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AJÁNLÁSOK „A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI” PROJEKT 
FOLYTATÁSÁHOZ 

 

 

A 2009-ben lefolytatott „A fenntarthatóság elıırsei” címet viselı terepkutatás során a helyi 
közösségekre és tájkímélı gazdálkodásra építı vidékfejlesztés feltételeit vizsgáltuk. Az 
esettanulmányokból és kutatási jelentésekbıl kirajzolódó összkép alapján fogalmazzuk meg a 
munka folytatására vonatkozó javaslatainkat. 

 

1. A KUTATÁS FİBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 

1. A falusi társadalomban az 1940-es évek óta több hullámban végbement drasztikus 
változások: a felsı és középosztályok eltőnése, az elöregedés, a bejáró munka 
meghatározó szerepe a megélhetésben, ezzel egyidejőleg a hagyományos, elsısorban 
agrártevékenység visszaszorulása az esetek túlnyomó többségében a helyi közösségek 
széthullásához, és a vállalkozási hajlandóság példátlan hanyatlásához vezetett. 

2. A szakirodalomban a talán nem kellıképpen méltányolt tényezı a helyi társadalmat 
megosztó sérelmek, győlölség, bizalmatlanság, a közelmúlt brutális változásainak, az 
ezzel járó konfliktusoknak máig feldolgozatlan és kibeszéletlen öröksége. Ez a helyi 
klímát a települések többségében közösségi vállalkozások számára kedvezıtlenné teszi. 

3. A fenntarthatósági kezdeményezések egy jelentıs részének fı szereplıi a dezurbanizációs 
folyamat részeként falura költözı vagy oda visszatelepülı volt városlakók, többnyire 
értelmiségiek. Az ıslakosok általában barátságos közönnyel és némi bizalmatlansággal 
szemlélik újító kísérleteiket, a közremőködést azonban többnyire elutasítják. 

4. A falvak lakóinak többsége három nagy csoportba sorolható: eljáró dologozók, betelepült 
jövevények és „otthonülık”, azaz munkanélküliek, szociális foglalkoztatottak, öregek. 
Ezek között érdekeiket, hagyományaikat, életformájukat tekintve markáns különbségek 
tapasztalhatók, ami az összefogást valószínőtlenné, sıt, bizonyos értelemben feleslegessé 
teszi – megoldandó problémáik nem közösek. A helyi közélet az eljárókat kevéssé érinti, 
a jövevényeket nehezen fogadja be, az „othonülık” presztizse és így befolyása csekély. 
Következésképpen a helyi önkormányzat társadalmi ellenırzése gyenge. Egy negyedik 
csoportot alkotnak azok, akik fı foglalkozásban önálló mezıgazdasági tevékenységet 
folytatnak, ezek száma azonban csekély. Állandó bejelentett alkalmazottakat pedig csak 
elenyészı számban foglalkoztatnak. 

5. A falusi társadalom szerkezete és összetétele a fenntarthatóság esélyeit nagyobb 
mértékben határozza meg, mint a gazdasági, jogi vagy a természeti környezet állapota. A 
fenntarthatóság fı társadalmi feltételei ugyanis:  

- a közösség életében, döntéseiben és vállalkozásaiban részt vevı népesség, 

- a közösség tényleges önrendelkezése, ami a részvételt érdemessé, a helyi társadalmat 
közösséggé teszi, 

- valamint a helyi források meghatározó szerepe a megélhetésben, vagyis az emberi 
léptékő gazdaság, ami a helyi önrendelkezés anyagi alapját képezi. 
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Csak ezek együttes jelenléte mellett remélhetjük, hogy a helyi társadalom képes lesz 
kulturális és természeti örökségével úgy sáfárkodni, hogy az a település fejlıdését 
biztosítsa, s a fejlıdés az igénybe vett erıforrások gyarapodásához, s ne kimerülésükhöz 
vezessen. 

6. Az általunk megismert, az ökológiai fenntarthatóság ismérveinek többé-kevésbé 
megfelelı kezdeményezések éppen a térsadalmi-gazdasági fenntarthatóság feltételeinek 
híján nem gyakorolnak környezetükre megfelelı vonzerıt, fennmaradásuk is gyakran 
kétséges, és aránytalanul nagy áldozatot követelnek a résztvevıktıl. (Ez magyarázza, 
hogy nálunk üzleti megfontolásból csak kevesen, kedvtelésbıl pedig csak igen kis 
üzemméretben vállalkoznak a tájkímélı gazdasági tevékenység valamely nemére.) 

- A nagyobb bio-gazdaságok az adottságokhoz képest ritkák, külföldi piacokra 
termelnek, a helyi gazdasági környezettel alig van kapcsolatuk, s már csak tetemes 
szállítási költségeik miatt sem nevezhetık minden további nélkül fenntarthatónak.  

- A kisebb, hagyományos és/vagy környezetbarát mezıgazdasági tevékenységet folytató 
gazdaságok önellátásra és a helyi cserekereskedelemben való részvételre korlátozták 
tevékenységüket, tekintettel a családi gazdaságokat sújtó, Európában példátlanul 
kedvezıtlen gazdaságpolitikai szabályozásra (piackorlátozás, hitelfeltételek, pályázati 
rendszer, adózás, engedélyek). Ezek módosulása rövid távon valószínőleg nem hoz 
látványos eredményeket, olyan mértékő lévén a leépülés: az eszközök, munkakultúra, 
értékesítési kapcsolatok, bizalom és vállalkozói szellem hiánya. 

- Azonban éppen a legszegényebb régiókban, leleményes polgármesterek, ritkábban 
helyi vállalkozók kezdeményezésére létrejöttek a közösségi vállalkozás és 
közfoglalkoztatás olyan formái, amelyek elsısorban az állami szociálpolitika 
forrásainak értelmes (és szabadon felfogott) használatával teremtenek alapot az 
élelmiszer önrendelkezés vagy az agrár-környezetvédelem számára. 

7. A szélesebb társadalmi-gazdasági környezetben a legutóbbi években érezhetı változások 
mentek végbe, amelyek a falusi térségek, a természeti források, a tájgazdálkodás illetve a 
helyi közösségek felértékelıdéséhez vezettek. A JNOI létrejötte maga is következménye, 
egyszersmind okozója e változásoknak. A témánk iránt idehaza is mutatkozó, növekvı 
tudományos és politikai érdeklıdés ma még csak halvány visszfénye az e téren 
érzékelhetı világtendenciáknak. Közvetlen, kézzelfogható jelentısége van ellenben 
annak, hogy az agrár-kormányzat civil kezdeményezésre 2010-ben néhány régóta 
sérelmezett jogszabályt módosított, enyhítette vagy eltörölte a családi gazdaságok útjában 
álló értékesítési és feldolgozási tilalmak egy részét, és általában remény nyílt a 
mezıgazdasági kisvállalkozók és a tájkímélı mővelésmódok szempontjából elınyösebb 
agrárpolitikára. Ez minden bizonnyal serkentıleg hat majd a gazdák vállalkozó kedvére. 
Ebben az értelemben kutatásunkra éppen a legjobbkor került sor, mert tapasztalatainkat 
fel tudjuk használni olyan tervek, újító kezdeményezések elımozdítására, amelyek a 
legközelebbi jövıben valószínőleg nagyobb számban jelentkeznek majd, mint azelıtt. 

8. Elıre kell azonban bocsátanunk, hogy rövid távon a fenntarthatóság szempontjából 
elınyösnek minısülı hagyományos jellegő kisüzemek léte még a jelenlegi színvonalon is 
veszélyben forog. Kihalnak az utolsó nemzedékek, amelyek még ırizték az eltőnı 
paraszti hagyomány és munkakultúra egy részét legalább. A felnövı fiatalok pedig a több 
nemzedéken keresztül lenézett paraszti munka elıl (melyhez szükséges ismeretekkel 
amúgysem rendelkeznek) szívesen menekülnének városokba, annál is inkább, minthogy 
Magyarországon a szegényes és erıszakolt urbanizáció folyamatának áldásaiban csakis a 
városok részesülhettek, éspedig lehetıleg az elnyomott és kizsákmányolt falvak rovására. 
Ezzel együtt, úgy találtuk, hogy az alacsonyan és a magasabban képzett falusi fiatalok 
között egyaránt szép számmal akadnak, akik értékelik a falusi – vagy a kétlaki – életforma 
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elınyeit, és szívesen megmaradnának szülıfalujukban. Távozásra egyedül a helyi 
megélhetés lehetetlensége készteti ıket. A számukra elérhetı munkaalkalom azonban 
városon is csökken, ezért amennyiben az agráriumban a vállalkozás lehetıségei 
javulnának, számukra reális alternatívát jelentene a földmővelés – állattenyésztés. 

9. A falvak újjáélesztéséhez és környezetbarát fejlesztésekhez szükséges feltételek tehát nem 
adottak, de nem is elérhetetlenek. Az eddigieket összegezve e tekintetben két összefüggést 
állapíthatunk meg: 

- A revitalizáció feltételei szórványosan vannak jelen, és nem érik el azt a kritikus 
tömeget, ami a sikeres együttmőködéshez és a gazdaságos szervezkedéshez kellene. 

- Az egyes tényezık és személyek és közötti együttmőködés, sıt olykor az érintkezés is 
hiányzik. 

Adottak ugyanakkor: 

- az ökológiai fenntarthatóságnak elkötelezett, annak útjait tudatosan keresı kisebb-
nagyobb közösségek 

- természetközeli, tájkímélı gazdálkodáshoz értı családok, családi vállalkozások 

- helyi kulturális hagyományokon alapuló rendezvények és egyéb kezdeményezések 

- a helyi élelmiszer önrendelkezés megteremtésére irányuló életképes kísérletek, a 
közétkeztetéstıl a helyi piac-szervezésen keresztül a szociális foglalkoztatási és 
földprogramokig 

- alternatív értékesítési hálózatok. 

Ezért javaslatunk az egyes kezdeményezések közötti együttmőködés, elsısorban a helyi 
együttmőködés megerısítésére szól, a hálózatépítéshez szükséges felmérés, kutatás és 
koordináció elvégzésére szolgál, és modellkísérletek beindításával foglalkozik. 

 

2. JAVASLATOK 
 

Javaslatainkat, kivételesen, „felülrıl lefelé” haladó logikában fogalmazzuk meg, mivel 
meggyızıdésünk, hogy a sikeres megvalósítás elsı feltétele a fenntartható vidékfejlesztés 
elveinek elfogadtatása a közvéleménnyel, az ilyen irányú kezdeményezések legalább annyira 
erkölcsi, mint intézményes támogatása. 

1. Az ısszel megjelentetjük az eddigi kutatások eredményeit bemutató kötetet, szeretnénk 
megismerni a társadalomökológia, agrárgazdaságtan, vidékfejlesztés és faluszociológia 
szakembereinek véleményét, s figyelmüket a fenntarthatóság szempontjaira irányítani. 
Ebbıl az alkalomból tudományos tanácskozást is rendezünk. Mindez jó alkalom volna 
arra, hogy a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa közzétegye állásfoglalását, 
amelyben a téma jelentıségére hívja fel a közvélemény és a döntéshozók figyelmét, és 
javaslatot tehet gyakorlati intézkedésekre, illetve a kérdés szempontjából kritikus 
törvényhelyek módosítására stb. 

2. A JNOI közös cselekvési program kidolgozására tehet javaslatot a VM, a szociális illetve 
oktatási államtitkárság vezetıinek (nyilvánvaló a vidékfejlesztési-környezetvédelmi, 
valamint az oktatási, továbbá foglalkoztatáspolitikai eszközök összehangolásának 
célszerősége). 

3. Az FVM-el közösen alakítanánk ki a civil szervezetek és közösségi vállalkozások 
együttmőködését segítı infrastruktúrát. A középpontba az értékesítési hálózatok 
fejlesztését állítanánk. Meggyızıdésünk, hogy a városi fogyasztók számára elérhetı áron 
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kínált, tájkímélı gazdaságokból származó hazai agrártermék sikeres versenytársa lehet a 
multinacionális hálózatok kínálatának. Közremőködnénk helyben a termelık, civil 
szervezetek és önkormányzatok közötti együttmőködés kereteinek kialakításában, 
országosan a termelık és fogyasztók közötti alternatív kapcsolatok megteremtésében 
vállalnák szerepet, tudván, hogy a helyi gazdaságot az értékesítés oldaláról lehet 
vitalizálni. 

Ezzel párhuzamosan, az oktatási államtitkársággal és más érintett tárcákkal, 
önkormányzati szövetségekkel keresnénk a kapcsolatot, akiknek együttmőködése lehetıvé 
tenné, hogy a helyi közétkeztetésben, különösen az iskolai menzákon érvényesüljön az 
élelmiszer önrendelkezés elve. 

A fenti két keresleti tényezı (helyi piac, országos piac), valamint a saját termék 
feldolgozását illetve feldolgozott termék kis tételben való helyi értékesítését könnyítı 
újabb jogszabályok együttesen komoly lökést adhatnának a mezıgazdasági 
kisvállalkozásoknak és a falusi turizmusnak. Az élénkülı agrártevékenység pedig 
ösztönözné a vállalkozókat, hogy több embert foglalkoztassanak. Ez hatékonyabb és 
sikeresebb módja a foglalkoztatás javításának, mintha az állami szociálpolitika 
közvetlenül a munkanélkülieket illetve az ı munkához juttatásukat finaszírozza. Ha az 
értékesítés csatornáit sikerülne akadálymentesíteni, a helyi találékonyság alakítaná ki a 
legalkalmasabb tevékenységi formákat. A tájkímélı, környezetbarát gazdálkodás számára 
pedig az áttörést az – és csakis az – jelentené, ha a biztos megélhetés és a jó élet 
forrásaként gondolhatnának rá a falvak lakói. 

A hálózatépítés természetesen nem lehet a JNOI feladata. Szerepe és a partner 
kutatóintézmények szerepe az alábbi területekre terjedhetne ki: 

- a fenntartható (tájkímélı, környezetbarát) vidékfejlesztés lehetıségeinek feltárása, 
modelljének kidolgozása; 

- a javasolt stratégia nyilvános képviselete, intézményi partnerek megkeresése, az 
együttmőködés elvi alapjainak megteremtése, esetleg a fenntartható fejlıdés helyi, pl. 
kistérségi tanácsainak létrehozása a JNOI segítségével; 

- modellkísérletek elıkészítése és beindítása néhány kistérségben: ezáltal a gyakorlatban 
tesztelhetnénk elgondolásainkat, s demonstrálhatnánk az életmód- és gazdasági 
paradigma-váltás jótékony hatását  

a) ökológiailag érzékeny területen fekvı szociokulturális válságövezetekben, ahol a 
természeti adottságoknak és a fenntarthatóság követelményeinek megfelelı 
gazdálkodás megteremtheti a depresszióból való kilábalás feltételeit; 

b) az urbanizálódás negatív hatásainak kitett – pl. agglomerációs – övezetbe esı, 
természeti értékekben gazdag területen, ahol szembesíthetı a rövid illetve hosszú távra 
tekintı, mikro- illetve makro-érdekek szerint döntı, mennyiség- illetve minıség-elvő 
fejlesztési koncepciók hatása.  
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3. BEVEZETÉS1 
 

A globalizáció valamint a világválság a magyar agráriumban, az élelmiszer elıállításban és - 
kereskedelemben a mindennapok során is érzékelhetı, hátrányos hatásai következtében a 
hazai társadalomban egyre világosabban kikristályosodik a termelık és a fogyasztók közti 
személyes, bizalmon alapuló kapcsolatok kialakításának igénye. De vajon hogyan kooperálhat 
a magyar termelı és a hazai fogyasztó? Országszerte mind több önszervezıdésen és a helyi 
közösségek összefogásán alapuló kezdeményezés mutatkozik.  

Tanulmányunkban megvizsgáljuk, 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, a vidékfejlesztés és a 
helyi gazdálkodók érdekeinek érvényesítését.  

A dolgozatunk tárgyát képezı Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület fontos kísérlet az ökológiai 
szemlélető vidékfejlesztés legfıbb feltételei, az élelmiszer-önellátás és a közvetlen 
kereskedelem megteremtésére. Az SZÖVET a Tisza vízgyőjtı területén élı lakosság 
megélhetési lehetıségét kívánja javítani, valamint biztonságos körülményeket kíván teremteni 
az esetleges árvízi és környezeti problémák esetén. Az Egyesület az ember és a folyó 
fenntartható együttélésével a Tisza ökológiai értékeinek megırzését, gyarapítását és a folyó 
mentén élık életminıségének valamint jólétének megteremtését tőzte ki célul. De vajon mi a 
feltétele annak, hogy a kezdeményezés megfelelı társadalmi táptalajra találva elérje célját? 

Kutatásunk a jövı nemzedékek országgyőlési biztosának megbízása alapján, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Településszociológia- és Humánökológia szakirány által indított, a 
magyar vidékfejlesztést érintı kutatás keretében tanulmányozta a Nagykörőben mőködı 
Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület mőködését. 

A Lányi András vezette kutatás a jelen magyarországi társadalmi, gazdasági és politikai 
helyzetben a nemzetközi tendenciákkal összefüggésben kialakult ökológiai problémák 
lehetséges megoldásait keresi. A fenntartható vidékfejlesztés legfontosabb tényezıi a falvak 
népességmegtartó képessége, a helyi közösségek kulturális integrációja, a biztonságos 
megélhetési lehetıséget teremtı vállalkozások létrehozása és mőködtetése, amelyek 
alakulásában a történelmi örökség, a helyi közösségek állapota, a gazdasági környezet, a jogi 
szabályozás, a természeti erıforrások, a személyi feltételek és a közpolitikai döntések 
ugyancsak jelentıs szerepet játszanak. 
Tanulmányunkban nem csak a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesületet mutatjuk be, hanem 
teljes képet kívánunk adni Nagykörőrıl is, mellyel alá kívánjuk támasztani azt a 
meglátásunkat, mely szerint nem véletlen, hogy a SZÖVET központja épp Nagykörőben 
található. A terepmunkáink során úgy láttuk, a SZÖVET munkájának súlya és jelentısége 
csak abban az esetben ítélhetı meg reálisan, ha a helyi társadalmat is részletesen bemutatjuk. 
A Szövetség mőködésének világos bemutatása együtt jár a falu népességének elemzésével, 
hiszen a szervezésben résztvevı kulcsfigurák a helyi társadalom igen fontos tagjai.  

Egy vidékfejlesztı projekt csak akkor nyer értelmet, ha megismerjük a kezdeményezés 
körülményeit, és azt a táptalajt, ahol az ötletek születnek. Az ökológiai vidékfejlesztés egyik 
legfontosabb szempontja, hogy a helyi természeti erıforrásokon kívül az helyi társadalom 
nyújtotta lehetıségeket is kihasználva minden lehetıséget elınyére fordítva, azokat integrálva 
fejlessze a településeket. Nagykörőben, mint más vidéki településeken is a SZÖVET 

                                                 
1 A tanulmány bevezetı részét Korzenszky Anna írta. 
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vidékfejlesztéssel kapcsolatos kezdeményezésének sikeressége a helyiek kezdeményezı- és 
befogadó készségén múlik. Kérdéses azonban, hogy az egy településrıl kiinduló, ám az egész 
Tisza mentét érintı vidékfejlesztési kérdések mennyire széles körő hatást értek el? 
Dolgozatunkban egy kontrolltelepülés vizsgálatával figyelmet fordítunk arra, hogy az 
Egyesület mennyire képes valóban egy Tisza menti összefogás megteremtésére.  

Tanulmányunkban a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület kialakulását megelızı tényezık 
ismertetése után részletesen foglalkozunk az Egyesület tagságával, és különbözı 
tevékenységeivel, vagyis a Tisza menti gazdálkodók érdekképviseletével, a Tisza-menti 
termékek piacra juttatásának megszervezésével, a SZÖVET által kidolgozott kistermelıi 
munkát megkönnyítı jogszabály módosító javaslattal. A települést jellemzı gazdálkodói lét 
heterogenitását a terepmunkánk során készített interjúink alapján portrészerően mutatjuk be. 

A tanulmányunk tárgyát képezı SZÖVET egyszerre nyújt megélhetést a gazdálkodóknak, 
egészséges és kulturálisan megfelelı táplálékot a helybelieknek, továbbá bizonyos fokú 
gazdasági autonómiát is teremt, az Egyesület által szorgalmazott közvetlen kereskedelem 
pedig azokat az értékesítési hátrányokat ellensúlyozza, amelyek jelenleg kilátástalanná teszik 
a kistermelık piacra jutását. Az Egyesület felismerte, hogy a helyi termelık és a fogyasztók 
innovatív együttmőködése erısíti a helyi gazdaságot, és nemcsak a profit helyben tartásával 
tartja fenn Magyarország vidéki területeit, hanem a kistermelık számára is biztos anyagi 
alapot teremt, tehát a vidék népességmegtartó erejét is növeli. A SZÖVET a hazánkban a 
kistermelık által megtermelt élelmiszerek méltányos, az elıállítási költségek feletti áron való 
piaci értékesítés érdekében nemcsak termelıi piacokon képviselteti magát, hanem egyéb 
módon is elısegíti fogyasztók és termelık közötti kapcsolat létrejöttét. A helyi termékek 
élettani szempontból bizonyíthatóan egészségesebbek, frissebbek, mint a hazai 
multinacionális áruházláncokban található importált élelmiszerek. Az egyre növekvı számú 
termelı és fogyasztó közti összefogásban a fogyasztó megbízható információkhoz juthat az 
általa fogyasztott termékek eredetére, és minıségére vonatkozóan. 

A SZÖVET tevékenysége azonban nem merül ki a helyi termékek és a közvetlen 
kereskedelem népszerősítésében. Nem csak a Tisza völgyének lakosságát és társadalmát, 
hanem – mint ahogy neve is mutatja – magát a folyót is revitalizálni szeretné; komoly 
szakértıi háttér birtokában keresi az ökológiailag fenntarthatóbb táj- és vízgazdálkodás 
irányába (vissza)vezetı utakat. Ma az Alföld jelentıs részét a kiszáradás fenyegeti, a 
Homokhátságot az élelmezésügyi világszervezet (FAO) félsivataggá nyilvánította2. Mindez 
nem csupán a klíma és ezzel összefüggésben a csapadékeloszlás és vízháztartás változásának 
következménye, a korábbi folyószabályozás is jelentısen elısegítette e folyamatot, hisz a 
gátak közé szorított folyókon levonuló árhullám nem telíti vízzel a talajt és a földeket, viszont 
óriási fenyegetést jelent a gátakra és a mögöttük meghúzódó településekre. Tanulmányunkban 
részletesen bemutatjuk a SZÖVET a hagyományos ártéri gazdálkodáshoz, a fok-rendszerhez 
történı visszatérési törekvésének lépéseit.  

A szervezet céljainak sikerességét egy Tisza menti kontrolltelepülés vizsgálatával 
igyekeztünk felmérni. A Tisza túlpartján található Tiszaroff vizsgálata során a SZÖVET 
munkájára kívülrıl is rápillanthattunk, és korrigálhattuk a nagykörői résztvevı megfigyelés 
okozta torzításokat. 

