” nincsenek.  

Úgy véljük tehát, hogy a SZÖVET csak azokon a Tisza-menti településeken lehet sikeres, 
melyek a kezdeményezéstıl függetlenül maguk is mutatnak életjeleket, és aktívan keresik az 
együttmőködés lehetıségét.  
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