Munkánk során kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztunk. Nagykörői 
kutatócsoportunk (Albertíni Balázs, Gosztonyi Márton, Kassa Nóra, Király Gábor, 
Korzenszky Anna, Papp Ábris és Solymosi-Kabdebó Márk) a terepmunka során 
tanulmányozta a tiszai ártér élıvilágát és az ártéri gazdálkodás jellemzıit, és interjúkat 
készített a civil összefogás résztvevıivel, a vezetıkkel, a gazdálkodókkal és egyéb helyi 

                                                 
2 http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=6270 
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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. Az általunk felvett kérdıívekbıl 100 darabos reprezentatív minta 
alapján adatbázis-alapú elemzést végeztünk a községbeli lakosok szokásainak és 
életmódjának feltérképezésére. Kvantitatív és kvalitatív kutatási eljárásaink kiválóan 
kiegészítették egymást, és a kétféle adatfelvétel eredményeképp széles körő tájékozottságra 
tettünk szert a Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület mőködésérıl. 

A terepmunka során végzett fotódokumentáció eredményeként tanulmányunk végén 
fényképanyaggal kívánjuk színesebbé tenni Nagykörőt és a SZÖVET világát. 

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. 
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4. NAGYKÖR Ő 

 

4.1 A falu rajza3 

A Közép-Tisza vidéki Nagykörő, Jász-Nagykun-Szolnok megyénkben, Szolnoktól 25 km-re 
fekszik észak-keleti irányba, a Tisza jobb partján. A XIX. századi folyószabályozás ellenére, a 
Körüi medence mai napig jól kirajzolódik a tájból, a falut és határát gyakorlatilag körülöleli a 
Tisza, valószínőleg nevét is errıl a kanyarulatról kapta. Az 1636 fıs4 település 17 másik 
településsel a szolnoki kistérség tagja, a falu kisfalusi illetve községi rangot tud magának. 
Ami azonban a helyiek számára nem igazán fejezi ki a település vágyott formáját, ennek is 
köszönhetı, hogy italozáskor Nagykörőben a jókívánság a következı: „Egészség, békesség, 
Nagykörő, nagyközség!”. 5 

Az Alföld jelenkori sajátos település ellátottsága a török uralom vészterhes másfél 
évszázadára vezethetı vissza. Az állandó hadakozások ellen védelmet csak a nagyobb 
mezıvárosok, illetve a Tisza nyújtotta természetes, ártéri tájban fekvı falvak nyújtottak. 
Elıbbiek óriásira duzzadt paraszti mezıvárosokká váltak, míg utóbbiak viszont elsısorban a 
folyó partján, a nehéz hadakkal áthatolhatatlan erdı és mocsár rengetegekben túlélı falvakat 
jelentenek. A gazdag környezet biztosította a létminimumot az élethez, így az itt lakóknak 
nem kellett a mezıvárosokba költözniük. Egy ilyen település Nagykörő is.  

Jász-Nagykun-Szolnok megyénk a 
gazdaság volumentét tekintve, hazánk 
egyik legelmaradottabb megyéjének 
számít. Összesen 7 kistérséget tömörít 
magába, köztük a Szolnoki kistérséget is 
melyhez a községünk tartozik. A megyén 
belül kistérségi szinten élesen eltérı 
különbségeket figyelhetünk meg. E 
különbségeket mutatja be az I. térkép (bal 
oldalt fent). A tematikus térkép a 
kistérségeket kedvezményezettségi 
szintjük6 szerinti besorolás alapján mutatja. 
Az aggregált fejletségi mutató figyelembe 

veszi a kistérség gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és foglalkoztatottsági 
mutatóit. A mutató alapján látható, hogy a Szolnoki kistérség a megye nem kedvezményezett 
kistérsége, mely elsısorban kedvezı mutatószámainak köszönhetı. Kutatásunk során 
kiszemelt kontrol falunk, Tiszaroff mely, a Tiszafüredi kistérség tagja, azonban kistréségi 
szinten a leghátrányosabb kategóriába esik, azaz a hátrányos helyzető kistérségi kategóriába, 
komplex programmal.  

                                                 
3 Az alfejezet szerzıje Gosztonyi Márton és Király Gábor.  
Nagykörő részletes elemzése a tanulmány Függelékében olvasható. 
4 Forrás KSH [ONLINE] http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.hnt_telep?NN=15574 
5 A település ismertetése, valamint a lakosság térhasználati szokásairól részletesebben a melléklet „A 
cseresznyéskert rajza címő fejezetében. 
6 KSH adatai alapján saját készítéső térkép, adatok [ONLINE] 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debrecenkisterseg07.pdf 
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A szolnoki kistérség kedvezı mutatói elsısorban a megyeszékhelynek, Szolnoknak 
köszönhetıek, mely kedvezı infrastruktúrájának, illetve gazdasági fejlettségének 
köszönhetıen egyszerre átok és áldás a környezı kistelepülések számára. A múltbani 
centralizációs fejlesztéseknek köszönhetıen Szolnok, a térség kiemelkedı városaként magába 
szívta (szívja), a környezı falvak lakosságát, illetve nem egy község estében lényegében 
szuburbanizációjává változatja át a települést.  

Lássuk, hogy a kistérségeken belül bizonyos gazdasági mutatók mentén milyen kép rajzolódik 
ki a területrıl! Ezeket a gazdasági mutatókat ábrázolja II. térképünk. Nagykörő alapvetı 
gazdasági mutatóit, illetve helyzetét – mint azt már fentebb láttuk- meghatározza Szolnok 
jelenléte. Nagykörő azáltal, hogy - a kistérségi 
léptékhez mérten - távol esik Szolnok konkrét 
vonzáskörzetétıl, vállalkozásainak, munkahelyeinek 
száma méretéhez viszonyítva alacsonynak mondható. 
Köszönhetı ez egyfelıl, a lokális infrastrukturális 
jellemzıknek: a községet nehéz megközelíteni 
autóúton, a vasutat nem építették ki errefelé, továbbá 
a község nem fekszik egy közlekedési csomópont 
közelében sem, kikötıje pedig nincsen a falunak (ily 
módon az amúgy sem erıs vízi kereskedelembıl sem 
tudja kivenni a részét). Mindezen hátrányok következtében a gazdasági mutatók tekintetében 
elszakad, leszakad a térség centrumától.  

Mindez kihatással van a helybeni munkalehetıségek, illetve a munkanélküliség kérdésköreire 
is. A község 2002-2007-es munkanélküliségi rátáját7 összehasonlítva a területileg nagyobb 
környezı térségek mutatóival, megfigyelhetı, hogy az jóval a kistérségi a megyei, a régiós és 
az országos átlagok fölött halad. A 2004-es csúcs után ugyan folyamatosan csökkenı 
tendenciát mutat, ám ma még mindig jóval a többi térséget jellemzı átlagok fölött maradt.  

Mindezen gazdasági periféria állapot következményeként megindult egy lassú elvándorlási 
folyamat a faluból. 1997 és 2007 között a falu lakónépessége 4.1 százalékponttal csökkent8. 
Igaz, az elvándorlást egyfajta ellentétes irányú szolidnak nevezhetı bevándorlás próbálja, 
egyensúlyban tartani, ám ez nem elegendı ahhoz, hogy megállítsa a község folyamatos 
népességcsökkenését. Mindezen periférikus jelleget tovább erısítheti, hogy magán a 
kistérségen belül intézményi szinten, „önálló településcsoportként, laza kötıdéső faluként”9 
tartják Nagykörőt számon.  

A faluba ma egyetlen bekötı út vezet, mely véget is ér itt, a szembe parton fekvı 
Fegyvernekre komppal lehet átjutni. A komp reggel-este folyamatosan üzemel, az adódó 
fuvar és nem menetrend szerint. Egy személygépkocsi révezése 800 forint plusz a személy 
jegy 100 forint. Átkelési lehetıség a környék összes part menti településén van, de állandó 
hidat a Tiszán legközelebb délre Szolnokon, északra pedig Tiszalöknél találhatunk. A 
kistérség úthálózata helyenként olyan rossz állapotban van, hogy 20 km/órás sebesség 
korlátozást kellett bevezetni a balesetek elkerülése végett. A szerzık az úthibák tarkította 
utazási élményt maguk is megtapasztalták, illetve folyamatos panaszként találkoztak vele a 
helyiek tolmácsolásában. 

Tekintetbe véve, hogy a külvilággal való egyetlen kapcsolatot a mőút jelenti, nem hagyható 
figyelmen kívül a helyi közösségi közlekedés szolgáltatásának szemrevételezése. A faluban az 

                                                 
7 Váti Kht: Nagykörü települési helyzetkép 2009 [ONLINE] 
http://www.vati.hu/static/telepulesinfo/4625_nagykoru.pdf 
8 Váti Kht: Nagykörü települési helyzetkép 2009 [ONLINE] 
http://www.vati.hu/static/telepulesinfo/4625_nagykoru.pdf 
9 [ONLINE] http://www.szolnokikisterseg.hu/?menu_id=1 
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egetlen szolgáltató a Jászkun Volán Zrt., mely egy átlagos hétköznap hajnali 5 óra 50-tıl, este 
22 óra 50-ige 19 buszt indít a Nagykörőbe. A Szolnokon elérhetı vasúti és közúti kapcsolatok 
száma, tovább erısíti a megyeszékhely központiságát, így vonaton a 100 és 120-as vonalakon, 
közúton pedig a 4-es (E60) és a 32-es úton kapcsolódhatunk be az országos hálózatba. 

A község alaprajza a fıutat követi, mely merılegesen neki fut a Tiszának, az átkelés csak 
komppal lehetséges, ezért zsáktelepülésrıl beszélhetünk. Környéke egyben védjegye is a 
falunak, hiszen nagy büszkeséggel vallják a helyiek, hogy itt virágzik Magyarország 
cseresznyéskertje.  

A falu mai szerkezetében felismerhetı a szocializmus falu politikája. A felbomló paraszti 
társadalom átalakuló életmód és értékrendje alakította falvaink térbeli struktúráját. A 
hagyományos értelemben szakrális és közéleti fórumként funkcionáló templom és a hozzá 
kapcsolódó tér használata kikopott. Ez a centrális térszerkezet a 60-as évektıl oldódott: a 
hatalom helyi megjelenéseként megépítésre került a tanácsház, illetve az önmagukból 
kifordított fogyasztási és termelési szokások intézményesítéseként megjelentek az ABC és a 
különbözı áruházak. Nagykörőben ez a folyamat rögtön két új centrumot eredményezett. 
Egyik a kis túlzással hivatali negyednek is nevezhetı Május 1 utca. Ez ad helyet a 
községházának, a tourinform és a Szövet irodáinak, az orvosi rendelınek, a szebb napokat (de 
legalábbis tulajdonosokat) látott gyógyszertárnak és egy pizzériának. A másik, 
megjelenésében is központiságát hangsúlyozza, hiszen 4 út összefutásából keletkezett 
teresedés számos különbözı funkciójú intézménynek ad helyet. Itt találjuk, a postát, az idısek 
otthonát, 2 élelmiszerboltot (egyik egy országos lánc tagja, a másik magán vállalkozásként 
üzemel), a gazdaboltot, a ruhaáruházat, egy vendéglıt és egy játszóteret.  

 

4.2 A falu társadalma és intézményei10 
A kognitív tereket elhagyva, térjünk rá a község demográfiai csoportjainak és társadalmának 
fıbb szociológiai mutatóinak ismertetésére, továbbá a faluban felmerülı problémák, illetve a 
demográfiai csoportokhoz köthetı intézmények rövid bemutatására, különös tekintettel arra, 
hogy az egyes csoportok életében milyen szerepet játszik a Szövetség az Élı Tiszáért 
Egyesület.11 

Kutatásunk kvantitatív alrészében 100 elemő mintát vettünk a Nagykörői háztartások közül. 
Nagykörőben a KSH 2009-es nyilvántartása szerint12 összesen 925 ház áll, melyek közül, a 
helyi lakosok információi szerint állandóan lakott körülbelül 500 ház. Ezen 500 háztartás 
közül választottuk ki a mintánkba kerülı 100 háztartást, és a kérdıív módszerével, illetve 
interjú módszerrel felmértük a helyi releváns témákban a lakosok véleményét.  

Elıször vegyük szemügyre milyen is a falu lakosságának életkor szerinti megoszlása. A 
statisztikákból kiolvasható, hogy a falu hasonló problémákkal küzd, mint a magyarországi 
kisközségek többsége, Nagykörőt ugyanis szintén rohamosan öregedı korösszetétel jellemzi, 
melyet az állandó elvándorlás, elszivárgás csak felerısít. Statisztikáink alapján a kor változót 
10 évenkénti csoportokba osztottuk így láthatóvá vált, hogy milyen arányban vannak jelen a 
faluban a fiatalok, a felnıttek, illetve az idısek. Ezen csoportosítás következtében kiderült, 
hogy a huszonévesek kohorsza, mindössze 7 százalékos a faluban, míg a 60-80 évesek 
kohorsza 53 százalékos aránnyal van jelen a községben.  

                                                 
10 Az alfejezet szerzıje Kassa Nóra és Albertíni Balázs. 
11 A faluban végzett fenntarthatósággal kapcsolatos kampány eredményességérıl végzett fókuszcsoportról 
készített tanulmányunk a melléklet „Szociografikus pillanatkép a falufejlesztık bandájáról” címő fejezetében 
található. 
12 Forrás ksh [ONLINE] http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.hnt_telep?NN=15574 
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Az idısek nagy része, bár a munkaerıpiacról már visszavonult, mégis aktív, többnyire a 
kiskertben illetve a gyümölcsösben – amit általában családilag gondoznak – tevékenykedik. A 
megtermelt terményeket – a cseresznye kivételével – többnyire a családnak adják, illetve 
bekapcsolódnak a helyi cserekereskedelembe. Nagykörőben mőködik egy nyugdíjasklub, 
amelynek tagjai igen aktívak, gyakran lépnek fel színdarabokkal, mősorszámokkal. 
Rendszeres résztvevıi a különbözı színjátszó találkozóknak, három éve pedig a klub 
megkapta Megye Közmővelıdési Díját. 

A településen 1993 óta mőködik egy húsz férıhelyes önkormányzati fenntartású idısotthon. 
Hat gondozó dolgozik az otthonban, ahol a lakók átlagéletkora meghaladja a nyolcvanat. A 
térítési díj mindenkinek a jövedelmétıl függ, ennek 80%-át teszi ki.  

Most vessünk egy pillantást a falu lakosságának jövedelmi megoszlására, illetve a 
munkanélküliségi rátára. 

A jövedelmi határokat igyekeztünk ugyanakkora elemszámot tömörítı csoportokba sorolni, 
kivéve a legalacsonyabb jövedelmi szintőeket, akik Nagykörő lakosságának 9%-át teszik ki és 
50.000 Ft alatti összegbıl gazdálkodnak egy hónapban. Belılük azért képeztünk egy önálló 
kategóriát, mert úgy tapasztaltuk, hogy érdemes a késıbbi elemzések fényében külön kezelni 
ezt a jövedelmi csoportot, ugyanis élesen eltérı véleményeket fogalmaz meg, mint a többi 4 
csoport. Továbbhaladva a jövedelmi csoportokon a község 24%-a 50.000 Ft- 80.000 forint 
közötti összegbıl, 80.001-110.000-forintnyi jövedelembıl pedig a község 19%-a él. 
Körülbelül a lakosság 20%-a 110.001-170.000 forintnyi összegbıl gazdálkodik havonta, és 
nagyjából ugyanennyien élnek a településen 170.000 forintot meghaladó összegbıl.  

Habár a munkanélküliség nem jelentıs probléma, a faluban (az országos viszonylatokhoz 
mérten), hisz a munkanélküliek száma nyolcvan fı (4,7%) körül mozog. Ám a 
munkanélküliség alacsony számaránya leginkább annak köszönhetı, hogy a képzettebb 
munkaerı már elvándorolt a faluból. Az aktív korú lakosság nagy része Szolnokra jár 
dolgozni. A falu vezetése sokat tesz annak érdekében, hogy a munkanélküliség ne váljon 
égetı problémává. A munkanélküliség csökkentésére kidolgozott Út a munkához c. 
programban regisztrált munkanélküliek vehetnek részt. Sajnos 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 felnıtt képzéseket (legutóbb júliusban 
például traktoros és gazdatanfolyam volt). Az önkormányzat által beindított szociális 
földprogramot keretében a munkanélküliek és a hátrányos helyzetőek kaphatnak földet, 
amennyiben vállalják, hogy minimum öt évig mővelik 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, 
sok esetben nem megoldott az öntözés sem. Az aktív korú népesség fı melléktevékenysége a 
gazdálkodás, ami Nagykörőben leginkább gyümölcstermesztést jelent. 

Mindezen változók tendenciája afelé mutat, hogy egy spirálszerő hanyatlás indult be a falu 
életében, ami a jelen állapotban csak erısödni látszik, hisz munkahelyek hiányában, illetve 
szakmunkát, és magas iskolai végzettséget nyújtó tanintézmények hiányában az elvándorlás 
csak tovább fog erısödni a faluban. 

A következıkben az nagykörőiek iskolai végzettségét, illetve a faluban mőködı oktatási 
intézményeket ismertetjük röviden.  

Mintánk alapján elmondható, hogy a faluban kiemelkedıen magas a magas iskolai 
végzettségőek számaránya, ám ha ezt összevetjük a korstruktúrával, megdöbbentı eredményt 
kapunk. Az iskolai végzettség és a kor közötti korreláció erısnek mondható, s következménye 
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azon társadalmi változásoknak, elvándorlási hullámnak, ami az elmúlt 10 évben lejátszódott a 
faluban. A községben, mint ahogy azt fentebb láttuk fıként az idısek maradtak, akik ugyan 
relatív magas iskolai végzettséggel rendelkeznek, ám nem képesek hosszú távon a falu 
erıforrásait mobilizálni. A fiatalabb esetlegesen magasan képzett korosztályi csoport 
elvándorolt, s azon fiatalok csoportja maradt a faluban, akik átlagban alacsony iskolai 
végzettséggel, és szakmunka nélkül néznek szembe az élettel.  

A faluban nyolcosztályos általános iskola és óvoda mőködik. Az általános iskola elvégzése 
után a gyerekek többsége Szolnokon vagy más városban folytatja a tanulmányait.  

A Petrovay Általános Iskola, mely a híres germersdorfi cseresznye meghonosítójáról kapta a 
nevét, mővészeti alapiskolaként is mőködik, ennek keretében folyik a néptánc és a 
képzımővészeti oktatás, valamint az épületben kapott helyet az Ádám Jenı Zeneiskola 
kihelyezett tagozata is, ahol 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, azaz a szülık iskolai végzettsége általános iskolai vagy 
kevesebb, illetve a család nehéz anyagi háttérrel rendelkezik. A speciális igényő gyerekkel 
gyógy-illetve fejlesztıpedagógus foglalkozik. A tanulók zöme érettségit adó tanintézményben 
tanul tovább. 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesülettel való kapcsolat keretében a nagykörői általános 
iskolában a SZÖVET egyik munkatársa hetente kétszer természetjáró szakkört tart a 
gyerekeknek immár három éve. Az idén a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület egy önálló 
pályázatot nyújtott be a gyermekeknek szóló környezeti nevelés témájában. Az elnyert 
pályázat költségvetésébıl külön munkatársat alkalmaznak, aki heti rendszerességgel tart órát. 
A környezeti nevelést fejleszteni illetve bıvíteni tudták az iskolában, elméleti és gyakorlati 
képzés keretében 12 órás oktatást tartott az egész iskola számára.  

Az oktatási intézmények társulásának tagja az 1978 óta mőködı helyi Cseresznyevirág óvoda 
is, jelenleg 75 ovissal. A gyerekek többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzető, a 
24 halmozottan hátrányos gyerek közül mindegyik roma származású. Az óvoda pénzügyi 
gondokkal küszködik, amihez nagyban hozzájárul, hogy a legtöbb szülı nem tud térítési díjat 
fizetni. A jövıben azonban egy elnyert pályázatnak köszönhetıen jelentıs fejlesztések 
várhatóak. 

Röviden szólnunk kell a falu roma származású kisebbségérıl is. A 2001-es népszámlálás 
alkalmával Nagykörő lakosságának 5,6%-a13 vallotta magát roma származásúnak, személyes 
benyomásaink alapján viszont ennél mindenképpen nagyobb arányról beszélhetünk. 
Kutatásunk tervezésénél úgy döntöttünk, hogy Kemény István módszerét fogjuk követni, 
vagyis a kérdezıbiztos megítélésére bízzuk annak eldöntését, hogy a válaszadó roma 
származású-e.  

A faluban relatíve jó 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. Bár a roma lakosság egy része térben elkülönül a nem roma 
lakosságtól, ez azonban olyan kismértékő, hogy nem beszélhetünk szegregációról. 
Bármennyire is békés a viszony a roma és nem roma lakosok között, mégis számolni kell a 
nem roma lakosság elıítéletességével. A falu jegyzıje szerint a nagykörői romák 
problémáinak gyökerét alacsony iskolázottságukban és az ezzel összefüggı, körükben 
széleskörően elterjedt munkanélküliségben látja. A romákat érintı problémákra az 
önkormányzattal együttmőködve igyekszik megoldást találni. Közremőködésével a roma 
gyermekeknek nyaranta egy két hetes intenzív játékos kutatómunkából felépített foglalkozást 
szerveznek, mely során a cigány gyerekek, olyan nyelvi forrásokból (internet, könyvtár) 

                                                 
13 http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.hnt_telep?NN=15574 
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kutatják saját tradícióikat, amikhez hétköznap nem juthatnak hozzá. Szintén a jegyzı 
kezdeményezésére 2005 óta a településen minden évben megrendezik a jegyzı által 
kezdeményezett Roma Konferenciát, ahol évente más, a cigányságot érintı témát járnak körül 
meghívott elıadók segítségével. 

A roma lakossághoz a SZÖVET tevékenysége nem jutott el, ami leginkább azzal 
magyarázható, hogy a romák nem gazdálkodnak, így nem tudnak bekapcsolódni az Egyesület 
munkájába. 
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5. A NAGYKÖR ŐBE BETELEPÜLT LAKOSSÁG 14 

 
Egyik elsı látogatásunk alkalmával a falu közösségét jól ismerı lakos –aki egyben a 
SZÖVET helyi munkatársa - vezetett minket körbe, illetve adott cím és telefon listát azokról 
az emberekrıl, akiket érdemes lehet az esettanulmányhoz felkeresni. A több tucatnyi nevet 
végig beszélve az a benyomásunk keletkezett, hogy Nagykörőben minden második ember 
nem ıslakos vagy a falusi szleng szerint „gyüttment”. Ezután külön figyelmet fordítottunk a 
témának és próbáltuk minden tapasztalatunkat, élményünket a bevándorlás dimenziója szerint 
is értékelni. Úgy gondoltuk, hogy dolgozatunkban kiemelt helyet szentelünk a témának. 

Azt a legelején kijelenthetjük, hogy a falu 925 db házának harmada nem nagykörői születéső 
tulajdonában áll. A térbeli elhelyezkedésükre a koncentrálódás a jellemzı, hiszen a legtöbb 
betelepült a gáthoz közelebb esı magban vásárol telket és házat. Ez a község legrégebbi része, 
ezért itt kizárólag hagyományos parasztházakat találni. Az ilyen ingatlanok romantikus bája 
elsıdleges tényezı az ingatlan vásárlásakor. A betelepülések intenzitása a rendszerváltás után 
pezsdült fel. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a látható tendenciára a falu vezetése nem 
úgy reagált, mint Tiszaroffon, ahol üdülı telkek parcellázásával próbáltak minél több nyaralót 
odacsábítani. Az üres házak magas száma nem igényelte, hogy utcát nyissanak a 
jövevényeknek. Továbbá feltételezhetı, hogy a bevándorlás árama sem volt olyan nagy, ami 
ezt igényelte volna.  

Migrációról lévén szó indokoltnak tartjuk megvizsgálni a környék településeinek vándorlási 
egyenlegét. Ebbıl viszonylagos képet kaphatunk arról, hogy milyen irányban változtak a 
települések lakosságszámai. Feltételezzük, hogy Nagykörő kedvezıbb adottságainak 
köszönhetıen kisebb népesség vesztést szenvedett el a rendszerváltás óta. Adataink a 1990-et 
tekintik bázis évnek. 

Település (zárójelben a 
2001-es népesség adatok) 

Község 
lakosságszám 
változása1990-
2001 között (%) 

Nagykörő (1735) 94,1 

Kıtelek (1817) 64,6 

Tiszasüly (1777) 50,9 

Tiszaroff (1933) 89,6 

Tiszabı (2032) 104,9 
1. táblázat15 

A kistérség legközelebb esı települései – kiegészítve Tiszaroffal és Tiszbıvel – egytıl egyig 
vesztettek népességükbıl a rendszerváltást követı 10 év alatt. Az adatokból az is látszik, hogy 
feltevésünket igazolva, a vizsgált községünk könyvelhette el a legkisebb veszteséget. 10 év 
alatt lakossága alig 6 százalék ponttal lett kevesebb. Kiemelkedı képességet mutatott tehát a 
falu, lakóinak megtartásában, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül Tiszabı és Tiszagyenda 
településeket, ahol közel azonos, sıt elıbbinél még gyarapodást is megfigyelhetünk. 
Részletesebben megvizsgálva ezeket falvakat, kiderült, hogy súlyosan hátrányos helyzetben 
lévı, visszatorlódott társadalmú, roma falukról van szó. A kvázi stagnáló vagy épp növekvı 

                                                 
14 A fejezet szerzıje Király Gábor. 
15 Beluszky Pál, Változó falvaink 2007, Budapest 
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népesség számot itt az országos átlagon felüli természetes szaporulat és a betelepülések együtt 
adják össze. Esetük ebbıl a szempontból nem hasonlítható össze Nagykörőével, hiszen a 
legfontosabb szegmensek szerint – demográfiai szerkezet, munkaerı-piaci, termelékenységi 
potenciál, infrastrukturális adottságok – teljesen eltérı helyzető településekrıl van szó.  

Mivel feltételezzük, hogy Nagykörőn természetes gyarapodás hasonlóan alakul, országos 
áramhoz, azt gondoljuk, hogy a viszonylagosan csekély lakosságszám esést egy szolid 
bevándorlási folyamat eredményezte.  

 

5.1 A jövevényekrıl… 
Ezek az emberek többnyire hasonló, lépcsızetes pályát járnak be, mielıtt letelepednének új 
lakhelyükön. Fokról fokra adják fel városi és építik fel a vidéki életformájukat. A folyamat 
kezdıdhet egy átutazó turistával, aki megkedveli a település sajátos adottságait, ezért 
következı években visszatér hosszabb idıt eltölteni a faluban. Évek alatt szokássá váló 
nyaralások során, szorosabbra főzıdik a kapocs: saját házat vásárol magának. Innentıl kezdve 
a nyaraló egész szabadságokat - az inaktív munkaerı-piaci státusz elérésével egész 
szezonokat – tölt a kifogástalan korhőséggel felújított házában és közben szüreteli saját 
gyümölcseit, zöldségeit. Végül kényelmi szempontból, tartósan, teljes életével berendezkedik 
a faluban és válik belıle „gyüttment”. A folyamat gyorsasága az életkor, az anyagi helyzet, az 
asszimilálódási képesség és az új lakhellyel való elégedettség függvénye. Természetesen nem 
állítjuk, hogy aki valaha rálépett erre a pályára, az eléri a végét, hiszen az azt jelentené, hogy 
minden, valaha a falusi turizmusba belekóstolt ember potenciális falu lakóvá válna. Az 
azonban biztos, hogy aki egyszer elért a pálya végére és letelepedett, nem talál, de talán nem 
is keres visszautat a városba vagy más községbe.  

Az alábbiakban, a Nagykörőben idıszakosan, vagy már véglegesen tartózkodók 
leköltözésének motivációs mintázatát próbáljuk felvázolni. Ezen kívül kitérünk rá, hogy ık 
mit keresnek a faluban, illetve, mit találnak, mivel foglalkoznak, hogyan sikerül 
beilleszkedniük a helyi közösségbe. 

Elıször tekintsük át, hogy milyen jellemzı motívumai lehetnek a falut célba vevı 
vándormozgalomnak. Általános tény, hogy akik az utóbbi idıben választották lakhelyüknek 
Nagykörőt, már korábban is ismerték a falut. Ez a kapcsolat, jellemzı módon helyi gyümölcs 
beszerzésébıl vagy a fentebb említett turistáskodásból eredeztethetı. Számtalan történetet 
hallottunk arról, hogyan váltak a rendszeres viziteknek köszönhetıen rabjaivá a községnek. 

Fontos körülmény a családi kapcsolatokból származó kötıdés is. Elıfordul, hogy beházasodás 
vagy éppen válás után maradtak itt emberek, akiknek elhatározását nyilván számos személyes 
ok is befolyásolta. Hasonló motívum az a fajta jövevény, akinek elızı lakóhelyén anyagi, 
egzisztenciális, magánügyi problémái adódtak és utolsó szalmaszálként kapaszkodott a faluba 
és telepedett le itt  

Természetesen nem ritka azaz eset sem, amikor a sikeresebb gazdálkodás lehetısége vonzza 
ide a vállalkozó kedvőeket. Találkoztunk, 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”. Ebben az esetben tehát, tudatos döntés volt a 
költözés.  

Tudatosnak nevezhetjük azokat a betelepülteket, akik szakmai munkájuk révén kerültek 
kapcsolatba a településsel, késıbb pedig letelepedtek. Akár meglepınek is nevezhetnénk az 
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ilyen esetek viszonylag magas számát, de látni kell, hogy Nagykörő és környezete számos 
természettudományos és természet közeli szakma (geográfus, biológus) képviselıinek került 
és kerül is az érdeklıdési körébe. Nem egy szakdolgozat foglalkozott már a település 
helyzetével, adottságaival, így például a SZÖVET egyik kulcsfigurája, akinek a diploma 
munkájának mintaterülete volt Nagykörő. A beköltözés lehetıségét mégsem ı kereste, hanem 
a falu hívta egy projekt állás betöltésére, melyet, tanári állásának feladása után elfogadott. A 
nagyárvíz után (2000-ben) pedig házat vett és családjával betelepült.  

Néhány kivételtıl eltekintve igaz az, hogy a jövevények a legnagyobb odafigyeléssel állítják 
helyre házaikat, melyek a többnyire hagyományos paraszt lakok16. A komfortizálás során 
elıfordul, hogy hozzáépítenek egy-egy helyiséget, de szigorúan tartják az elvet, miszerint a 
ház, a porta külsı harmóniáját megbontani nem szabad. A falu híre általában ismerısök, 
barátok kapcsolatain jut el a fülükbe. Ezért nem lehet véletlen, hogy számos Budapesten élı, 
magas státuszú értelmiségi pozíciót betöltı személynek van itt háza. Körükben a szezonális 
leköltözés a jellemzı. 

 

5.2 Honnan jönnek? 
A következıkben röviden vázoljuk, hogy milyen kibocsátó (esetleg kitaszító) helyekrıl 
származnak a nagykörői migránsok. Mivel a két legtöbbször elıforduló hely, Budapest és 
Szolnok, ezért elsısorban az innen származóak vándorlási körülményeit ismertetjük. 

Feltételezéseink szerint a fıvárosból elsısorban azok a személyek találnak Nagykörőre, akiket 
a migrációs irodalom ’jóléti migránsoknak’ hív. A klasszikus migrációval szemben ıket nem 
politikai, gazdasági, jogi, etnikai, vagy vallási ellehetetlenülés vezeti a lakóhely 
változtatáshoz. Az élmény orientált vándorlásuk mozgató rugói lehetnek: a rajongás a 
célterület iránt vagy épp ellenérzés a kibocsátó hellyel szemben17. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a nagykörői élménymingránsok, a mára letőnt falu 
romantikáját keresik. A csendes, lassú életet, a nyugalmat, a természet közelségét. Ki 
szerettek volna szakadni a város individuum- és természetellenes erıterébıl. Az ilyen 
emberek érték rendjében kiemelkedı helyen szerepelnek a tradicionális motívumok, úgy mint: 
egészséges közösségi élet, a természet szeretete, az ısi falusi életforma igénye. Életformájuk 
leírható a modern és a hagyományos eszközök kompromisszumok mentén: interneten tartják a 
kapcsolatot rokonaikkal, de maguknak aszalják a meggyet télre, képesek autóval közlekedni a 
faluban, de Erdélybıl hozatnak pásztorkutyát a portájukra. Ez a csoport leginkább már 
nyugdíjas korúakból áll, akik életük végére tudták kialakítani saját béke szigetüket. 
Jelentékeny arányt képviselnek közöttük azok, akik még csak második otthonként tartják fent 
nagykörői házukat. A végleges letelepedés elıtt az ı céljuk a szezonális rekreáció a falu 
nyújtotta ideális környezetben. 

Jól beazonosíthatóan eltérı csoportot képviselnek azok, akik Szolnokról érkeztek. İk azok, 
akik a már részletesen leírt vándorlást kiváltó okok között többnyire, gazdasági és/vagy 
magán ügyi gondjaik megoldását keresik a faluban. Gyakran valamilyen önellátásra való 
igény figyelhetı meg náluk. Törekszenek rá, hogy legalább néhány termék fajtánál sajátot 
vagy a szomszédét fogyasszák. Jellemzı, hogy a megyeszékhelyre járnak dolgozni, így 
értékrendjükben folyamatos dichotómia uralkodik. Mindennap tapasztalják azt, amivel 
szemben fenntartják a saját birtokukat, ezért könnyen alkotnak ellentétpárokat: „multi-helyi”, 

                                                 
16 Jellemzı kivétel ez alól a falu egyik helyi termékének elıállítója, a közösségi élet aktív szereplıje. Az ı háza 
mindenben elüt a hagyományostól: emeletes, kopottas vakolat, rendezetlen, de nem ápolatlan udvar. Az ı 
esetében valószínőleg a ház választást a vállalkozása igényei alakították. 
17 Járosi Katalin: Rezidenciaturizmus, élmény- és jóléti migráció; in: Kovács Katalin (szerk.) 
Közösségtanulmány; 186-203. , Budapest, 2007 
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„városi élet” – „vidéki élet”. İket lehet a szolnoki agglomerációs tér kihasználóiként 
értelmezni, hiszen munkájuk után városi fizetést kapnak, lakásfenntartási költségeik ezzel 
szemben vidéki szinten vannak. „Szántunk, vetünk, diplomázunk. Saját élet, saját kenyér, 
szabad világ.” 

 

5.3 Társasági élet gyüttment módra… 
Néhány példán szeretnénk bemutatni, milyen hatással van a falu közösségiéletére a 
bevándorlás jelensége. A községben pár éve mőködik egy Kultúr Café nevő hely. Az elızı 
rendszerbıl származó kultúrház épületének elıtere lett kialakítva e közösségi klubként 
mőködı szervezıdésnek. A pult, a székek, asztalok mind cseresznyefából, ízlésesen faragva 
és lakkozva nagyon bensıséges, otthonos hangulatot teremtenek. Többnyire a hidegebb 
hónapokban telik meg élettel, ilyenkor heti rendszerességgel kártya és sakk partikkal, 
társasjátékozással, irodalmi estékkel szórakoztatják egymást a vendégek. Az elmondások 
szerint szolid sörözgetés, borozgatás mellett kedélyesen, békében telnek ezek az esték. Sajnos 
nem tudtunk ilyen alkalmon részt venni – terepmunka idején tombolt a nyár -, de könnyen 
magunk elé tudjuk képzelni a képet: társasági emberek társasági életet élnek. 

Az érdekesség számunkra az esemény különbözı interpretációiból adódik. Hallottunk olyan 
véleményt egy bevándorolt szervezıtıl, aki az egész program létrejöttét arra vezette vissza, 
hogy szükségesnek láttak egy társas helyet, ahová a falu cigány lakossága nem megy be 
„dajdajozni”. Feltételezhetıen az ár képzés preventív eszközével ezt nem nehéz elérni.  

Egészen másképpen fogalmazott egy Nagykörőben született hölgy, aki életének legutóbbi 10 
évében költözött vissza a faluba: 

„De nem csak képzı, hanem irodalom mővészetben is pártoló a falu. Van most már nekünk 
egy irodalmi kávéházunk (Kultúr Cafe), 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. Én is szoktam mondani az embereknek, hogy 
gyere el, ez meg ez lesz, de mindig van valami kitérı (pl. az esı!!!). Én remélem, hogy ezen 
tudunk változtatni.” 

Mőködıképes lehet tehát egy olyan közösségi tér is, melynek az emberek élesen eltérı 
értékeket tulajdonítanak. De figyelemre méltó, hogy egyértelmő jelzıkkel határozzák meg 
kívül maradók csoportját. A „pór nép” szavak biztos, hogy nem városi illetıkre utalnak.  

Meg kell még említeni, hogy a falu tájháza is egy hasonló társas tér funkcióját tölti 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 arányaiban többen vannak a bevándoroltak. Volt lehetıségünk 
számos ilyen együttléten részt venni, lett légyen szó akár a következı falunapokra való 
felkészülés stratégiai megbeszélésérıl, akár egy projekt elıadásról.  

Azon túl tehát, hogy köreikben a rendszeres találkozás a jellemzı, a szövetes és alapítványos 
események csak arra adnak egy újabb lehetıséget, hogy kapcsolataikat fenntartsák és 
megerısítsék. Látható egy állandó, kifelé zárt kör, melynek kialakulása és aktív részvétele 
elfeledteti a lokális közösség létrehozására szervezett programoknak a lényegét és azzal a jól 
esı érzéssel ruházza fel a szervezıket, hogy mindent megtettek a falu társadalmának 
újraélesztéséért.  

Pedig tapasztalataink éppen ellenkezıek voltak. A falu kiemelkedıen aktív civil szférájának 
alapját, leszámítva egy-két ténylegesen ıslakos nagykörőit, kizárólag a városról leköltözöttek 
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adták. A községben mőködı szerveztek profilja a fenntartható helyi gazdálkodás és termelés 
vidékfejlesztı koncepciója. Azt vettük észre, hogy a közösségi események aktív tagjainak 
közös érintkezési pontjai ebben a témában keresendık, hiszen a szervezetek által tematizált 
diskurzusok, találkozók erre adnak lehetıséget18.  

Egyértelmő adataink nincsenek, de külsı szemszögbıl az látszik, mintha a betelepülık 
kolonizálták volna egyes valós tereket és tudati síkokat. Fizikai téren értjük elsısorban azokat 
a helyeket, ahol a civil kör szervezıdik (Tájház, Kultúr Café). Itt érezhetı egy fajta 
megjelenési minıségi norma megléte, az emberek nem mennek be otthonkába vagy 
munkásruhába. Felfoghatjuk ezeket, olyan helyeknek, ahol a megjelenés haszna a 
reprezentáció egymás felé, illetve megélni, erısíteni a kapcsolatokat. A falu többi közösségi 
helye hagyományos vendéglátó intézmény, szolgáltatásuk minısége széles skálán mozog, így 
minden igényt ki tudnak elégíteni, mi mégis azt tapasztaltuk, hogy ezek a helyek többnyire 
ıslakosok által látogatottak. Ezen helyek funkciója szintén az együttlét biztosítása, de már 
nem olyan emelkedett, kedélyes környezetben.  

A tudati sík ezzel szemben olyan motívumokat takar, melyek a falu identitás hordozói: a 
cseresznye, Petrovay gróf munkássága, fokgazdálkodás: 

„Falu történetérıl, mindent tudunk Petrovayról is! Büszkék vagyunk rá mert ı telepítette a 
cseresznyést. Meg volt 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 találtuk égetett fekete agyag cserép edényeket, 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. Úgy tőnt nekünk, hogy fontosnak érzik magukénak tudni ezt a tudást. 
Szeretnek és tudnak is róla beszélni, talán büszkék is rá, hogy valamennyire részeseivé 
válnak.  

A betelepülık faluról akotott véleménye annyira széthúzó, hogy nem lehet meghatározni, 
hányadán állnak pontosan a helyiekkel. Valószínőleg ez a kapcsolatok számából, 
intenzitásából ered: akinek több ıslakos szomszédja van az közvetlennek és barátságosnak 
látja ıket, aki viszont 2 méteres sövénnyel keríti körbe a telkét, nem nevezhetı 
asszimilálódásra törekvınek.  

 

5.4 Az ıslakosok 
A továbbiakban a leírást az ıslakos nagykörőiek véleményét körül járva folytatjuk. Látva, 
hogy a bevándorlók nagyarányban szivárognak be a falu aktív közösségébe, továbbá, hogy 
véleményükkel, termékeny hozzáállásukkal, olykor akaratukkal formálják, esetleg irányítják 
azt, mindenképp kíváncsiak voltunk, hogyan fogadják ezt a tısgyökeres nagykörőiek, 
hasznosnak találják-e itt létüket. 

Amikor ıslakosokkal beszélgettünk nem volt általános, hogy a betelepültek szóba kerültek: 
Nincs jelen a téma a hétköznapi diskurzusban, melynek valószínőleg több oka is van: 
egyrészrıl a beköltözések megkezdése évtizedekre nyúlik vissza, másrészrıl ez idı alatt nem 
hullámokban, hanem egyenletesen érkeztek a falu új lakói. Nincs tehát sokk élményük ezzel 
kapcsolatban. Korábban elképzelhetı volt, hogy egy-egy új lakó híre körbe járta a falut, mára 
azonban annyira atomizálódtak közösségek, hogy nincs ilyen áramlás.  

                                                 
18 Lásd részletesebben a fókuszcsoportról szóló részben! 
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A falu ıslakossága a betelepülıkrıl általában pozitív véleménnyel van. Ott létünk alatt 
indulati véleményalkotásra csak nagyon ritkán volt példa, de akkor is elsısorban a betelepülı 
tevékenysége és nem külsı származása jelentette a problémát.  

A leggyakrabban említett motívum velük kapcsolatban az ingatlanjaikkal való bánásmód volt. 
Az említett tendencia, mely szerint a betelepülık elıszeretettel vásárolnak régi paraszt 
házakat, kiegészítendı azzal az általános magatartással, mely ezek eredeti állapot szerinti 
renoválást jelenti. A faluképének rendkívül jót tesznek, a hófehérre meszelt falak, frissen 
festett spalettás, esetleg nádtetıs házak látványa. Az idillszerően gondozott kertek tarkaságát 
színes virágágyások, rendszeresen nyírt üde zöld gyep és az elızı tulajdonosoktól megörökölt 
gyümölcsfák adják. Sokszor szemre is megállapítható, hogy hol laknak helyiek és hol 
betelepültek. A falu arculata így magán erıbıl is válik vonzóvá és otthonossá Itt felmerülhet 
egy egészen egyszerő gazdasági probléma, miszerint a megnövekedet kereslet, az egyre 
rendezettebb környezet19 az ingatlan árak emelkedését kell, hogy eredményezze. A helyiek ezt 
a kérdést sokszor indirekt módon közelítették meg: ebben látták az okát, annak, hogy a 
faluban nehezebben vesznek házat az alacsonyabb jövedelmőek. Kivétel nélkül mindig 
felmerült a rossz példa Tiszabı képében, mely mára súlyosan elgettósodott falunak számít. 
Sokszor elıfordult, hogy még házaspárok sem értettek egyet az eladó házak árszínvonalával, 
azonban mindenki tudott egy – két eladó ingatlanról20. 

Egyértelmően következik az ingatlanárak szelekciós hatásából az, hogy a betelepültek 
magasabban kvalifikált, sokszor diplomás emberek. Figyelemre méltó, hogy a helyiek elıtt a 
beköltözık csoportja kizárólagosan pozitív címkékkel van ellátva. Rendre kiemelik, hogy a 
diplomás, „keresı típusú”, „kultúr” emberek érkeznek, akik nem „olyanok, mint a Balatonos 
turisták, mert ide az jön, aki madárcsicsergést szeretne hallgatni”.  

Összefoglalva azt lehet tehát mondani, hogy a beszélgetésekbıl az a kép rajzolódott ki, hogy a 
születési nagykörőiek nagyon is tisztában vannak, hogy milyen státuszú emberek költöznek a 
falujukba. Ugyanakkor hozzánk nem jutottak el olyan hangok, melyek egy fajta szolgai érzés 
meglétérıl szóltak volna a ’diplomás’ városiak felé.  

Meg kell említeni, hogy az ıslakosok köreiben ellentétes, a falut elhagyó mozgást is 
tapasztaltunk. A község fiataljai között egyértelmően tapasztalható, hogy felsıfokú 
végzettségük megszerzése után nem maradnak Nagykörőben. Ez a tendencia általános, 
országos szintő, így nem meglepı, hogy itt is ezt láttuk.  

A nagykörői fiatalok a közép és a felsıfokú tanulmányaikat is csak városokban tudják 
végezni. Az érettségi megszerzésének legkényelmesebb helye Szolnok, hiszen oda még 
viszonylag kényelmesen - napi másfél órás – utazással be lehet jutni. Ritka, aki messzebb 
menne maturálni. A továbbtanulás helyének kiválasztása már nem ennyire egyértelmő. Az 
egyetemek, fıiskolák kínálata miatt már nagyobb mozgásra is hajlandóak lesznek. Továbbá 
megemlíthetı egy más jellegő továbblépés is, még pedig a külföldi munkavállalás. İk 
általában a szakmával rendelkezık és a legnépszerőbb céljuk Anglia.  

A csoportba tartozó interjúalanyaink szerint a középiskolát elvégzetteknek a harmada folytatja 
tanulmányait felsıfokon. A maradék esetében a motiváció hiányt lehet fı okként megnevezni 
a tanulás befejezésére. A diploma megszerzése után nem tervezik, hogy visszaköltöznének 
Nagykörőbe, elképzeléseik jövıjük a fıvároshoz vagy külföldhöz kötıdnek. Ennek oka 

                                                 
19 Nyáron kerültek kihelyezésre különbözı fa utca bútorok, úgy, mint padok, kukák, utcanév táblák. Illetve 
kivitelezés alatt állottak a falu új díszköves ivókútja, melyek esztétikailag sikeresebbek, mint a vízmővek 
hagyományos kék „nyomós kútjai”, viszont nehéz elképzelni, hogy valós funkciót töltenek be. Megjegyzendı, 
hogy ezen fejlesztések mind pályázati pénzébıl lettek finanszírozva. 
20 Rövid kutatást végezve az elérhetı online ingatlan adatbázisokban azt mondhatjuk, a kontroll településsel 
összehasonlítva az árakban és a kínálatban is nagy a különbség. Nagykörőrıl sokkal többen hirdetik házukat, 
nyaralójukat eladásra (www.ingatlannet.hu) 
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egyértelmően az, hogy sem a falu, sem a megye, de még Szolnok sem tud nyújtani olyan 
minıségő munkahelyeket, amiért érdemes lenne visszamenniük. Tekintetbe véve, hogy egy 
diplomáig is legalább 7 évet más településen járnak iskolába, önálló életük megkezdése nem 
kötıdik a felsıfokú tanulmányaik befejezéséhez.  

A fiatalság elvándorlása tehát aktuális problémája a falunak. A „saját neveléső” gyerekeket 
megtartani képtelen falu csonka társadalma így rövidtávon nem várhat helyi forrásból pótlást. 
A munkaerıpiacon legmobilabbnak számító fiatal, kötöttségektıl mentes, diplomás réteg 
gazdasági alapon dönt lakóhelyének megválasztásáról és egy pillanatig nem habozik költözni.  

Aggasztó látni a folyamatot egészében: a gyerekek taníttatása éveken át a faluban élı szülık 
áldozat vállalása – gondoljuk csak el egy budapesti albérlet fenntartásának költségeit - révén 
történik, majd a kitanult fiatal egészen máshol fog - jó esetben - képzettségének megfelelı 
munkával értéket teremteni. Ez az érték azonban soha nem fog találkozni a falutáblájával. Így 
nem csak a humán tıke nagy része vész el, hanem a befektetett gazdasági tıke is, hiszen 
ennek megtérülése leginkább csak a családnál realizálódhat, a falunál nem.  

 

5.5 Bevándorlók, ıslakosok és a SZÖVET 
Fentebb már említettük, hogy jelentékeny többségét tapasztaltuk a bevándorló személyeknek 
a falu civil, aktivista közegében. Ide tartozik a Szövet is, ezért kíváncsiak voltunk, hogy 
kimutatható-e valamilyen eltérés a két vizsgált csoport között a szervezet tudati 
beágyazottságának tekintetében. Kérdıíves felmérésünkbıl származó adatok szerint mind az 
ıslakosok, mind a bevándoroltak többsége (80 – 90 %-uk) ismeri a kezdeményezést. Ebbıl 
tehát értékelhetı következtetést nem tudtunk levonni.  

Természetesen megvizsgáltuk a szervezet taglistáját21 az ıslakos – bevándorló szempontok 
szerint is. Azt találtuk, hogy a 65 tag között 11-nek van lakhelyként Nagykörő bejegyezve. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy a tagok közel hatoda falubeli, de árnyalja a képet az, hogy a 11 
név között találjuk 4 szervezetet22 is. Ezeknek a tulajdonosaik, vezetık jellemzıen 
személyként is tagok, így többszörös összefonódást figyelhetünk meg. A maradék 7, 
természetes személy között három „gyüttmentet” és négy helyit találunk. A lehetı 
legminimálisabb fölényben tehát a nagykörői nagykörőiek. 

Ezzel sem sikerült igazolni, hogy a Szövetet tagságukkal is pártoló, támogató személyek 
között többen lennének a betelepültek. Figyelemre méltó, hogy a négy tag, akit az ıslakos 
csoportba soroltunk, a szervezet napi ügyeinek aktív irányítója, teljes mértékben központi 
emberek. A három bevándorolt tag pedig egytıl-egyig termelık, a falu környezetét 
boldogulásuk érdekében használó - de nem kihasználó – emberek, akik mindig megjelennek a 
szervezet eseményein. 

Ezek alapján azt a feltételezést merjük tenni, hogy a születési nagykörőiek közül csak annak 
van kapcsolata a Szövettel, akinek amúgy is van érintettsége az operatív munkában, míg a 
bevándoroltak egyéni döntésük, érdeklıdésük miatt lettek tagok. Ezek az emberek, egymással 
rendszeres kapcsolatban vannak, azt gondoljuk, hogy ezen betelepülık elsı ismerısei a 
faluból a Szövet vezetésbıl kerültek ki. Erre utalnak egy új termék elıállítójának szavai:  

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. Az úr egy korábban Budapesten 
tevékenykedı vendéglátós.  

                                                 
21 Részletes elemzést lásd. a Szövet címő fejezetben 
22 Cseresznye és Napraforgó Szövetkezet, Elsı Ártéri Szövetkezet, Tisza Tájközpont Kht., Yas – Coop Kft, 
Goral Állattenyésztı, Mezıgazdasági, Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 
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Tapasztalatunk szerint, ha már van némi tudás a Szövetrıl, akkor az, nagy valószínőséggel 
pozitív megítélés alá esik: „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 az sem, hogy taglistán szereplık sincsenek tisztában azzal, hogy mi a pontos 
kapcsolatuk a szervezettel.: „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 (az úr 
méhészkedéssel foglalkozik – a szerk.) lesz, akkor mindenképp belépek. A Szövet-hez úgy 
kerültem közel, hogy az alapítás idején az irodában dolgoztam, mint környezeti nevelı. Úgy 
gondolom, hogy a Szövet még nagyon gyerekcipıben jár, de az irány az nagyon jó. Olyan 
irányító szakemberek kellenek az élére, akik már profik, mert ez inkább már üzlet.”  

 

5.6 A falu külsı értelmisége, polgársága… 
Azt látni kell, hogy a falu társadalmának helyzete messzemenıkig illeszkedik az új évezred 
magyar település hálózatát formáló tendenciába. A helyi közösségek már régen nem 
nevezhetık épnek, hiszen mutatóban maradtak földet mővelı és kizárólag ebbıl élı családok. 
Lassan pedig mutatóban sem maradnak azok, akiknek a falu értelmiségi pozícióit kellene 
betölteni. Nagykörő keserő példa erre, hiszen nincsen saját papjuk, gyógyszerészük, orvosuk 
és a tanítók java része is a szomszéd településekrıl jár át az iskolába. És mégis azt látjuk, 
hogy vannak az átlagnál magasabban kvalifikált emberek: házat vesznek, klub esteket 
szerveznek, kirándulnak, néha állatot is tartanak, de lekvárt biztos fıznek. Viszont a falu 
formális, hivatali életébe nem folynak bele23. Kivételek persze mindig vannak, ilyen a jegyzı 
és az iskola néhány tanárnıje. Elıbbi szolnoki lakos, de saját nagykörői házában sok idıt tölt 
el családjával. Megítélését erısen színezi néhány a község életében kényes kérdés. Egyrészrıl 
gyüttment, ezért sokaknak úgy tőnhet, hogy neki a falu csak egy munkahely. Másrészrıl 
vállaltan a falu roma integrációs programjának ötletgazdája és legfıbb potentátora. Az 
önkormányzat megkülönböztetett figyelme a romák felé egy hangos, de kis csoportnak nem 
tetszik, az ütközı felület pedig jobb híján a jegyzı hivatala. Az is igaz ugyanakkor, hogy a 
legtöbben megnevezték a jegyzı urat, mint a falu 3 legfontosabb személyét, elismerve ezzel 
munkáját. A jegyzıi pozíción kívül egyedül a tanári helyek voltak betöltve bevándorolt 
személyek által.  

Látszik tehát egy helyi folyamat, melynek eredménye az lesz, hogy a falunak lesznek ugyan 
iskolázott, mővelt lakói, de mégse fognak integratív részévé válni a településnek, hiszen 
elsısorban egymás társaságát keresik és találják. Ez magyarázható egyrészrıl azzal, hogy van 
még egy vonal, amit a befogadás határának nevezhetünk. Vagyis elképzelhetı, hogy 
polgármesternek nem választanának meg egy gyüttmentet, nem úgy, mint Tiszaroffon24. 
Szemléletesen fogalmazta meg ezt, az évek óta a faluban lakó bevándorló: „Az ıslakosokkal 
nehezebb tartani a kapcsolatot, ık a hierarchia csúcsán vannak, onnan tekintenek lefelé. 
Lentrıl fölfelé abszolút nincs kapcsolat. Az ıslakosok elfogadták, hogy vannak jövevények, 
de nem törıdnek velük, akik viszont újak, szívesen látják a még újabbakat, „kell nekik a 
vérfrissítés.” 

İslakók részérıl érezhetı egyfajta belenyugvás, elfogadása a helyzetnek. Mondhatni 
ignorálják a jelenséget. Jövevények viszont hozott, exogén értékkészletükbıl adódóan 

                                                 
23 Erre egyetlen kivétel a jegyzı, aki Szolnokról jár ki a faluba, illetve nyáron saját házában lakik. 
24 Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozik tanulmányunk Tiszaroff címő fejezete 
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igénylik a magasabb fokú, intenzívebb társasági életet. Nevezhetjük ezt olyan maradvány 
motívumnak, mely azt eredményezi, hogy a faluközösség fejlesztı akcióit, eseményeit vagy 
ık szervezik, vagy ha nem, akkor is ık jelennek meg a legnagyobb számban: „Egy szőkréteg 
foglalkozik a faluval a többiek csak úgy vannak. Élnek bele a világba, a SZÖVET-esek meg 
az önkormányzaton próbálkoznak.” 

Külsıs értékként nevezhetjük meg a vállalkozásra való hajlamot. Ezek legtöbbször olyan 
sikeres megélhetési lehetıségekben artikulálódnak, melyek a hely természeti adottságait 
korszerő, fenntartható, hatékony módon használják ki. Elsısorban a tájba illeszkedı 
gazdaságokat sorolhatunk ide. Nem ritka, hogy nagy ívő fejlesztési vízióval rendelkeznek, a 
tovább lépés lehetıségét keresik:  
„Szeretném a Tisza vidékét „kecske-fellegvárrá” tenni, bár a környéken más kecskésrıl nem 
tudok. Példával akarok szolgálni mások számára, valamint szívesen látnék egy kisebb 
feldolgozóüzemet, ahová másokkal együtt beszállíthatnék. Elképzelhetınek tartom, hogy egy 
idı után ez az üzem akár exportra is termeljen.” 

Arról viszont nem beszélhetünk, hogy kizárják az ıslakosok és bevándorlók egymást a saját 
közegeikbıl, inkább azt, hogy párhuzamosan élnek egymás mellett, így jóformán az egyetlen 
kapocs köztük, hogy mindannyian Nagykörő lakói. Számba véve tapasztalatainkat, azt 
mondhatjuk, hogy a Nagykörő egy világos vonal mentén differenciálódik kétfelé. A kettıs 
közösség élete idınként úgy néz ki, mintha egy nagy halmaz körbe fogna egy kisebbet. A falu 
számára végzetes lenne, ha a halmaz szétválna. Ezt a társadalmi elzárványosodást oldják 
némiképp fel azok a személyek, akik mindkét csoporttal aktív és jó kapcsolatot tartanak fenn. 
Ugyanakkor nem biztos, hogy ezzel sikerül olyan intenzív társadalmi interakció szintet 
teremteni, mely tartalmasságánál fogva, tartaná életben a közösséget. 

A következı évtizedek kérdése, hogy az egyedi adottságú falvak – mint amilyen Nagykörő – 
felemelkedésének kulcsa lesz ez a külsı forrásból táplálkozó polgárosodás vagy általános 
jelenséggé fog szélesedni, az ország település hálózatának gyökeres átalakulását 
eredményezve. 

Személyes véleményünk az, hogy nem lehetséges a falvakat külsı forrásból származó humán 
tıkével felvirágoztatni. Nehéz lenne elhinni, hogy erre alkalmas mennyiségő és minıségő, 
mobil, vállalkozó kedvő potenciális falulakó élne ma Magyarországon városokban. Elveink 
szerint a vidék társadalmát, mind a gazdaságát helyi erıforrásokra támaszkodó, helyi értékek 
mentén haladó programmal lehet újra pályára állítani.  
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6. AZ ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁS 25 
  
1998 óta évrıl évre egyre veszélyesebb áradatok vonulnak le a Tiszán. A Tisza menti 
önkormányzatok és lakosok minden évben szörnyő küzdelemmel védekeznek a vízhullám 
ellen, védik földjeiket, házaikat és saját életüket. Az Tisza mentén egyre szélesedı 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 természeti adottságokhoz igazodó tájhasználatot valósítson meg. A szemlélt 
formáló munkába tartozik a nagykörői Kubikgödör-hasznosítási program. 
A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesültet által preferált tájgazdálkodás a helyi tradíciókat 
felhasználva, a térhez, a tájhoz illı, a hely adottságait kihasználó tevékenységeket és 
gazdálkodási formákat alkalmaz és a legnagyobb mértékben támaszkodik a helyi 
erıforrásokra. A tájgazdálkodás elvei szerint a helyben rendelkezésre álló természeti és 
társadalmi erıforrásokat csak legszükségesebb esetekben hajlandó kiegészíteni külsı, a régión 
kívülrıl érkezı mesterséges erıforrásokkal. A gazdálkodási formában ısi és ıshonos vagy 
régen honosult haszonállatainak tartási rendszerét törekszik felkarolni. „A vízügy 
feladatkörén messze túlmutató, az ártéri gazdálkodás felújítására alapozó Nagykörői modell 
célja tehát az érdekérvényesítéssel, elidegenedéssel és profitközpontúsággal szemben a 
szülıföldön való megélhetés biztosítása érdekében a tájgazdálkodás megvalósítása.”26.  

Az elmúlt évtizedben elıfordult árvizek mögött, az 1846-ban megkezdett folyószabályozás 
ténye húzódik.  

A 17. század végéig háborítatlanul fennálló tájszerkezet tökéletes példája volt annak, hogyan 
tud az ember együtt élni harmóniában az olykor vad és romboló, de többnyire szelíd és építı 
természettel. Az évszázados tradíció olyan életformának állít emléket, melyben a helyi 
gazdálkodás és a környezet védelme nem egymást kizáró, hanem egymással szorosan 
összefüggı ökológiai egységet jelentett. Az elmúlt bı másfél évszázad folyószabályozási 
tevékenységének, köszönhetıen mára csak légi felvételeken látható kiszáradt erek, holtágak 
emlékeztetnek a folyó korábbi képére. 

A folyó vízgyőjtıterületén fekvı földterületek gazdálkodás alá vonása azzal a veszéllyel jár, 
hogy a nagy esızések vagy a hóolvadás után a Kárpátokból érkezı víztömeg állandó 
árvízveszélyt jelent! Be kell látni, a korábbiakhoz képest nem a folyó vízállása növekedett 
meg, a veszélyt a Tisza szők és magas gátak közé kényszerítése jelenti.  
A folyószabályozás második hulláma 1950-ben indult el. Az eddigiektıl teljesen eltérı célok 
fogalmazódtak meg. Az új elképzelés szerint három vízlépcsıt terveztek a Tiszára 
(Csongrádnál, Dombrásnál és Vásárosnaménynál). 

Az elmúlt években a hatalmas árvízi károknak köszönhetıen a szakemberek egy új 
árvízvédelmi stratégia kialakítását látják szükségesnek. A 2001 októberében nyilvánosságra 
hozott Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése (VTT) már tartalmaz használható elemeket az 
integrált vidékfejlesztési és árvízvédelmi terv kialakításához, de mivel problémát csak a 
vízügy szempontjából közelíti meg, és az „iparszerő tájkezelés keretei között”27 kíván 
változtatni az eddigi helyzeten, nem nyújt teljes körő megoldást. 

                                                 
25 A fejezet szerzıje Király Gábor és Korzenszky Anna. 
26 Kovács Zsolt Csaba-Balogh Péter: Ártéri gazdálkodás Nagykörőn 
27 Kovács Zsolt Csaba-Balogh Péter: Ártéri gazdálkodás Nagykörőn 
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A nagykörői ártéri gazdálkodással foglalkozó gazdálkodók és tudósok úgy látják, az árvíz 
ellen való védekezés egyik legmegfelelıbb orvoslása az ártéri fokgazdálkodás visszaállítása, 
vagyis a Tisza élıvilágával harmóniában való gazdálkodási módot preferálja. 

Az ártéri gazdálkodás elvei szerint a vízzel szabályozottan elárasztott terület a sokszorosa 
lenne a mai hullámtérnek (a két gát közti sáv), a Tisza így lehetıséget kapna, hogy sokkal 
nagyobb területen rakja le termékeny hordalékát. A vízzel rendszeresen és tartósan érintkezı 
földön, így egy hihetetlenül gazdag, sokszínő és számtalan módon hasznosítható több szintő 
mikrokörnyezet jönne létre.  

A mély ártér mocsarainak ingoványaiban a nád a gyékény lenne az uralkodó, mely építkezési 
alapanyag és biomassza is egyben. Az alacsony ártér rétjei, rétlápjai, puhafa ligetei, a 
ridegállattartás és az erdıgazdálkodás területe lehetne. A medertıl távolodva, a magas ártéren 
(melyet nem érne a víz) gyümölcsösök, szántók, kertek lennének a hasznosítás profiljai. 
Végül az ármentes szinten lombos erdık váltakoznának száraz és nedves gyepekkel, mely a 
fakitermelés, ridegállattartás helyszíne lehetne. A felsorolásból is látszik, hogy a koncepció 
lényege a mozaikosság, melynek kialakulásában az emberi kéz munkája minimális volt.  

A víz utat vágva magának szertelenül szabdalta, formálta a tájat kedvére és ennek nyomait a 
máig nem sikerült eltüntetni. A holt medrek, mélyedések, erek, csatornák topográfiája ma is 
jól látszanak, a táj nehezebben felejt, mint az ember.  

A Nagykörőben 2001-ben beindult Hullámtéri tájgazdálkodási programként létrehozott 
mintaterülete a Tisza mai hullám terén található a Közép-Tisza Tájvédelmi körzetnek részét 
képezı Anyita-tó. A tó tulajdonképpen egy holtág, vagyis egy élı fok, tehát a Tisza átfolyik 
rajta. A mesterséges nyúlgáttal és zsilippel kezelt vízrendszer pontosan úgy mőködik, mint 
hajdanán: áradás után a tóban maradó halak a meleg vízben könnyebben és ívnak le, majd a 
víz visszahúzódása után a halivadékok (csukák) visszakerülnek az élı vízbe, így folyamatosan 
pótolható a Tisza halállománya. Nem véletlen, hogy számos interjú alanyunk emlékszik olyan 
anekdotákra melyben a fokokból egy kosár vízbe merítésével is bıséges fogás lehetett 
produkálni. „2004 ıszén, a tó vízének leengedésekor több mint 200db 30-40 centis csukát 
engedtek vissza a Tiszába.”28 

A Tisza partját a legalacsonyabban fekvı szinten főz és nyár fatársulások, illetve jóformán 
áthatolhatatlan bokros aljnövényzet szegélyezi, ezt hívjuk galéria erdınek.  

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.). Ezt a területe hívják a helyiek Tóaljának, hiszen az említett mocsaras terület a 
telkek végén húzódik. Ahol még nem történt meg a föld feldarabolása és mővelés alá 
helyezése, ott a fentebb felsorolt mozaikszerő egymásutániságban következnek a különbözı 
tájelemek. A maga egészében a fenséges és történelem elıttinek ható ısrengeteget a jelenkor 
árvízvédelmi eszköze a gát zárja. A gát több szempontból is határként funkcionál, hiszen árvíz 
idején a szükségesnél kisebb területre beszorított irdatlan víztömeg olykor lehetetlennek tőnı 
megfékezése a feladata, általában pedig leküzdhetetlen akadályként húzódik a tájban.  

Ez a gazdálkodási forma tehát fenntartható fejlıdést biztosítana a környezı területek teljes 
élıvilágára. A fokokban tárolt víz ökológiai szempontból kedvezı környezetet nyújt a halak 
szaporodásának. A vizes élıhelyek újabb növénytársulásoknak is adnak helyet (nád, 
gyékény). A víz apadása után földeken maradt termékeny hordalék biztosíthatja a megújulást, 
és a szántóföldi gazdálkodásnak ad jövıt, esélyt adva a területen kialakulható 
erdıtársulásoknak.  

A falu külterületéhez tartozik még egy másik névvel megkülönböztetett föld, ez a Homok. A 
falu is erre ártéri szigetnek épült (ennek köszönhetı, hogy a gátak megléte elıtt sem öntötte el 
                                                 
28 Élet az Ártéren. Ökotúra Nagykörő körül, a Nagykörő Közösségi Önkormányzata kiadványa, 2005 
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a víz a települést), nevét egyserően az itt található talajról kapta. A folyó szeszélyének 
köszönhetıen a lankás táj, fontos identitásképzı tényezı tud lenni:  

„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.” 29 

A Homokon a fentebb említett cseresznyéskert található ma, ez 114 hektárt jelent. A faluból 
kivezetı útra merılegesen, szabályos, katonás rendben sorakoznak a cseresznyefák. Az 
ıslakos helyiek körében él egy teljes mértékben nem hivatalos, informális konvenció arról, 
hogy amíg egy nagykörőinek nincs legalább egy tóaljai és egy homoki kertje, addig nem is 
tekinthetı igazi nagykörőinek.  

A zártkertes minısítéső Tóalja és Homok részek tehát összesen kb. 225 hektárt tesznek ki a 
falu külterületébıl. A fennmaradó kb. 3800 hektárból összesen 2600 hektár van szántóföldi 
mővelés alatt. Megdöbbentı látni és belátni, hogy a területileg domináns szántókon uralkodó 
intenzív monokultúrával szemben (gabona félék), a jóval kisebb területen megvalósuló ártéri 
tájgazdálkodás mennyivel változatosabb növény és állatvilágot tud fenntartani. 

Az ártéri gazdálkodás bemutatására a SZÖVET ökotúra útvonalat alakított ki Nagykörőben és 
környékén. 

A SZÖVET szerint tehát „lenne mód és lehetıség, hogy az árvizet átokból áldássá tegyük 
újra. Kérdés, hogy akarjuk-e?”30 2008 május 7-én a TÁJ-KÉP Tiszai Jövıkép-építés Program 
keretében az Országházban tudósok, civil szervezetek tagjai és a parlamenti pártok képviselıi 
együtt vitatták meg az eddig lezárult tiszai fejlesztési programok kudarcainak okait, a 
tapasztalatokra építve a további teendıkrıl vitatkoztak. A pályázati program dolgozatunk 
befejezésekor még zárult le, az összefogás és közös fellépés sikerességérıl nem tudunk 
beszámolni, de a terepmunka során kutatócsoportunk által is bejárt ökotúráról biztosan 
állíthatjuk, a Tisza-menti élıvilága csodálatos gazdagsága látható és a természet tiszta ereje 
érzékelhetı az ártéren. 

                                                 
29 Részlet egy interjúból. 
30 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület honlapja: http://www.elotisza.hu/bovebben.php?id=139 
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7. GAZDÁLKODÓK ÉS FELVÁSÁRLÓK NAGYKÖR ŐBEN 

 

7.1 A földmővelés és a háztáji gazdálkodás Nagykörőben31 
Nagykörő kimondottan agrárfaluként funkcionál, hiszen néhány háziipar jellegő helyben 
dolgozó iparoson kívül, az alapvetı gazdasági ágazata azonban a mezıgazdaság. A községen 
belül illetve kívül elterülı, közigazgatásilag Nagykörőhöz tartozó földek összesen 42.811.762 
m2-nyi32 területet tesznek ki. A földek megoszlását, jól szemlélteti a II. diagram (balra). Ebbıl 
látható, hogy az összes földterület 4 százaléka esik belterületre, míg zárt kertben való 

használatra a földek 5 százaléka esik. A maradék 
91% külterületi mővelés alá vethetı föld.  

Az egy fıre esı földterület nagysága a környéken 
hihetetlen mértékben felaprózódott, továbbá 
hatalmas eltérések vannak a földterület nagyságai 
szerint. A legkisebb külterületi földterület 51 m2, 
míg a legnagyobb 934.633 m2. Az adatbázis alapján 
az átlagos földterület Nagykörőben 31.079 m2. Az 
átlagot mutató értékhez, azonban nem tudtunk az 
érték statisztikai szórását megmutató jelzıszámot 

szerezni, ily módon az átlagos földméret realitásáról csak az interjúink alapján elmondott 
adatokra tudunk támaszkodni. Nem tudtunk továbbá adatot szerezni arról, hogy hány birtokos 
között oszlik meg a fenti földterület. Az interjúink alapján azonban azt mondhatjuk, hogy 
Nagyürüben jellemzıen a földméret inkább kisebb, mint a fenti átlagot mutató mérıszám. 
Interjúalanyaink szerint az átlagos egy fıre jutó földnagyság 2.000-2.500 m2 körülire tehetı. 
Ez a földterület is azonban legtöbbször zárt kertben van, semmint külterületen. Akinek ennél 
nagyobb földje van, az a legtöbb esetben bérbe adja a helyi TÉSZ-nek, vagy pihenteti azt. 
Egyéni gazdálkodás átlagosan csak háztáji jelleggel van a faluban. A háztáji gazdálkodás 
egyik kiemelt „szereplıje” a cseresznye és meggy, amiknek mővelése Nagykörőben több 
funkciót is magában rejt. Egyfelıl évenkénti bérkiegészítés, másfelıl egy gazdálkodási 
hagyomány, egy közös identitás folytatásaként van jelen. Még ha az elmúlt években egyre 
kevésbé is éri meg termelni a cseresznyét, a faluban. Ugyanis a cseresznye felvásárlói ára 
egyre csak csökken, s mára a termelési költség alá is került. Ugyanakkor majdnem minden 
helybelinek van legalább pár cseresznyefája (ha földje nincs is), amirıl a termést évenként 
elszállítja a nagyfelvásárlóhoz. A faluban tehát akik nem a TÉSZ - be adják bérbe a földjüket, 
vagy nem hagyják parlagon, fıként zárkerti gazdálkodást folytatnak, vagy a Homokon, vagy a 
Tóalján, vagy a Kenderföldön. A zártkerti gazdálkodás jellemzıen mővelt növénye, a 
Homokon a gyümölcs (cseresznye, meggy). Ezek termesztése 828.420 m2-en folyik. A 
Tóalján, fıként kertgazdálkodás és szántó mővelés folyik, 694.255 m2-nyi, és 170.813 m2-nyi 
területen. Végül a Kenderföldön ismét a gyümölcstermesztés a legjellemzıbb mővelési ág 
összesen 83.689 m2-en.  

Ha a külterületi földmővelés mővelési ágak szerinti bontására tekintünk (III. Diagram), akkor 
láthatjuk, hogy a földterületek nagy részét nem mővelik, ezek mővelésbıl kivett, parlagon álló 
földterületek. A mővelés alatt álló földterületek, legjellemzıbb mővelési ága Magyarország 

                                                 
31 Az alfejezet szerzıje Gosztonyi Márton. 
32 Adataink egyfelıl a földhivatali rendszer honlapjáról [ONLINE] http://www.takarnet.hu/html.html, másfelıl 
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Cseresznyéskertjében a gyümölcstermesztés, 
értelemszerően a cseresznye és megy termesztése. 
Melyet kiegészít más gyümölcsök- zöldségek 
termesztése is. A másik jellemzı mővelési ág a 
külterületeken a szántó mővelés, mely fıként a 
Magyarországon mindenkori állami támogatást élvezı 
kultúrnövények termesztését jelenti. A többi mővelési 
irány (erdıgazdálkodás, szılımővelés…) 
elhanyagolható részben jellemzi a Nagykörő körül 
folyó gazdálkodást. 

Nagykörőben a háztáji mővelése a lakosok elsöprı 
százalékának háztartására jellemzı gazdálkodási 
forma. A kérdıíves vizsgálatunkban a 
megkérdezettek 79%-a rendelkezik, illetve mőveli 
háztáji földjét, s csupán 20%-a a lakosoknak, akik 
nem gazdálkodnak a házuk körüli földterületen (IV. 
diagram). 

Ha a beköltözık illetve a Nagykörőben születettek 
átlagértékeit hasonlítjuk össze a háztáji gazdálkodás 
tekintetében, akkor arra figyelhetünk fel, hogy a 
beköltözık körében elterjedtebb a háztáji mővelés 

(1,23), mint a helyben születettek közt (1,16). 

A nagykörői háztáji gazdálkodások szerkezetérıl továbbá megállapítható, hogy inkább 
növénytermelés, semmint az állattenyésztés a jellemzı a gazdaságokra (V. diagram). Akik a 
községben foglalkoznak háztájival, azok 80%-a termel valamilyen növényt a gazdaságában. 

Az állattartás azonban sokkal kevésbé jellemzı 
gazdálkodási ág a Nagykörői háztáji gazdálkodók 
körében. felmérésünk szerint a háztáji gazdálkodások 
50%-a tart csupán valamilyen állatot „gazdaságában”.  

A háztájikra leginkább jellemzı növénykultúra a helyi 
nevezetesség a cseresznye és a meggy termesztése. Ezen 
kívül a fıként személyes fogyasztásra termelt zöldségek 
és gyümölcsök színes egyvelegét termesztik háztájiban. 
A legjellemzıbb növényfajták gyakorisági sorrendben a 
paradicsom, a paprika, a burgonya, a tojás, a répa, az 

alma, a körte, a szılı és a ringló. 

Ha megnézzük a lejellemzı állatfajtákat amiket Nagykörőben a háztáji gazdaságokban 
tenyésztenek, akkor a kiemelkedik a sorból a lábasjószágok, a baromfifélék tartása. Ezt követi 
a hízó-, a disznótartás, illetve a sort a kacsa-, kecske-, birka- és nyúl tartás zárja.  

 

7.2 Gazdálkodók Nagykörőben33 
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 5-6 gazdálkodó rendelkezik csupán 10.000 m2 körüli 
földterülettel.34 A gazdálkodó lakosság többnyire családi hagyományként mőveli földjét, de 

                                                 
33 Az alfejezet szerzıje Korzenszky Anna 
34 Adatok egy Szövet tagtól. 
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számos betelepült, fıként Szolnokról és Budapestrıl érkezı lakos a gazdálkodás iránti 
érdeklıdésbıl, illetve az életforma iráni kíváncsiságból kezdett növénytermesztésbe, 
állattartásba.  

Az eltérı birtokméreten kívül a kertekben található gyümölcsfák kora és minısége is 
különbözik. A fák azok telepítésétıl függıen heterogenitást mutatnak, a gyümölcsösökben 
megtalálhatóak a friss telepítéső, egészen fiatal fák is, de akár 100 éves fákra is bukkanhatunk 
egy-két kertben. A heterogén faállománynak köszönhetıen a faluban nincs egyforma 
termékminıség. A település egyik nagyobb gazdálkodója elmondta, Nagykörőben sok kertet 
nem mővelnek megfelelıen, sokat elhanyagolnak, de természetesen rengeteg igen magas 
termékhozamú gyümölcsös is van. „Fantasztikus gyümölcsösök vannak itt, igazi ritkaságok. 
Az idei díjnyertes cseresznye átmérıje 52mm volt akkora, akkora, mint egy dió”35 Egy másik 
gazdálkodói vélemény szerint Nagykörőben terem az ország legjobb cseresznyéje. A 
klímának és a földnek köszönhetıen a gyümölcs íze olyan különleges, hogy Magyarországon 
ilyet máshol nem lehet találni. A világhírő nagykörői cseresznyét külföldre is exportálják a 
faluból. A fentiek alapján látható, a településen történelme van a cseresznye- és 
meggytermesztésnek.  

A Nagykörőben élı lakosság tehát különbözı módon áll kapcsolatban a földdel, a faluban 5-6 
lakó van, aki csak a földmővelésbıl próbál megélni, a lakosság többsége fıként egyéb 
munkája mellett mőveli földjét. A korábban bemutatott piaci értékesítésben részt vevı 
gazdálkodók mellett a következıkben a további helyi gazdálkodói mintákból portrészerően 
kiragadva kívánjuk bıvíteni a nagykörői termelıi életmód heterogén képét.  

 

7.2.1 TERMEL İ 1. 

A nagykörőbe kilenc éve beköltözı kecskéket tartó gazdálkodó életvitel szerően foglalkozik 
állattenyésztéssel és kecske-és juhtejfeldolgozással. A kecsketenyésztı Budapesten született, 
gépészmérnöki diplomával rendelkezik, vállalkozását bármilyen családi háttér nélkül 1996-
ban önállóan indította be. Felesége Debrecenben született képzımővész, keramikus. 

A gazdálkodó másfél hektáros földterületén jelenleg 50 anyaállattal rendelkezik, 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. 

A kecsketenyésztés jól illeszkedik a helyben kialakított és preferált ártéri gazdálkodásba. Ez 
az állat olyan takarmányokat is lelegel, amit más állat nem (például a vízi akácot). A 
gazdálkodó jelenleg két kilométeres szakaszt bérel a Vízügytıl, a kecsék lelegeli a területen 
nem kívánatos növényt, a lósóskát, így a gátat hasznosan tudják karban tartani. 
A gazdálkodó földjét és kecskeállományát csak az optimális méretig kívánja bıvíteni. A 
gazda céljai között szerepel, hogy a tejhozamot maximum napi 150 liter növelje, mely után 
csak a minıség javítását tervezi. 

A tenyésztı szeretné a Tisza vidékét „kecske-fellegvárrá” tenni, bár a környéken más 
kecskésrıl nem tud. Példával kíván szolgálni mások számára, valamint szívesen látna egy 
kisebb sajtfeldolgozó üzemet, ahová másokkal együtt beszállítana, késıbb a sajtját akár 
exportálná is.  

A gazdálkodó öt éve megvásárolta a nagykörői tájházat és a tájboltot. A tájház és tájbolt 
beindításához nagy segítséget jelentett számára a SZÖVET megalakulásakor kiírt 
Biodiverzitás Pályázati Mikroalap Program, a gazdálkodó ekkor a Tisza-menti tájtermékeket 
értékesítı bolt megvalósítására nyújtott be pályázatot. A projektben megfogalmazottak 
                                                 
35 Részlet egy gazdálkodóval készített interjúból. 
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alapján a tájboltban az ártéri gazdálkodás során megtermelt termékeket kívánta volna helyben 
értékesíteni, de a tájboltot a hazai jogszabályoknak köszönhetıen megszőntetik, az értékesítés 
az engedélyek 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, 
megfelelı találkozóhelyet jelenten a lakosok számára, a helyi ünnepekkor a házban szervezett 
programokkal szintén a helyiek közti kapcsolatok elmélyítése a céljuk. 

A ház szolgáltatásai közé tartozik a disznótoros népi ételek megkóstoltatása, valamint a 
gazdálkodó a Tisza Tavai Tura központ egyesület tagja, melynek keretében biciklitúrákat és 
ökotúrákat szervez a falu környékén, a tájházban 20 darab biciklik kölcsönözhetı. A házban 
további fejlesztéseket terveznek, a gazdálkodó gázfőtés bevezetését, és a konyha felújítását 
vette tervbe.  

 

7.2.2 TERMEL İ 2. 

A gazdálkodói lét másik formáját választó kıtelekrıl származó termelı férjével együtt két 
hektár földön 150-200 cseresze- és meggyfával rendelkezik, melyek éves termése körülbelül 
100 mázsa gyümölcsöt jelent. A család egy 5000 m2 nagyságú szántófölddel is rendelkezik, a 
területet azonban jelenleg nem mővelik. 

Az asszony és férje kertészeti szakon végeztek, tehát igen nagy szakértelemmel dolgoznak 
kertjükben, többfajta cseresznyét termesztenek, igen tudatosan összeválogatva és gondozva a 
fákat. Az asszony szerint gyönyörő árujuk van, mely mögött a fákkal való törıdés titka áll. 

A rendkívüli minıség és a bıséges termés ellenére a termelı úgy gondolja, hazánkban ma 
nem éri meg gazdálkodni, és gyümölcsöt termeszteni. A kereskedık a szezon termésétıl 
függıen rendkívül eltérı felvásárlási árat ajánlanak a gyümölcsökért, és nem ritka, hogy a 
felvásárlási ár jóval az önköltségi ár alatt marad. Az idei évben a korai meggy felvásárlási ára 
170.-/kg volt, a kései meggy szárral 80.-ot, szár nélkül 40.-ot ért. Az asszony elmondta, hogy 
ilyen alacsony ár mellett, inkább már le sem szednék 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 2000.-ot keresnének. Ha a meggy ára ilyen 
alacsony, a termést meghagyják inkább cefrének.  

A kereskedelmi problémán kívül az asszony a kertben jelentkezı nehézségrıl is beszámolt. 
Elmondta, óhatatlan, hogy a szép és dús fák összeroskadnak a termés alatt. Ha nincs esı, a 
termések teljesen kiszívják a fa törzsébıl a nedvességet, a fa elszárad, az ágak pedig 
elrepednek. „Én csinálnám, soha egy szavam nem volt, még a traktort is elvezetem, de már 
nem bírom. Nagyon nehéz… De nem adjuk fel.”36 
A háztartás bevétele szempontjából az eladott gyümölcsbıl befolyt összeg annyira elegendı, 
hogy azt vissza tudják forgatni a földbe, permetezıgépet, permetezı vegyszert tudnak 
vásárolni a pénzbıl, megtakarítani azonban képtelenség. 

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

 

                                                 
36 Részlet egy termelıvel készített interjúból. 
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7.2.3 TERMEL İ 3. 

A Nagykörőbe 1 éve betelepült fiatal gazdálkodó diploma munkája révén ismerte meg 
települést. Tájgazdálkodási mérnök lévén a nagykörői kubikgödör hasznosítási programról 
írta szakdolgozatát, így beköltözését megelızıen 5 évvel, heti rendszerességgel látogatta a 
falut. 

A fiatal gazdálkodó célja az önfenntartás, vidéki házat és földet a gazdálkodás iránti 
érdeklıdése és kíváncsisága miatt vett. 15 éves szolnoki munkaviszonya után felmondott, és 
tudatosan a gazdálkodói életformára tért át.  

A gazdálkodó állatállománya 11 juhot, 3 kecskét és 70-80 baromfit jelent, 2000 m2 erdıvel 
rendelkezik, a birkák téli kaszálójának területe 1 hektár, háza és a hét körüli kert nagysága 
összesen 3000 m2. 

Az állattenyésztésen kívül 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, tejet árulna és tejterméket készítene. A gazdálkodó 
filozófiája szerint nem szabad egyszerre mindenbe belekezdeni, fokozatosan kell haladni. A 
fiatal betelepülı tervezi, hogy a közeljövıben lovat vásárol. 

A saját gazdasága fenntartása mellett a fiatal beköltözött termelı a kubikgödör hasznosítási 
programban dolgozik, illetve az Anyita- tó zsilipkezelését ı végzi, és részt vesz a kubikokól 
történı ivadékmentésben is. 

 

7.2.4 TERMEL İ 4. 

A gazdálkodó a Nagykörőt jellemzı cseresznye- és meggytermesztéstıl eltérıen szántóföldi 
gazdálkodással, búza-, napraforgó-, valamint paprika és máktermesztéssel foglalkozik. A 
rendszerváltás után gazdálkodásba fogó termelı korábban csak a földjébıl és a terményeiért 
kapott pénzbıl élt meg, ma azonban gazdasága leszállóágban van, a gazdálkodó úgy véli, 
„nem éri meg, hogy az ember beleszakadjon”37. Havi jövedelmét most biztonsági ırként 
végzett munkájával egészíti ki, a mezıgazdaságból befolyó jövedelem számára már csak 
mellékes keresetet jelent. 

A Nagykörővel szomszédos Tiszasülyrıl beházasodással betelepülı gazdálkodó 30 hektár 
földdel rendelkezik, melybıl 10 hektárt maga mővel, a további 20 hektár földjét pedig a 
nagykörői Haladás Mezıgazdasági Rt rendelkezésére bocsátotta. A földért cserébe az Rt.-tıl 
terményben vagy pénzben kapja meg a bérleti díjat. A gazdálkodó búza termését évek óta egy 
közeli malomnak adja el, a malom és a Mezıgazdasági Rt szerzıdésben állnak egymással, a 
malom bérli az Rt magtárát. Amennyiben a termelık a búzát ehhez a malomhoz adják el, 
abban az esetben a fuvarköltséget nem a gazdálkodóknak kell fizetniük. A Haladás Rt-n kívül 
a termelı egy másik helyi felvásárlónál is étkesíti zöldségeit. 

A gazdálkodó földjén új növény, az energiafő termesztésével kísérletezik, de késıbb földjét 
eladásra szánja, gyermekei nem folytatják tovább a gazdálkodói életformát. Úgy gondolja, 
hogy csak a mezıgazdaságból ma már senki sem tud megélni, mert a „ felvásárlási ár nagyon 
ingatag”38, tehát arra nem lehet alapozni. 

 

                                                 
37 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
38 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
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7.2.5 TERMEL İ 5. 

A földmőveléstıl eltérve, a természettel való kapcsolat másik vonulataként két méhész is 
tevékenykedik Nagykörőben. 

A fiatalabb tısgyökeres nagykörői méhész egy éve két méhcsaláddal kezdett neki a 
méhészkedésnek, ma 10 családdal rendelkezik, melybıl évente negyven kilogramm méze 
származik. A korábban a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesületben környezeti nevelıként 
dolgozó méhész tervei szerint száz családig szeretné bıvíteni az méh állományát, de mivel a 
méhészkedésbıl még nem tud megélni, ezért fı- vagy félállást vállalni fog.  

 

7.2.6 TERMEL İ 6.  

Nagykörő másik méhésze már tíz éves korától, több évtizede foglalkozik méhészettel. A 
képzımővész végzettségő, kecskeméti születéső méhét 1990-ben vett házat Nagykörőben. A 
házhoz 17 ha nagyságú földbirtokot vásárolt. Ezen a birtokon korábban szántóföldi 
gazdálkodással foglalkozott, ma már azonban a földterületen akác- és nyárfaerdı áll. Az 5 
évig tartó gazdálkodói munkája állítása szerint, ha nem jelentett veszteséget, nyereséget 
biztosan nem hozott. Jelenleg a méhész a háza körüli kertben burgonyát, paradicsomot termel, 
valamint minden olyan zöldséget, gyümölcsöt, ami saját fenntartására szükséges. A termelı 
kisebb teherautóval, pótkocsival és platós furgonnal rendelkezik, a méhek vándoroltatását 
ezen eszközök nélkül nem tudná megoldani. 

„Megélhetési méhészkedésbe” 39 a kölni tanulmányai utáni való visszatérése után, 1986-ban 
kezdett. A jelenleg 350 méhcsaláddal rendelkezik, méhészként ıstermelıi igazolványa van. 

Az 1990-es években egy ismerısével összefogva mézes puszedli üzemet hozott létre a 
faluban, pár éves mőködés után azonban társa kilépett az üzletbıl, és az üzem tönkre ment. 

A hazai méhészkedés viszonylatairól a méhész a következıt állítja: a 70-es években 40 
méhcsaláddal való foglalkozás jelentett egy éves fizetést, a 80-as években már 100 méhcsalád 
jelentette az egy éves megélhetés alapját. A trend úgy alakult, hogy ma az egy éves 
jövedelemhez 200 méhcsaládot kell eltartani, amit azonban egy ember sokszor nem képes 
uralni, tehát alkalmazottat kell felvenni, ami viszont kiadásokat jelent, továbbá az 
eszközállomány bıvítése szintén növeli a kiadásokat.  

A termelı elmondta, a mézpiacot ma egy-két multinacionális cég méhészeti nagyüzemeinek 
rossz minıségő termékei uralják. Továbbá a méz felvásárlási ára igen alacsony, a méhész 
elmondásai alapján a reális mézár 2000- 3000.- lenne, az Európai Unióban 10-12 eurót adnak 
egy kilogramm mézért, itthon egy kg méz ára 850.-. 

A termelı két éve kezdett áttérni a bioméz termesztésre, éves hozama kb. 500 kg mézet jelent. 

 

7.3 Nagykörő egyéb felvásárlási lehetıségei40 

A szocializmus nagyüzemi mezıgazdasági koncepciója Nagykörőben és valójában az egész 
Duna – Tisza közti homokhátságon nem a szovjet kolhoz modell szerint valósult meg. A 
nagyüzem, intenzív termelési módra ez a terület természeti viszonyaiból kifolyólag 
alkalmatlannak bizonyult. Az erre a vidékre jellemzı, tradicionálisan zárt, parcellázott 
gyümölcsös és zöldség kertek nem illeszkedtek abba a gazdálkodási keretbe, mely csak a 
monokulturális termelést ismerte. Ezért az itteni tsz-ek hamar átalakultak, ún. termelı 
szövetkezeti csoportokká. Ellentétben a kollektivizálás szokványos politikájával, ebben az 

                                                 
39 Részlet a méhésszel készített interjúból. 
40 Az alfejezet szerzıje Király Gábor. 



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  36 

esetben a földterületek – vagyis az ültetvények – egyéni tulajdonban és kezelésben maradtak. 
Az ilyen szakszövetkezetek viszonylagos önállóságban gazdálkodhattak és tették ezt olyan 
hatékonysággal, hogy az állami mezıgazdasági irányítás elfogadta a háztájik mőködésének, 
országos termelési vertikumba valló illesztését. A nyolcvanas évekre ez a melléküzemág adta 
a tsz-ek jövedelemének a felét41. Arról, hogy a faluban, hogyan alakult ez ki, B. J. mesélt 
nekünk:  
„Érdekes, hogy a kommunizmus idején is ez (gyümölcsösök – szerk. megj.) egy pluszt 
jelentett a falunak, mert amikor a tészesítés 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. A tsz emlékezete nem él olyan rossz színben az emberek 
tudatában, mint azt az országos tendenciák mutatják. Bár hozzá kell tenni, hogy a jelenkori 
magyar mezıgazdaságban dolgozó, egykori és jelenlegi termelıi, tulajdonosai, szakemberei 
véleménye mára sokszor éppen az, hogy a tszek erıltetett felszámolás, feldarabolása éppen, 
hogy a legnagyobb merénylet volt, amit el lehetett követni a magyar ágrárágazat ellen 

A háztájizás és a termény szabad felhasználása rendkívül kedvezı helyzetbe hozta a 
nagykörői termesztıket. A kultúrák nem vesztek el, igaz a több száz egyéni termelı, egyéni 
tevékenysége mára korszerőtlen, elhanyagolt ültetvény struktúrát eredményezett. Ez azt 
jelenti, hogy a szabályozás hiányában falaprózott, korban, fajtában 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.” (B.J. )Nem lenne arányos 
a beszámolónk, hogy ha nem említenénk meg, hogy a kollektivizálás kötelezı 
beszolgáltatásairól, - fıleg az állattartók esetében - fájdalmas emberi tragédiákkal is 
találkoztunk. 

A nagykörői ember saját terményeivel való kereskedelmének évszázados története van. Ez az 
egyszerő gazdasági aktus eredményezte, hogy világlátásában nyitottság, anyagi helyzetében 
pedig a jólét emelte ki a környék községei közül. „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. Idillikus 
kép.  

A hagyományból adódóan feltételezhetı lenne, hogy amikor a szocializmus irracionális 
szabályozottságát, a piacgazdaság racionális mőködési elve váltotta fel, beköszöntött a kánaán 
a Nagykörőhöz hasonló falvakban. Ha így történt volna, biztos tudnánk róla, de nem járt még 
olyan ember vidéken, aki ezt tapasztalta volna.  

Az évtizedekig ellenırzı, irányító, szabályozó, fejlesztı koncepció nélkül fenntartott 
kertgazdaságokra, olyan rövid idı alatt lett rátelepítve a multinacionális kereskedelmi ipar, 
hogy éveket kellett várni a föleszmélésre. A nemzetgazdasági szempontból elınyösnek tartott 
kereskedelmi láncok áradatszerő térnyeréséhez és ezek nagykereskedelmi igényeihez nem 
tudott alkalmazkodni a helyi termelés.  

A háztájizás egyfajta egyéni utas termelési és értékesítési lehetıségébıl származó jövedelem 
kiegészítés csatornájának faluk végén lévı csapja elzáródott, épp úgy, ahogy a keresletet 
kiszolgáló helyi piacokra is lakat került.  

Itt tartunk ma. Lássuk, hogyan kerülhetnek mégis a fogyasztókhoz a nagykörői termények. 

                                                 
41 Beluszky Pál: Változó falvain, 69. o, 2007. Budapest 
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A községben egy éve mőködik a SZÖVET piacozó „ága”, mely késıbb még részletesen 
bemutatásra kerül. Elöljáróban annyit, hogy ez a szervezet próbája a helyi termék értékesítését 
a méltányos formában megoldani.  

De a településen mőködnek egyéb aktorok, akik a rendszerváltás után tovább vitték a falu 
terményeivel való kereskedelmet, ezért nem hagyhattuk ki tanulmányunkból, hogy röviden 
foglalkozzunk az ı tevékenységükkel. 

Az, hogy a termékek értékesítésének egyéni megoldásaira esély az új viszonyok között nem 
volt, megkívánta, hogy kialakuljon egy közvetítı közeg, melyet nevezzünk felvásárlónak. 
Személyében olyan embert kell keresni, akinek kiterjedt kapcsolatai vannak a kereskedelmi 
lánc (piramis) eggyel magasabb fokán állókkal. Ezek egyaránt lehetnek belföldi vagy külföldi 
szereplık, az azonban biztos, hogy a legtöbbször nem végfelhasználókat (fogyasztókat) 
jelentenek, hanem olyan kereskedıi csoportokat, akik tovább adják az árut. 

Ennek a leírásnak tökéletesen megfelel M.I., aki jelenleg a falu legprosperálóbb 
vállalkozásának tulajdonosa, fı profilja a gyümölcs felvásárlás. A rendszerváltás elıtt a tsz-
ben dolgozó, végzettségét tekintve mőszerész úr, már a nyolcvanas években elkezdte kiépíteni 
klientúráját. Kevésnek találta a helyben mőködı szövetkezet által kínált árat a cseresznyéért 
(38forint), 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 a felvásárlóval, hogy a piac megkerülésével ı vásárolja fel neki 
helyben az árut, majd szállítsa neki ki Ausztriába. A vállalkozás innentıl kezdve sikertörténet, 
hiszen ma már kilenc országban vannak kapcsolatai és állandó megrendelési. A kereslet már 
régen túlnıtt a falu által kínált fajtákon és mennyiségi potenciálon, ezért a felvásárlás 
országos szintre nıtt és elsısorban a tájjellemzı termékeket keresi: gönci barack, szabolcsi 
szilva, alma, zalai körte. „A falu helységnév tábláját már régen elhagytam!” 

A számunkra érdekes helyi mőködése csak a cseresznyére és a meggyre terjed ki. Ezeket is 
szortírozza minıség szerint: a hibátlan termék ládába kerül, a hibás pedig hatalmas 
cefregyőjtı tartályokba. Elmondása szerint 793 ügyfele van termelıi oldalon, ebbıl 
következik, hogy gyakorlatilag mindenkivel van üzleti kapcsolata a faluban, legyen az egy fás 
vagy 200 fás termelı. Egy szezon alatt 300 – 400 tonna cseresznye megy át a kezei között, ezt 
saját teherautójával, vagy a felvásárló partnerek által küldött kamionokkal szállíttatja el. Az 
export kizárólagosságát azzal magyarázza, hogy itthon már mindent a multik uralnak, 
„macerás lenne megfelelni az elvárásaiknak, például a csomagolás miatt”. 

Vállalkozása jól jövedelmezıségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Nagykörő 
legnagyobb – ha nem számoljuk az önkormányzat közhasznú foglalkoztatottait – 
munkaadójává vált az évek alatt. Tevékenységi köre a kereskedésen kívül kiterjedt a 
vendéglátásra. Állandó munkahelyet biztosít 10 – 15 embernek, illetve szezonálisan alkalmaz 
kisegítı munkaerıt, elsısorban a falu diákságából.  

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.  

Történelmi tapasztalat, hogy a kereskedıi pozícióból ritkán lehet egy közösség elismerését, 
szeretetét kivívni. Munkája külsı szemlélınek, úgy tőnhet, hogy gyakorlati haszon nélküli, 
semmilyen többlet értéket nem hoz létre. Ezért az ilyen munkakörben dolgozó vállalkozókkal 
szemben az átlagnál gyakrabban alakulnak ki, irigykedı, féltékenykedı vélemények. Nem 
állítjuk, hogy M.I. rácáfol erre a megállapításra, de az biztos, hogy szép számban lehetne 
idézni olyan megnyilvánulásokat, melyek megbízhatóságáról, korrektségérıl szólnak. Nem 
vitás, hogy ennek a háttere a bejáratott kapcsolati tıke, a saját infrastruktúra és a bizalom. 
Utóbbi az egész szezonon át tartó mőködésbıl, illetve az azonnali fizetésbıl építkezik. 
Mindkét tényezı a hazai kistermelıi szektor szereplıi számára kényes pontnak számítanak, a 
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multinacionális láncok árgyilkos politikájának köszönhetıen. Egy tudatosan felépített 
rendszernek köszönhetıen Nagykörőben ettıl egy kicsit függetleníteni tudják magukat a 
termelık. Magától érthetıen a felvásárlási ár jelentısen nem pozícionálható az országos ár 
felé. Sokak szerint a --- által kínált ár is annyi, amennyit 10 évvel ezelıtt kaptak érte. 
Elképzelhetı, hogy akkor is tıle.  

Nagykörőben 10 évvel ezelıtt indult egy másik kezdeményezés, mely egy termelıi és 
értékesítési szövetkezetet (tész) létrehozását indítványozta. A 12 taggal induló csoportnak, 
mára 40 tagja van. Legfontosabb szabályuk, hogy a terményük 75%-át kell a szövetkezeten 
keresztül értékesíteni, illetve van egy állandó tagdíj. Számos tagja van, akiknek a gazdálkodás 
jövedelem kiegészítést jelent, hiszen állandó munkahely mellett foglalkoznak csak a 
termeléssel. 

A tész mőködésérıl a tagoknak sincsen maradéktalanul jó véleményük. Általában csak a 
szezon elején megy a felvásárlás, hiszen 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 minıségő gyümölcsöt. A pár napos felvásárlási 
idıszak miatt elıfordul, hogy szövetkezeti tagok is a Szövetnek, vagy a fent említett 
felvásárlónak viszik árujukat.  

A két felvásárló közös vonása, hogy tevékenységüket nagykereskedelmi mennyiségekkel 
végzik, csak azzal foglalkoznak, amibıl a leggyorsabb és legnagyobb jövedelem realizálható. 
A helyi erıforrások hasznosításából helyi érték teremtıdik. Különösen igaz ez M.I.-re, aki 
jövedelmének nagy részét a falu vendéglátó iparába fekteti. Az más kérdés, hogy ezek a 
vállalkozásai tökéletesen alkalmasak arra, hogy a helyiek, cseresznyén és meggyen nyert 
hasznát visszavegye sörök, fröccsök, egy tál ételek formájában. A falu gazdaságát tekintve 
megkerülhetetlen pozícióban van, de elszigetelt is. Nem ért egyet a falu vezetése körül 
kialakult csoportosulással, ideértve a SZÖVET közvetlen irányítóit és annak holdudvarába 
tartozó embereket, legyenek akár ıslakosok, akár gyüttmentek.  

M.I. felvásárló esetében látni kel, hogy egy faluban, de lehet, hogy egy kistérségen belül is 
csak egy ilyen vállalkozó tud talpon maradni. İ az elsı számú gazdasági aktor, akit tisztelet 
övez, de külön utas elképzelési miatt nincs semmilyen együttmőködés közte és a község elsı 
emberei között. 

Különbség a két felvásárló között a közösség által táplált bizalomban van, mely olyan tıke, 
aminek megszerzése évek kitartó munkájába telik. Kapcsolatuk nem mondható 
harmonikusnak, mivel egy, az ültetvények fertızöttségét megakadályozandó légi permetezés 
költségét --- nem vállalta, a gazda szövetség kérésére. A közös permetezés megszervezésének 
lehetetlensége, amúgy is a faluban tapasztalható közösségi összefogás hiányaként említhetı. 

A termelıi oldalról megközelítve a dolgot elmondható, hogy Nagykörőben a gazdálkodásnak 
pislákol még a perspektívája, tehát van miért csinálni. Ugyanakkor megdöbbentı látni, a 
szocializmus második gazdasága által megkövetelt kettıs életforma minden, a magán életre, 
egészségre, szabadidıre káros motívuma ma ugyanúgy felfedezhetı, mint 30 ével ezelıtt. De 
azt sem szabad elhallgatni, hogy egy jó évben elıfordulhat, hogy egy ültetvény egy szezon 
alatt megtermeli a civil foglalkozásból származó egész éves jövedelmet. Tapasztalataink 
szerint ezek a pénzek visszaforgatódnak a termelésbe, új eszközök, facsemeték vásárlásával.  

Más kérdés, hogy vajon mit gondolnak azok a nyugat-európai gazdák, akik az ottani üzletek 
polcain találkoznak a nagykörői cseresznyével. A lokális kereskedelem fenntartható 
vezéreszméje kap ilyenkor etikai ficamot, de errıl a termelık tehetnek a legkevésbé. İk oda 
fogják vinni árujukat, ahol legjobb árat kapják terményeikért. 
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8. A SZÖVETSÉG AZ ÉLİ TISZÁÉRT 42 

 

8.1 A Szövetség az Élı Tiszáért tevékenysége 
A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület /rövidítve: SZÖVET/ 2006. június 29-én alakult meg, 
Nagykörőben, azzal a céllal, hogy a Tisza vízgyőjtı területén élık megélhetési lehetıségét 
javítsa, valamint biztonságos körülményeket teremtsen az esetleges árvízi és környezeti 
problémák esetén. Az Egyesület a Tisza ökológiai értékeinek megırzését, gyarapítását és a 
folyó mentén élık életminıségének valamint jólétének megteremtését tőzte ki célul. Az 
Egyesület fontosnak tartja megvalósítani az ember és a folyó fenntartható együttélését, 
gyarapítani az élet gazdag változatosságát és elısegíteni a tájban élı emberek boldogulását. A 
Szövet által képviselt elvek egyre nagyobb támogatottságnak örvendenek, az Egyesület 
alapításkori 38 fıs taglétszáma 65-re emelkedett, mellyel együtt 70 pártoló tagot is jegyeznek. 

A Szövet jelenlegi elnöke Dr. Veres Nándor, Nagykörő polgármestere, az elnökség tagjai: 
Barát József a Nagykörői Önkormányzat munkatársa, Kajner Péter, a Magyar 
Környezetgazdaságtan Kutatóintézet kutatója, Gál Tamás, a BOKARTISZ Kht. képviselıje és 
Sárvári Attila, a Borsodi Mezıség Gazdakör tagja, vidékfejlesztési menedzser. A Szövetség 
tiszteletbeli elnöke Dr. Andrásfalvy Bertalan. 

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 a Tisza és vízgyőjtı területének magyar agrárium 
szempontjából képviselt jelentıségében. A Szövetség tehát felvállalja az „érdekképviseletet, 
illetve az együttmőködı személyeknek, szervezeteknek, munkájának koordinációját.”43 

A Tisza mentén élık érdekeit képviselı egyesület központjaként több okból is Nagykörőt 
választották. Dr. Veres Nándor, Nagykörő polgármestere a SZÖVET alakulása elıtt is a több 
ízben foglalkozott a folyóval kapcsolatos ügyekkel, valamint a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése és önkormányzati tanácsa elnökeként tevékenykedett. A Nagykörőben 
2001-ben beindult Ártéri Tájgazdálkodási Program (melynek része a Kubiktó hasznosítási 
program), a Szövet munkáját megalapozó mintaprogramnak tekinthetı. Az ártéri gazdálkodás 
a helyi tradíciókat és a helyben rendelkezésre álló természeti és társadalmi erıforrásokat 
felhasználva, a térhez, a tájhoz illı, a hely adottságait kihasználó tevékenységeket és 
gazdálkodási formákat alkalmaz. 

 

8.1.1 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület céljai 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület a globális klímaváltozással járó gondokat és a 
génmanipulált termékek terjeszkedésének veszélyét felismerve olyan gazdálkodási rendszert 
kíván megvalósítani a Tisza mentén, amely árvízi biztonságot garantál, ırzi, gyarapítja 
természeti értékeinket és megélhetést nyújt a folyó mentén élık számára. Napjainkban a 
klímaváltozás az idıjárás szélsıségesre fordulásárát, a hımérséklet emelkedését okozza, a 
telek csapadékosabbak, a nyarak szárazabbak lesznek. Az elırejelzések szerint az esızések 
terén egy településre akár egy nap alatt egy egész évnyi csapadékmennyiség is lehullhat. Ha 
ezek az elırejelzések beteljesülnek, a mezıgazdaságot olyan károk érhetik, melyek kártérítést 
                                                 
42 A fejezet szerzıje Korzenszky Anna 
43 http://www.elotiszaert.hu/bovebben.php?id=256 
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igényelnének, az Európai Unió részérıl érkezı támogatások azonban kiszámíthatatlanok, a 
világgazdasági környezet bizonytalan. A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület szerint „Egy 
biztos: a bizonytalanság.”44 

A SZÖVET javaslatot tesz a kiszámíthatatlan környezeti változások kivédésére. A 
gazdálkodás során kevesebb ipari eredető eszköz és alapanyag használatát ajánlja, a 
monokulturális gazdálkodás helyett a termesztett növények diverzitását támogatja. Fontosnak 
tartja továbbá, hogy a gazdálkodók nagyobb mértékben építsenek a helyi erıforrásokra, a 
helyi közösségek és gazdák összefogását ösztönzi. A SZÖVET által preferált tájgazdálkodás 
a helyi tradíciókat felhasználva, a térhez, a tájhoz illı, a hely adottságait kihasználó 
tevékenységeket és gazdálkodási formákat alkalmaz, és a legnagyobb mértékben támaszkodik 
a helyi erıforrásokra. A tájgazdálkodás elvei szerint a helyben rendelkezésre álló természeti 
és társadalmi erıforrásokat csak legszükségesebb esetekben hajlandó kiegészíteni külsı, a 
régión kívülrıl érkezı mesterséges erıforrásokkal. A gazdálkodási formában ısi és ıshonos 
vagy régen honosult haszonállatok tartási rendszerét javasolja. 

 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület céljai különbözı távlatokat céloznak meg. A 
SZÖVET hosszú távú célja, hogy a Tisza mentén uralkodó tájhasználati formává tegye, az 
ártéri tájgazdálkodást. Középtávú célként, helyi kezdeményezıkészség esetén, az ártéri 
tájgazdálkodási mintaterületeket kialakítása szerepel. A SZÖVET rövid távú célja a helyi 
gazdálkodók jobb gazdasági helyzetének kialakítása, és a reális jövıkép megteremtése, 
egészen rövidtávon pedig a jó minıségő, egészséges termékek forgalmazása. 

Érdemes figyelemmel kísérni a különbözı távlatú célok eredményességét. A továbbiakban az 
Egyesület megalakulásának körülményeinek ismertetése után megvizsgáljuk, a SZÖVET 
tevékenységeinek fogadtatását és sikerességét. 

 

8.1.2 A Szövetség az Élı Tiszáért tagjai45 

Mivel terepmunkánk során nem sikerülhetett minden taggal kapcsolatba kerülni, szükséges 
lehet, a teljes taglista átvizsgálása, amelyet a szervezet készséggel bocsátott 
rendelkezésünkre.46 A friss taglistát kutatásunkkal egyidejőleg szerkesztette át az Egyesület 
vezetısége aktív és pártoló csoportokra. Ezt megelızıen 126 tagról beszélhettünk volna, így 
viszont csupán 65-rıl.  

Elsıként lássuk, milyen térbeli megoszlás jellemzi a listát a tagok lakóhelye szerint. A legtöbb 
SZÖVET tag három megyébıl, a tiszás vidékeknek számító Szabolcs- Szatmár – Bereg, 
Borsod – Abaúj – Zemplén és végül Jász – Nagykun – Szolnok megyébıl származik.A 
legtöbb tag Nagykörőben található, szám szerint 11, tehát a tagság hatoda. A földrajzi 
adottság szerint tehát Nagykörő megfelelı Szövet telephely, hiszen a listán tagszám szerint 
legközelebbi olyan Tisza menti település, ahol tagot találnunk, Tarpa, Tiszacsege, és 
Vásárosnamény. Nyilvánvaló, hogy a magas nagykörői szám a központ idehelyezésével 
magyarázható. A további településekrıl csatlakozók valószínőleg a tagtoborzó kampányok 
helyi sikerének eredményei. 

A tagság a természetes személyeken túl jogi személyeket is tartalmaz. Ezek általában, 
különbözı szövetkezetek, természetvédı egyesületek, mezıgazdasági vállalkozók.47 Szövet 
tagsága egy biztos szervezeti bázison nyugszik, túlsúlyban vannak a mezıgazdálkodással 
foglalkozók, mely egyaránt köszönhetı a védjegy akciónak, és a piacozás megvalósításának. 
                                                 
44 Élı Tisza Program, 2008. 
45 Az alfejezet szerzıje Király Gábor. 
46 A tagokat érintı személyes adatokat körültekintıen, csak saját munkánk keretein belül használtuk fel. 
47 A 11 szervezet nevét és tevékenységi profiljukat tartalmazó táblázat a tanulmány 2. számú mellékletében 
található. 
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A többi tag tulajdonképpen a Szövethez hasonló civil kezdeményezés, így azt mondhatjuk, 
hogy egy viszonylag kiterjedt civilszervezet hálózatot tudtak kiépíteni maguk köré. A jól 
megszervezett kommunikáció, tudáscsere és együttmőködés, biztos alapot tud nyújtani a 
hatékony érdekvédelmi munkához.  

A tagok között tehát dominálnak a nagykörői származású személyek és szervezetek egyaránt. 
Egyértelmően látszik a Tisza menti területek bevonásának koncepciója, még akkor is, ha 
folyó Csongrád megyei szakasza jelenleg teljesen kívül marad a szervezeten. Felfedezni 
véltük, hogy Budapest a Szövet életében is fontos szereppel bír, jelentıs tag szám miatt. Azt 
gondoljuk, hogy elsısorban szellemi háttérirányító tagok azok, akik a fıvárosban élnek, és 
aktív tagságuk köti ıket a szervezethez.  

 

8.1.3 Elızmények 

Az Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület alakulását megelızıen számos kutatás és civil 
kezdeményezés a Tisza-mente és Kelet-Magyarország problémáit firtatta. A kutatások 
megállapították, hogy a Tisza-mentén élık egyetlen kitörési lehetısége az összefogás. 

A kezdeményezés elızményének a 2006 márciusában létrehozott Tiszai Memorandum 
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 nevő kormányrendeletet. Három prioritás közül egyetlennek (pl. 
árvízvédelem) rendeli alá. A 2003-as Vásárhelyi tervben a kormány egy nagyszabású 
vidékfejlesztési program kertében hat árapasztó víztározó megépítését vette tervbe. A 
víztározókkal a korábbi tapasztalatokra építve az aszályos idıszakok utáni veszélyes 
árhullámok kezelését tőzték ki célul. A Vásárhelyi terv 2004 és 2007 közötti elsı ütemének 
lezajlása után a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése nemcsak az árvíz szabályozott kivezetésérıl 
szóló terveket, és a víz hasznosításának stratégiáit tartalmazza, hanem az új típusú 
tájgazdálkodásra is figyelmet fordít.  

A Memorandum szerint a természet közeli 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.”48. Elképzelésük szerint 10 éven belül a Vásárhelyi Terv 
megvalósítása keretében infrastrukturális fejlesztésre (települések közötti és településeken 
belüli úthálózatok felújítására, szennyvíztárolók kiépítésére, a települések közötti és 
településeken belüli úthálózatok felújítására) van szükség. Továbbá 30 víztározó kialakítását 
vették tervbe a Tisza mentén, melyek „a vízfelesleg szabályozott módon továbbvezethetı, 
tájhasználat váltással komplex tájgazdálkodási, gazdaságfejlesztési rendszerek valósíthatók 
meg”49. A dokumentum elvei szerint tudományos kutatáscentrumokat kell bevonni a 
munkába, az eredményeket pedig a térségben érintettek felé közérthetıen kell kommunikálni. 
A megfogalmazottak utolsó pontja kimondja, 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.  

                                                 
48 Memorandum a Tiszáról, http://www.miskolcinapilap.hu/index.php?id=2675 
49 Memorandum a Tiszáról 
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8.1.4 Kezdetek: A Biodiverzitás Pályázati Mikroalap 

 

„Fel kell ismernünk, hogy a Tisza-mentén élı népesség 
nem gazdálkodhat a Tisza ellenében”50 

 

A SZÖVET munkáját a Biodiverzitás Pályázati Mikroalap Program indította be.  

A pályázatot az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDO), a Globális Környezetvédelmi Alap 
(GEF) és a Vízügyi Minisztérium (KvVm) „Tisza Biodiverzitás Programja” hirdette meg és 
támogatta.  

A természet védelme érdekében, a globális klímaváltozást, az ózonréteg csökkenését, a vizek 
elszennyezıdését, és a biológiai diverzitás fontosságát felismerve új szempontok szükségesek 
a természetvédelem területén. Az ember a természet része, és ennek figyelembe vételével a 
környezettel való harmonikus együttmőködésre van szükség az aktív természetvédelem 
során a környezet erıforrásait bölcsen kell hasznosítani, a természettel együttmőködı 
gazdálkodási formákat kell kialakítani.  

A megalakuló SZÖVET elsı programja az Élı Tiszáért Program volt, amelyen belül a 
Biodiverzitás Pályázati Mikroalap az Ökotárs Alapítvány segítségével a Tisza magyarországi 
vízgyőjtı területén az ártéri gazdálkodás bevezetésének elısegítését tőzte ki célul. Az ártéri 
tájgazdálkodás alapja a folyók természetes mozgásának, áradásának és apadásának ellenırzött 
módon való kiengedése az ártérre.  

A célok elérése érdekében az UNDP-GEF-KvVM finanszírozásával létrejött Biodiverzitás 
Pályázati Mikroalap támogatta a Tisza és az ember fenntartható együttélését célzó gazdasági 
minták felélesztését. A Mikroalap keretében a pályázat befogadása 2006. december 20-tól 
2007. január 31-ig zajlott. A programra Magyarország hét mintaterületén, Bodrogközben, 
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet környékén, Borsodi Mezıségben, Nagykörőben és 
környékén, a Nagy- Sárréten (Túrkeve és környékén) és a Kis- Sárréten (Biharugra és 
környékén) megalakult akciócsoportok pályázhattak. A pályázat rendkívüli érdeklıdést keltett 
a gazdálkodók között: a felhívásra összesen 75 pályázat érkezett, a pályázat eredményeképp 
50 pályázó között 39, 3 millió forintot osztottak szét. A Program a SZÖVET tevékenységét 
erısítendı támogatja a helyi, természetkímélı gazdálkodást, a pályázaton fıként „állattartási, 
vizes élıhely fejlesztési, helyi termékek kereskedelmét segítı beruházások kerültek 
támogatásra.”51 Az elsı pályázati körben, 2007–2008-ban a pályázat teljes forráskerete 
kimerült, a SZÖVET a pályázat megismétlését tervezi. 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület az Élı Tisza Program segítségével kezdte meg 
mőködését. Az Egyesület tagjai kezdetben a fent említett hét Kistérségi Akciócsoport (KACS) 
területérıl kerültek ki. A Biodiverzitás Pályázati Mikroalaphoz pályázatot benyújtó 
gazdálkodók pályázatuk benyújtásakor 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, közös erıvel választ találjanak a felvetıdı kérdésekre, és közös 
erıvel valósítsák meg a tájgazdálkodás feltételeit.  

A SZÖVET megalakulását a Biodiverzitás Pályázati Mikroalap Programmal együtt Kajner 
Péter koordinálta. Kajner Péter az Egyesület létrejöttében kulcsfontosságú szerepet játszott, 

                                                 
 
51 http://www.savanyusag.hu/kikvagyunk.php#13 
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jelenleg a SZÖVET önkéntes tudományos munkatársa. Az elızetes munkálatokban jelentıs 
szerepet játszottak továbbá a BOKARTISZ képviseletében Molnár Géza és a Beregben 
Emisszió Egyesület tagjai Ebesfalvi Sarolta és Tomasovszki Kamilla. A Kajner Péterrel 
készített interjúkor a koordinátor a Borsodi Mezıségi Gazdakörbıl Sárvári Attila, Kesznyéten 
a Tájvédelmi körzetben Bodnár Mihály, a Kissárréten a Kırıs-Maros Nemzeti Park 
Természetvédelmi ıreinek valamint a Nimfa Egyesület képviseletében Makra Márta munkáját 
emelte ki. A SZÖVET-hez kapcsolódó szervezetek a Felsı- Közép Tiszát és a Kissárét 
területét fedik le a szervezetek.  

A SZÖVET azonban nem alakulhatott volna meg , ha nem létezik az a Nagykörőben élı és 
tevékenykedı aktív mag, mely a kezdetekben és a jelenlegi mőködésben azóta is 
kulcsszerepet játszik. A település tevékeny helyi közösségének köszönhetı, hogy a SZÖVET 
jelenlegi székhelye Nagykörőben van. A település elnöke, Veres Nándor pedig a Tiszát érintı 
kérdésekben igen aktívan közremőködött már az Egyesület megalakulása elıtt. A településen 
rendelkezésre állt továbbá egy egyesület mőködéséhez szükséges infrastruktúra is.  

A SZÖVET-ben jelenleg Szabadkai Andrea foglalkozik a piacépítéssel, Balogh Péter felelıs 
az Egyesület tudományos- és kutatómunkáiért, és Matúz Krisztina vezeti a SZÖVET irodáját. 

Felmerül a kérdés ugyanakkor, hogy a székhelytelepülés, Nagykörőn nem túlságosan 
domináns-e a Tisza-menti települések között. Nyilvánvaló, hogy egy egyesület megfelelı 
tevékenykedéséhez megbízható, stabil bázissal kell rendelkeznie, de kérdés, hogy az 
összefogás megteremtéséhez nem jelent-e hátrány egy ilyen erıs, monopol helyzető központ. 
A Nagykörőben példamutató módon dolgozó SZÖVET munkatársak vajon képesek-e a 
település határain kívül is partnerekre találni? Dolgozatunkban a késıbbiekben 
megvizsgáljuk, hogy mennyire sikerült a SZÖVET-nek Nagykörőn kívül is érvényesíteni 
elveit. 

 

8.1.5 A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület tevékenysége 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület gyakorlati tevékenységei öt fı vonulatba 
csoportosíthatóak. Az Egyesület tagjai szerint, ha valóban segíteni akarnak a Tisza-mentén 
élık számára, akkor az érdekképviseleten kívül elsısorban a Tisza-menti termékek piacra 
juttatását kell megszervezni. A kereskedelmi tevékenység között szerepel a budapesti 
termelıi piacokon való árusítás, valamint a Védjegyrendszer kidolgozása. 

Az Egyesület munkájának másik csoportjába a hazai fesztiválokon való megjelenés tartozik. 
A különbözı rendezvényeken a SZÖVET további tagokkal kíván kapcsolatot létesíteni, és 
saját tapasztalatainak megosztásával hasonló célú szervezetek megalakulásához kíván 
segítséget nyújtani. Az online-rendszer és az adatbázisok kiépítése a SZÖVET 
ismeretterjesztı munkájának része. 

A SZÖVET jelenleg három nemzetközi kutatásban vesz részt. A tudományos munka, ha 
nem jelenik is meg olyan látványos módon, mint a piacon való megjelenés, de szintén az 
egyesület folyamatos munkái közé tartozik. A SZÖVET munkatársai a TÁJ-KÉP Tisza 
jövıképek kutatási program keretében a legszélesebb társadalmi bevonással, számos hazai 
szakmai partnerrel a tiszai vízgyőjtı 2050-re szóló jövıképének megfogalmazásán dolgoznak, 
mely program keretében, országos-, helyi- és szakmai fórumot rendeztek. A Szélsıséges 
területi vízkészlet-kockázatok elemzése közép és hosszútávra nevő 2009 januárjától folyó 
egyetemekkel és kutatóközpontokkal való közös kutatás a különbözı vízkészlet-
forgatókönyvek környezeti, ökológiai, társadalmi és gazdasági határait értékeli. A SZÖVET 
harmadik, Integrált földhasználat (Integrated Land Development Program) nevő projektje a 
Tisza menti területek földhasználat váltás megvalósításának gyakorlati lépéseit, legfıbb 
problémáit és módosítási javaslatait mutatja be. 
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A legfrissebb tevékenységi területként a SZÖVET jelenleg a kistermelıi értékesítés 
lehetıségeinek szélesítésért kívánják elérni. A SZÖVET tudományos munkatársai jogszabály 
módosító javaslatot fogalmaztak meg, melyet 2009. május végén az illetékes 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak (FVM), Egészségügyi 
Minisztériumnak (EüM) valamint Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak (SzMM) 
nyújtottak be. 

Az öt fı tevékenység közül a négy inkább elméleti síkon folyó munka mellett a piacozás 
jelent igazán gyakorlati ténykedést. Természetesen fontos hogy a kétféle típusú munka 
kiegészítse egymást, és hogy a gyakorlat mögött megalapozott elméletek és tudományos 
gondolatok álljanak. Kérdés azonban, hogy egyensúlyban van-e kétféle tevékenység? A 
gyümölcsök, zöldségek és pár feldolgozott áru piacon való értékesítésén kívül a további négy 
munkarész nincs-e túlsúlyban? Nem veszélyezteti-e a SZÖVET-et, hogy az általuk végzett PR 
tevékenységek elfedik a gyakorlati munkákat? 

 

8.1.5.1 Érdekképviselet 
A SZÖVET az ártéri tájgazdálkodás kialakítása érdekében számos segítséget nyújt a 
gazdálkodóknak. A helyi közösség bevonásán túl és a hálózatépítés mellett nemcsak 
érdekvédelmi és koordináló szervezetként jelenik meg a Tisza mentén élık és gazdálkodók 
számára, hanem szakmai-, tudományos- és lobbi tevékenységével az országos és nemzetközi 
politikában az Egyesület a térség jelentıségére kívánja felhívni a figyelmet, és kiemelt 
hangsúlyt kíván biztosítani a területnek. A SZÖVET önálló programját, civilek, 
önkormányzatok, tudományos munkatársak és gazdasági szakértık elıtt, nemzetközi és hazai 
fórumokon is képviseli. 

A Szövetség tevékenységi területe elsısorban a Tisza magyarországi szakaszát érinti, de a 
folyó határon túli szakaszán élık bevonására is törekednek. A SZÖVET a tudományos 
munkán kívül az ismeretterjesztés feladatát is magára vállalja. Kiadványokon keresztül, 
valamit az interneten folyamatosan tájékoztatja az érdeklıdıket a lehetıségekrıl és a 
SZÖVET aktuális helyzetérıl. 

A SZÖVET (szakmai és gazdasági tanácsokkal, tudományos referenciákkal, média 
biztosításával) segítséget nyújt az Egyesület Alapelvei szerint tevékenykedı tagjainak, és 
további tagok befogadását szorgalmazza. A régi és új gazdálkodási módszerek ötvözésével a 
természet közeli gazdálkodás tapasztalatait bemutató, oktató célú mintagazdaságokat 
alakítanak ki.  

A SZÖVET elsısorban az ártéri gazdálkodás megvalósítása szempontjából értékeli a két 
legfontosabb Tisza-menti tájgazdálkodást érintı kormányprogramot – a Vásárhelyi- terv 
Továbbfejlesztése és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot, és e tekintetben 
kedvezıtlennek minısíti.  

Az Egyesület folyamatosan figyelemmel kísérte a 2007 szeptemberére elkészülı Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programot, és szóban és írásban is véleményt alkotott a 
készülı tervekrıl. E munkának köszönhetıen kerület az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) 
támogatás körébe a Vizes élıhelyen történı gazdálkodás intézménycsomag is. 

A SZÖVET és több civil szervezet úgy vélte, hogy az ÚMVP nem megfelelıen képviseli a 
hazai kis- és középvállalkozók és a vidéken élık érdekeit, ezért a szervezetek levelet intéztek 
az Európai Unió Bizottsága Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatósága felé a program 
átdolgoztatása érdekében. 

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésével kapcsolatban szintén kritikusan lépett fel a SZÖVET. 
Az Egyesület a WWF Magyarországgal együtt a tervezet felülvizsgálatát, valamint a 
törvénytervezet visszavonását kérte a kormánytól és az illetékes minisztériumtól. 
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8.1.5.2 Az Élı Tisza védjegy 
A Szövetség az Élı Tiszáért 2008-ban új kezdeményezésbe fogott a Tisza-mentén élık 
segítésére. Magyarország Tisza menti területei rendkívüli változatosságot mutatnak, a Tiszát 
két oldalról övezı régióknak eltérı az élıvilága, a társadalma, a gazdasági helyzete és 
kultúrája, a különbözıség összefogása és egy egységes Tisza-menti arculat kialakítása 
érdekében a SZÖVET létre hozta az Élı Tisza védjegyet, mellyel a csatlakozók számára 
olyan egységet biztosító jelzést talált ki, amit a Tisza-menti élet különbözı területein 
tevékenykedık használhatnak. „A védjegy célja, hogy a Tisza-menti gazdálkodók, 
szállásadók, termelık, szolgáltatók számára segítse a piacra jutást”52. 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 a Védjegyet, a szabadalom jogtulajdonosa Szövetség az Élı Tiszáért. 
A program beindítását a Norvég Civil Támogatási Alap és az Ökotárs Alapítvány segítette. 

A SZÖVET ezzel az eszközzel is a Tisza-menti lakosság összefogását ösztönzi, és egy-egy 
helyi település különbözı tevékenységeit végzık (kistermelık, pékek, halászok, 
étteremtulajdonosok, helyi szállásadók, kerékpárkölcsönzık) közös belépését szorgalmazza a 
Védjegy rendszerbe. 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.”53 

Az egyesület nem rekeszti ki az intenzív kategóriába tartozó gazdálkodókat sem a 
védjegyhasználatból, de ösztönzi a termelıket, hogy térjen át a környezetkímélı gazdálkodási 
módra. („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.”54 

A védjegy, egyfajta marketing eszközként a közös megjelenésnek nyújt egységes arculatot, 
továbbá minıségbiztosító jelzéskésként garantálja, hogy a termék (vagy bármely 
szolgáltatás) a Tisza vízgyőjt ı területérıl származik, a termék elıállításához helyi 
munkaerıt alkalmaztak, a termék vagy szolgáltatás illeszkedik a táj jövıképéhez, az 
egyesület elveihez. A Szövetség az Élı Tiszáért érdekképviseletet biztosít a védjegy viselıi 
számára, valamit a védjegyhasználati díjakból befolyt összeget közös marketing és piacépítési 
kiadásokra fordítja. A védjeggyel az Egyesület a termékek számára hazai fesztiválokon való 
részvételt és kiállítási lehetıséget biztosít. 
A védjegyfelhasználó a Szövetséggel kötött szerzıdés alapján termékére vagy szolgáltatására 
egy évre felhasználói jogot kap az Egyesülettıl. A SZÖVET mint a Védjegy jogtulajdonosa 
bármikor ellenırizheti a felhasználók termékeinek, és szolgáltatásainak minıségét. A védjegy 
használati díja nyugdíjasok és diákok számára havi 500.-ot, magánszemélyek, ıstermelık és 
kistermelık számára havi 1000.-ot, vállalkozók, kft-k, önkormányzatok és szövetkezetek 
számára havi 2000.-ot jelent. 

A SZÖVET új kezdeményezésével nemcsak a gazdálkodók összefogását, hanem a Tisza-
mentén tevékenykedık és a hazai tudatos vásárló réteg kapcsolatteremtését kívánja 
elısegíteni. Magyarországon egyre növekszik azoknak a vásárlóknak a száma, akik a 
fontosnak tartják, hogy támogassák a magyar gazdaságot, valamit figyelemét fordítanak az 

                                                 
52 45 http://www.elotisza.hu/elotisza.php?id=11 
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egészséges táplálkozásra és tudatosan a természetkímélı gazdálkodásból származó 
termékeket keresik. 

A kezdeményezés célja, hogy az országban egyedülálló módon összegyőjtse a kiváló 
minıségő termékeket, ezért 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 vagy szolgáltatás a Tisza területének magyarországi részérıl 
származik. Fontos, hogy a termék természetkímélı gazdálkodásra átálló általános 
gazdálkodásból, kímélı gazdálkodásból, minısített biogazdálkodásból vagy 
tájgazdálkodásból származzon. Az egyesület hangsúlyt helyez a GMO-mentesség 
megırzésére, továbbá hogy a termék tartósítószer, szója-, mesterséges adalék-, színezés- és 
ízfokozómentes legyen.  

A védjegyhasználati szerzıdéssel a SZÖVET megjelenési lehetıséget garantál a 
felhasználónak a www.elotisza.hu honlapon. Az interneten tehát a szilvalekvártól kezdve a 
meggypálinkán át a nyaralók, vendégházak továbbá különbözı rendezvények és túrák is 
bemutatásra kerülnek. 

A weblap valóban kiváló és jól strukturált adatbázist jelent, hiszen Nyíregyházától Tarpán át 
Abádszalókig információt kaphatunk a végjegyet viselı rendezvényekrıl, a termékekrıl és 
szolgáltatásokról. Kérdés, hogy egy jól megszerkesztett honlap vajon megoldja-e a gazdák 
napi gondjait. Továbbá elegendı vonzerıt jelent-e egy gazda számára az, hogy felkerülhet 
egy honpala? 

A SZÖVET 2009 elejétıl országszerte elıadásokat hirdetett meg a Védjegy iránt érdeklıdık 
számára. Az elıadássorozaton az Egyesület munkatársai és meghívott vendégek az agrárium 
aktualitásáról beszéltek, továbbá ismertették a Védjegy elınyeit, és csatlakozásra szólították 
fel résztvevıket. Elegendı-e azonban a gazdáknak és vállalkozóknak a csatlakozáshoz, amit 
SZÖVET kínál? A SZÖVET titkárnıje elmondta, kezdeti nehézségekhez képest a védjeggyel 
kapcsolatban folyamatosan nı az érdeklıdés. A különbözı Tisza-menti térségbıl 
folyamatosan érkeznek a csatlakozók szerzıdései. Jelenleg 40 védjegyhasználót jegyez a 
SZÖVET.  

A kezdeményezés eredményérıl és a védjegy fogadtatásával kapcsolatban a SZÖVET 
irodavezetıje megjegyezte, a budapesti piacokon már keresik az Élı Tisza logót, hiszen a 
vásárlók már megismerkedtek az általuk képviselt filozófiával, és ez már garantálja számukra 
a minıséget. Az Élı Tisza védjegy megalkotásával az Egyesület gyakorlati eredményt tudott 
felmutatni, mely sokak számára egy fajta „bizonyítékot jelentett, arra, hogy a SZÖVET 
valóban rengeteget dolgozik, és nem csak elméleteket alkot”55. A konkrét gazdaságfejlesztési 
és piacozási munkák, a kézzel fogható eredmények a befektetett munkának és a rengeteg 
próbálkozásnak az eredményei. 

A védjegyhasználókat bemutató honlapon egyértelmően látszik, az akcióhoz számos Tisza-
menti településen lakó gazdálkodó és vállalkozó csatlakozott. A tagok azonban véleményem 
szerint nem alkotnak közösséget. Az kezdeményezés mögött számos tag áll, azonban ezen 
tagok nem találkoznak, nem ismerik egymást és nincs közös ügyük, melyet együtt, egymással 
kooperálva kellene lebonyolítaniuk, az akció inkább egy PR tevékenységhez hasonlít, 
mintsem egy valós összefogáshoz. Természetesen a végjegyrendszer kiváló reklámot, 
hiánytalan ismeretterjesztı tevékenységet jelent, azonban vajon ez jelenti-e valóban a 
SZÖVET céljainak megvalósulását? A gazdálkodóknak talán jobb helyzetet jelent, hogy egy 
honlapon szerepelnek, de véleményem szerint ez nem elég a Tisza menti összefogás 
megteremtéséhez. 

 

                                                 
55 Részlet egy interjúból. 
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8.1.5.3 Védjegyet viselı nagykörői termékek 
A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület fı tevékenységeinek egyikeként a nagykörői és a 
Tisza- menti települések érdekképviseletét és azok ismertetését vállalja megára. Az Egyesület 
számos fesztiválon képviselteti magát, hogy további kapcsolatokat alakítson ki, megossza 
tapasztalatait, hirdesse tevékenységeit, és bemutassa a kiváló minıségő Tisza-menti 
termékeket. A Védjegy honlapján szereplı nagykörői termékek között szerepel a helyi 
csersznye, a körte, az eper, továbbá az ırölt paprika, savanyú káposzta, és a fajtaméz is. 

A SZÖVET fesztiválokon felalított standján olyan feldolgozott termékek szerepelnek, 
melyeket a helyi vállalkozók a nagykörői gyümölcs alapanyagból állítanak elı (Hungleríz, 
Bulyáki Pálinka), vagy a helyi termékekre alapozva készítenek el (ALMUSKA).  

A feldolgozott termékek Budapesten a Mammut üzletközpontban az Édes Élet delikátban is 
megvásárolhatók. 

 

Hungleríz 
A SZÖVET termékeinek egyik különleges darabja a Hungleríz gyümölcsdesszert. 

„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.”56 A 
termék eltarthatóságuk legfeljebb 1 év. 

A desszert tulajdonosa 15 éve Budapestrıl költözött Nagykörőbe, elıtte sokszor járt a faluba 
cseresznyét vásárolni. A vendéglátós végzettségő tulajdonos úgy látja, az alapanyag 
elıállításban jelenleg nincs üzlet, Magyarországon ma csak a feldolgozott termékekbıl lehet 
megélni. A termékeknek ugyanakkor kiváló minıségőnek kell lenniük, és megfelelı 
marketinggel kell ıket értékesíteni. 

A gyümölcsdesszert piaci forgalmazása elıtt a tulajdonos és felesége családi körben 
készítettek lekvárt és dzsemet. A negyed éve piaci forgalomban lévı termékük az átlagos 
lekvároktól eltérıen 80-100%-ban tartalmaz gyümölcsöt, továbbá a termékhez nem adnak 
cukrot. A desszertet nyáron földieper, meggy, cseresznye, egres és sárgabarack szerepel, 
ısztıl szilva-, ıszibarack, feketeáfonya, bodza, birsalma, narancs, feketeszeder és alma 
ízesítésben kínálják. 

A gyümölcsdesszert készítésének titka, hogy azt igen lassan, minimális forrásig kell fızni, így 
a gyümölcs íz anyaga érezhetı lesz, de a gyümölcs ugyanakkor nem esik szét.  

A desszert elıállítása során csak a meggymagozáshoz használnak gépi erıt, minden más 
lépést kézi erıvel oldanak meg, az desszert házi eljárással készül. Fejlesztésként a tulajdonos 
csupán hőtı és tároló kapacitását kívánná bıvíteni, hogy a gyümölcsök leszedése után 
képesek legyenek a feldolgozásig nagy mennyiségben raktározni. 

A Hungleríz gyümölcsdesszertet a Szövetség az Élı Tiszáért programjain, piacain továbbá hét 
budapesti üzletben is kapható57. A termék fogyasztható önállóan, de desszertként és 
süteményekhez (az alma ízesítéső desszert fıként pitékhez és rétesekhez)is felhasználható.  

 
 

                                                 
56 http://www.hungleriz.hu/index.php 
57 I. kerület, Hegyalja út 5. (Frutéria Zöldséges),II. kerület, Mammut I., Édes Élet Delikát, V. kerület, Hold utcai 
Vásárcsarnok, Marika Savanyúság Kereskedése (17-es stand), V. kerület, Bajcsy Zsilinszky út, (nagy zöldséges 
az Arany János u. és a Bazilika között), VI. kerület, Nagymezı u. 36. (Nagymezı utca - Ó utca sarka), XI. 
kerület, Kosztolányi Dezsı tér 12., Lipóti Pékség, XIII. kerület, Raoul Wallenberg u. - Tátra u. sarka (Ági 
Zöldséges) 
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ALMUSKA  
A feldolgozott termékek között a Szövetség az élı Tiszáért Egyesület elsıként az ALMUSKA 
alma lével jelentkezett. Az almalé 100% magyar jonathán almából áll, a tartósítószert, 
adalékanyagot nem tartalmaz. A almalé készítése során a gyümölcsöt megmossák és aprítás 
után préseléssel készítenek belıle levet, az alma így minden természetes és természetes bel 
tartalmát megırzi. A terméket a nyíregyházi Nyírfruct Szövetkezet 5 literes kiszerelésben 
forgalmazza. 

Az almaleven kívül 80%almából, 20%egyéb gyümölcsbıl, azaz meggybıl körtébıl, 
áfonyából, kajszibarackból és/vagy málnából álló ALMUSKA vegyes gyümölcslé, továbbá 
100% meggybıl álló ALMUSKA meggylé is kapható. 

A SZÖVET programjain minden esetben ALMUSKA kórtolást szervez, továbbá minden 
budapesti piacon megtalálható a termék. 

 
Bujáki Pálinka  
A kiváló minıségő nagykörői pálinka tulajdonosa 2008 februárjától készít pálinkát 
kereskedelmi célra. A tulajdonos édesanyja nagykörői származású, maga pécsi születéső, a 
szılész-borász végzettsége megszerzése után a faluba való visszatérésekor a helyi 
Szövetkezetnél dolgozott és 10 évig a helyi futballcsapatot is irányította. 

A termelı 1990-ben vásárolta meg a helyi pálinkafızı üzemet, mely mellé saját házat is 
építtetett. Azóta két raktárépülettel bıvítette az üzemet, továbbá 2008-ban vezette be a gázt a 
fızdébe. A pálinkakészítı 2000-tıl a helyi, a fegyverneki- és a szolnoki termelık számára 
fızte be a cefrét. 

A termelı jelenleg kilenc féle pálinkát állít elı fél literes és egy deciliteres kiszerelésben. 
2008 óta a saját pálinkájához csak nagykörői cseresznyét, körtét, almát, szilvát és szamócát, 
és a kıtelki meggyet fızi be, barackpálinkájához kecskeméti, málna- és fekete ribizli 
pálinkájához gyöngyösi gyümölcsöket használ. Az elıállított termékének minıségét 
garantálja egy tavalyi versenyen megszerzett aranyérem a cseresznyepálinkának, a fekete 
ribizli, a birs, a meggy és a körte pálinka ezüstérmet, a szilvapálinka bronzérmet nyert. 

A termelı a minıségi árut fontosabbnak tartja a mennyiség növelésénél. Saját maga kívánja 
kézben tartani a termelés, ezért évi 10.000 palack pálinkénál nem kíván többet elıállítani. 
Fejlesztésként egy tároló helyiség kialakítását tervezi, továbbá elképzelhetınek tartja a 
munkafolyamat egyes lépéseinek gépesítését. 

A méltán híres nagykörői pálinkát helyben, a termelı saját boltjában, továbbá egy hévízi és 
több budapesti pálinkaházakban lehet megvásárolni. 

 

8.1.5.4 A termékek piacra juttatása 
 

Miért jó a SZÖVET? „A szövet azért jó, mert azok a 
termékek, amik eddig lehullottak, most pénzzé válnak.” 58 

 

A SZÖVET tevékenységei közé tartozik, hogy a kialakított új gazdálkodási forma termékeit 
eljutassa a fogyasztókhoz. „Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának kulcsa, hogy 
jövedelmezıvé tudjuk tenni.”59 Az egészséges, finom termékek és a kézmőves termékek 
megfelelı vásárlókörének elérése érdekében piackutatásokat szerveznek és új értékesítési 
                                                 
58 Részlet egy interjúból. 
59 Bemutatkozik a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület címő kiadvány 
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csatornákat kutatnak fel nemcsak fogyasztók, hanem feldolgozók között is. Az Egyesület 
szerint „az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának kulcsa, hogy azt jövedelmezıvé tudjuk 
tenni. Ennek csak egyik fontos feltétele, hogy megfelelı támogatásokhoz lehessen jutni. 
Nélkülözhetetlen, hogy a megtermelt egészséges és finom élelmiszerek, az ügyes kező 
kézmővesek termékei jó áron eladhatók legyenek. A SZÖVET munkatársai és 
Akciócsoportjai minden helyi termelı számára segítséget ajánlanak abban, hogy termékeik 
piacra juthassanak.” 60  

A piacozás Nagykörőben százéves hagyománnyal rendelkezik, a gazdálkodók termékeiket 
korábban a törökszentmiklósi vagy a szolnoki piacra vitték eladni. A termelık a 
legváltozatosabb formában jártak a környék piacaira, gyalog, kerékpárral, kofahajón, egyedül, 
vagy többen összefogva egyaránt szállítottak terméket a közeli piacokra. Az 1900-as évek 
elején Nagykörösrıl érkeztek kereskedık, és vitték a nagykörői gyümölcsöt és zöldséget 
eladni. Mint fentebb láttuk, a SZÖVET termék felvásárlói tevékenysége nem egyedülálló a 
faluban. Nagykörőben a gazdálkodót két másik felvásárlónak is értékesíthetik a termékeiket. 

A Szövetség az Élı Tiszáét Egyesület fıbb tevékenységei közé tartozik a Budapesten négy, 
vidéken, több helyszínen gyümölcs- és zöldségvásárok szervezése.  

A budapesti piacokra a meggymentı akció keretében jutott el az Egyesület. Az akciót, 2008 
nyarán négyszer szervezték meg, június 28. és július 12. között. A kezdeményezés ötlete, az 
Egyesület tanácsadójától, Kajner Pétertıl származott. Abban az évben országszerte a 
kereskedık 50 forintot fizettek a rázott, 80 forintot a száras meggyért, majd maguk kilónként 
300 forintért értékesíttek a gyümölcsöket. 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 
irreális, mélyen az önköltség alatti felvásárlási árára, továbbá hangsúlyozni kívánta a 
termelık és kereskedık közötti rendkívül egyenlıtlen viszonyt. A kezdeményezés mögött 
álló gondolkodók és termelık tisztában vannak azzal, hogy ötletük nem jelent országos 
érvényő megoldást, és tudják, pár napos akciójukkal nem tudják megmenteni Magyarország 
gyümölcsöseit, ugyanakkor munkásságukkal, és az akcióhoz szükséges bátorságukkal példát 
kívánnak mutatni a hazai gazdálkodóknak, továbbá összefogásra kívánják ösztönözni a 
termelıket. 

A piaci árusítással csak akkor ismerkedı Nagykörőiek a vásárok közben tanultak bele az 
árusításba. Kajner Péter elmondása szerint a termék árusításához nagyon gondosan kell 
kiválasztani a megfelelı képzettséggel és modorral rendelkezı embert, hiszen a gyümölcs 
eladása nagy odafigyelés igénylı igen kemény munka, továbbá a vevıkkel való 
kommunikációra szintén oda kell figyelni.  

Az kezdeményezés sikeressége a szervezık számára nagy meglepetést jelentett, a 
meggymentés keretében négyszer megszervezett piacozás alkalmával 16 tonna megy fogyott. 
Az akciót komoly médiafigyelem övezte.  

A rendkívüli meggyvásárok eredményeként a SZÖVET nem csak a kiváló minıségő 
meggytermésére hívta fel a figyelmet, hanem négy budapesti piacon állandó árusítási 
lehetıséghez jutott.  

A SZÖVET folyamatos piaci és a bolti árusítás lehetıséget kívánja biztosítani a gazdáknak, 
jelenleg Budapesten 4 piacon árusítja Nagykörő és a Tisza menti települések termékeit. 
Szombatonként a Komjádi piacon, vasárnaponként a sashalmi piacon árusít, továbbá az 
Egyesület képviselteti magát a Vörösvári úti és a Tétényi úti piacon is. Az internetes 

                                                 
60 http://www.savanyusag.hu/kikvagyunk.php#13 
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kapcsolattartás eredményeként a SZÖVET rengeteg heti rendelést vesz fel a budapesti 
vásárlóktól, továbbá a termékek házhozszállítását is vállalják. 

A heti piacozás megszervezésének egyik legfontosabb eredménye, hogy azokat a 
terményeket, amelyek korábban a fán maradtak, vagy lehullottak, tehát kárba vesztek, most a 
SZÖVET Nagykörőben és a más Tisza-menti településen felvásárolja és piacra juttatja. „A 
két-barackfás termelı is behozhatja a barackot, legalább nem hullik le.”61.A SZÖVET nagy 
segítséget jelent a helyi termelıknek, hiszen a gazdálkodók többsége nem tudja maga piacra 
vinni áruját. „A lényeg, hogy azok a termékek, amik eddig lehullottak, most eladásra 
kerülnek.” 62 A megvásárolt termékekért a megállapodásoktól függıen elıre vagy utólag 
fizetnek. 

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 Cseresznye- és Napraforgó 
Szövetkezet tulajdonosa a SZÖVET mőködésében igen fontos szerepet játszó helyi termelı. 
A termékek felvásárlásának és értékesítésének kezdetén felmerült adminisztrációs 
problémákat a SZÖVET nem akarta magára vállalni, nem kívánta egyesületi, civil szervezeti 
státuszát feladni, vagy azon módosítani. Kézenfekvınek tőnt tehát, hogy a már korábban is 
értékesítéssel foglalkozó helyi cég biztosítson hivatalos, adminisztratív hátteret SZÖVET 
kezdeményezéséhez. Az összefogás természetesen mindkét félnek kedvezett, hiszen a 
SZÖVET-nek nem kellett jogi procedúrába kezdeni, a Cseresznye és Napraforgó 
Szövetkezetnek pedig természetesen jól jön a termékek forgalmazásából származó haszon. 

A felvásárláskor követendı szabályok alapján a Cseresznye és Napraforgó Szövetkezet a 
helyi gazdák termékeit részesíti elınyben, import áruval nem kereskedik, valamint 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. 

Íratlan szabály szerint a gyümölcsöt és zöldséget elsısorban SZÖVET -tagoktól, másodsorban 
nagykörőiektıl, harmadsorban Tisza menti gazdálkodóktól vásárolnak.  

Mint egy, a piacozás megszervezésében jelentıs szerepet játszó SZÖVET -vezetıségi tag 
beszámolt róla, a meggymentı akció során, a budapesti piacokon megszerzett helyet nem volt 
egyszerő megırizni. A nagykörői és Tisza-menti termelık a meggy érése után más 
terményekbıl nem rendelkeztek piacon értékesíthetı mennyiséggel. A budapesti piacokról 
való kiszorulás elkerülése érdekében a SZÖVET standján megjelenı árut eleinte nem Tisza 
menti zöldséggel és gyümölccsel kellett kiegészíteni. A vezetı elmondása szerint ez a 
kényszerhelyzet csak addig állt fenn, míg a nagykörői gazdák felkészültek a heti 
rendszerességő piaci árusításra. 

A piacozás mellett a SZÖVET szükségesnek tartja, hogy feldolgozókat találjon a 
gyümölcsöknek. A legtöbb gazdálkodó Nagykörőben kevés féle zöldséget, vagy gyümölcsöt 
termel, de azt igen nagy mennyiségben, a termelık arra alapoznak, hogy az árujukat majd a 
felvásárlók elviszik, de ez nagyon kiszolgáltatottá teszi ıket. A SZÖVET egy szakmai 
munkatársa úgy látja, szükséges lenne egy olyan szövetkezés, ami a gyorsan romló árut 
feldolgozza, mely biztosítékot jelent a gazdálkodóknak, sıt a termelık a feldolgozott 
termékekkel nagyobb hasznot érhetnének el.  

 

 

 
                                                 
61 49 Részlet egy interjúból. 
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A piacozás logisztikája 
A nagykörői piacépítı munkába több szinten kapcsolódik be a lakosság különbözı része. A 
piacozás logisztikai részét a SZÖVET irodavezetıje végzi, aki heti rendszerséggel veszi fel a 
vásárlói rendeléseket, valamint hirdetéseket tesz közzé az interneten a következı piaci nappal 
kapcsolatban.  

A SZÖVET Nagykörőben körülbelül 10-15 termelıtıl vásárol fel állandó jelleggel 
termékeket. 

A gazdálkodók a piacon való megjelenés alapján két csoportba osztható. A termelık egyik 
csoportja személyesen viszi saját és szomszédjai, barátai termékeit Budapestre. A másik 
csoportba azok tartoznak, akik termékeiket helyben adják el a SZÖVET-nek, de maguk nem 
utaznak piacozni. 

Rendkívüli jelentıséggel bírnak a logisztikai munkatársak. A szállítást, a termékek 
összeszedését a településen élı, de maga nem gazdálkodó SZÖVET munkatárs végzi. 

A piacon való megjelenés komplex tevékenység, amelyben egyik legnehezebb feladat a 
termékek összegyőjtése. A piacra való felkészülés folyamatos, hiszen a terményeket 
folyamatosan gondozni kell, a kertekben mindennapos munka folyik. A termelık minden hét 
csütörtökjén megkezdik kertjeikben és földjeiken a péntek estig tartó szüretelést, nyáron, a 
cseresznye- és meggyszezonban teljes családok már hajnaltól szüretelnek a gyümölcsösökben. 

A zöldségeket és gyümölcsöket a szervezık pénteken délután és este szedik össze a 
termelıktıl, ha a termék megkívánja, hőtıházba tárolják a szombat hajnali, 2-3 óra körüli 
indulásig. Két nagyobb és egy kisebb autóval végzik a termékek szállítását, az autók 
bepakolásában minden termelı segít, tehát ebben az esetben a kaláka munkához hasonló 
összefogással találkozunk. 

A piaci értékesítésben az online elırendelésre építenek, a szezonban a vásárlók kétharmadát a 
SZÖVET-tel interneten kapcsolatban lévı vásárlók, egy harmadát a piacon nézelıdık, 
vásárlók teszik ki, szezonon kívül ez az arány megfordul. 

A hétvégi piacok délután 2-3 óráig tartanak. A bepakolás után, ha szükséges, a piacon 
árusítók kiteszik a megmaradt árut a szolnoki hőtıházban, majd este 5-6 körül érnek vissza 
Nagykörőbe. A piacra járó termelık és szervezık a hétvégén csupán néhány órát alszanak, a 
fıvárosban való piaci értékesítés embert próbáló feladat. 

A SZÖVET-es piacozás egyik kulcsfigurája, a pénteki és vasárnapi piacok egyik 
legtevékenyebb szereplıje szerint egyedül a piacozás segíthet a gazdákon, hiszen ık nem 
tudják felvenni a versenyt a multinacionális áruházláncokkal. A szervezı maga nem termel, 
de a piacokon megszerzett tapasztalatai alapján elmondta, a legnagyobb hátrány, hogy a 
vásárlók az áruházláncokhoz mérik a piaci árusítást, ami azt jelenti, hogy elvárják, hogy a 
bevásárlóközpontokhoz hasonlóan mindig minden termékbıl folyamatosan vásárolhassanak, 
de a piacon szezontól függıen korlátozott mennyiségben vannak a termékek. A SZÖVET a 
versenyben maradás érdekében a mennyiség helyett a minıségi áru értékesítésére törekszik. 

A piacozásban részt vevı szervezı szerint sikerük kulcsa, hogy a piacon megjelenı többi 
áruhoz képest a nagykörői áru jobb minıségő, továbbá a piacon árusító termelık és a 
vásárlóik között olyan bizalmas kapcsolat alakult ki, amely a folyamatos és állandó vevıkört 
biztosít. 

 

A piacozásban részt vevı gazdálkodók 
A 2008 nyarán megszervezett meggymentı akció után kialakult, heti rendszerességő piacozás 
lehetısége nemcsak a SZÖVET, hanem a nagykörői gazdák számára is új helyzetet teremtett.  
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A piacokra kerülı áru kisebb- nagyobb arányban körülbelül 15 gazdálkodó gyümölcseibıl és 
zöldségeibıl áll össze. A következıkben a piacozásba különbözı módon bekapcsolódó 
nagykörői termelık közül kívánunk példákat bemutatni. 

 

PIACOZÓ 1.  

A piacozás rendszerességének köszönhetıen az egyik nagykörői termelı birtokának 
bıvítésébe fogott. Az erdélyi származású termelı családja több generáció óta foglalkozik 
gazdálkodással. A Nagykörőbe beházasodással került gazdálkodó 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.”63 

A fent említett termelı a meggymentı akció során került kapcsolatba a SZÖVET-tel és a 
piacozással, azóta az egyik budapesti piac legstabilabb tagja és szervezıje lett. A 2008-as 
nyári eseménynek köszönhetıen a SZÖVET piacot szerzett, melynek köszönhetıen a Szövet 
állandó megjelenési fórumra, a termelık pedig biztos felvevıpiacra tettek szert. Az erdélyi 
származású nagykörői termelı ennek köszönhetıen földet is vásárolt, és már lassan két éve 
egyre több termékkel jelenik meg a Budapesten. Földjén vegyszermentes gazdálkodást 
folytat, földjén csak zöldvegyszerekkel permetez, gyomirtó szert nem használ. Elmondása 
szerint ez a gazdálkodási mód nem egyszerő, de így sokkal jobb minıség érhetı el.  

Nagykörőben példás az egyes termelık közötti összefogás és segítségnyújtás. A piacra járó 
termelık minden héten, csütörtökön és pénteken összegyőjtik a szomszédok és barátaik 
termékeit, melyeket késıbb a budapesti piacon értékesítenek. „A szomszédok termékei fıként 
télen győlnek össze, hiszen ekkor a különbözı kertekben különbözı termények (hagyma, 
krumpli, stb.) vannak, ezekbıl állítjuk össze a piaci kínálatot.” 64 

Az összeszedett termékeket egy kisebb teherautóba pakolva egy másik termelıvel viszik a 
fıvárosi piacra. De „ez már nem két emberrıl szól, hanem szép lassan az egész faluról. Ez a 
falunak egy lehetıség”, amivel sokan élni tudnak, de vannak még a faluban, akik otthagyják a 
fákon a terményt, vagy akár a nagybani piacra viszik eladni” 65 

A fenti termelı által folytatott gazdálkodási mód eredménye a piacon is látszik. A lassan két 
éve beindult Komjádi piaci árusítása is bizonyítja, hiszen állandó vevıköre alakult ki, akik 
„ragaszkodnak ugyanahhoz a termékhez”66. Vevıköre körülbelül 80 fıt jelent, számos 
rendelés érkezik hozzá interneten és telefonon.  

A termelı úgy látja, hatalmas jelentıséggel bír, hogy ı minden héten személyesen árulja 
terményeit, így szép lassan össze tud ismerkedni a vevıkkel, továbbá a vásárlók 
megkóstolhatják az általuk kiválasztott és megvásárlandó árut. Ennek a személyes viszonynak 
a jelentısége pénzben nem mérhetı. A piacon nagyon fontos, hogy a zöldségek és 
gyümölcsök mögött ismerıs eladó áll-e, hiszen ha a piacon pár standdal lejjebb olcsóbban is 
árusítanak egy terméket, a vásárló ragaszkodni fog az ismerıs termelıhöz. A termelı szerint 
pedig, „ha már engem megtisztel a vásárlóm, hogy lassan egy éve oda jár hozzám, akkor én is 
megtisztelem, hogy jó minıségő árut adjak neki, jókedvvel!” 67 

                                                 
63 61 62 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
 
 
66 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
67 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
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A heti vásározás bevétele rendkívül ingadozó. Elıfordult, hogy a szállításhoz szükséges 
üzemanyag árát sem hozták vissza az eladott termékek, de arra is volt példa, hogy a piacozók 
80-100.000. forintos forgalommal tértek haza Nagykörőbe. A piacozás télen a legnehezebb, a 
múlt évben elıfordult olyan szombat is, amikor kevés rendelés érkezett, a piacon pedig nem 
volt sok vásárló. A termelı szerint azonban ezt bele kell kalkulálni az egész éves forgalomba. 
Úgy látja, hogy ha egy vásárló egész évben „megtisztelte ıt” azzal, hogy tıle rendelte a 
termékeket, akkor 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.” 68 Budapesten, a nagykörői termelı piaci standja körül olyan hangulat van, mintha 
egy falusi utcán állítana meg a szomszéd beszélgetni, „ıszinteség az egész.” 69 

A termelı 6-7 év múlva bio-termelésre kíván átállni, az bio-termesztéshez vezetı út elsı 
lépéseit meg is tették, hiszen két éve természetkímélı gazdálkodási módra tértek át. A 
gazdálkodó további földterületek vásárlását is tervezi. 

 

PIACOZÓ 2.  
A nagykörőben élı ápolónı több mint 30 éve gazdálkodik munkája mellett, férjével 1.5 hektár 
gyümölcsössel rendelkeznek. A gyümölcsös nagyrészt cseresznye és meggyfából áll, de 
ıszibarack, sárgabarack, szilva, körte, alma és ribizli is megtalálható kertjükben. A legutóbbi 
szezonban 100 mázsa cseresznyét és meggyet termeltek, valamint megtermett 8-10 mázsa 
sárgabarack, 5-6 mázsa ıszibarack, és termés hozott 10-15 fa alma, minden fajtából, a 
legkorábbitól a legkésıbbiig. 

A családja nem tudja elfogyasztani azt a sok gyümölcsöt és zöldséget, amit megtermelnek, 
ezért a többlettermékeket gyakran szétosztják a tágabb családi körben, a szülıknek, 
nagyszülıknek, testvéreknek, menyeiknek és azok családjainak, de sokszor még így sem fogy 
el.  

Férje és fiai szintén dolgoznak, tehát idı és szabad emberi kapacitás hiányában maguk nem 
tudják piacra vinni az el nem fogyasztott termékeket, „így aztán nekünk nagyon jó, hogy a 
Szövetesek elviszik”.70 A család tehát a fenti termelıvel ellentétben nem jár fel Budapestre, 
termékét helyben, Nagykörőben a SZÖVET-nek, vagy már felvásárlónak adja el.  

A felvásárlás idején a SZÖVET-es felvásárlóknak 1-2 mázsa gyümölcsöt minden évben 
eladnak. Almát nem szoktak értékesíteni, mert a nyírségi alma piaci ára nagyon alacsony, az 
almát inkább ismerısöknek adják oda. „A lényeg, hogy ha a család nem bírja megenni, 
legalább nem megy kárba a finom termék.” 71 

A felvásárlási ár változó, de az ápolónı eddig mindig meg volt elégedve az árral. Állítása 
szerint eddig mindig adtak a gyümölcsökért annyit, mintha maga adta volna el. Ha a SZÖVET 
elviszi Budapestre a termékeket, akkor csak annyi történt elıtte, hogy a termelı a faluból 
pénteken délután leszedte a gyümölcsöt, a ládával betette a kocsiba és szombaton reggel már a 
piacon van. Az ápolónı reméli, hogy 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”. 

 

 

 
                                                 
68 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
69 Részlet a gazdálkodóval készített interjúból. 
70 Részlet az ápolónıvel készített interjúból. 
71 Részlet az ápolónıvel készített interjúból. 
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PIACOZÓ 3.  
A Nagykörőben élı kézmőves asszony munkája mellett mőveli kis kertjét. Kapcsolata a 
SZÖVET -tel neki is a piacozáson keresztül alakult ki, de a gyümölcsszezonban maga igen 
késın értesül t a SZÖVET felvásárlói munkájáról, ezért miután már a falu másik 
felvásárlójának eladott 20 mázsa meggyet, csak azután, a termésének végét, 12 ládát tudott 
eladni a SZÖVET -nek. A SZÖVET azon a héten a felvásárlási ár felett tudta értékesíteni a 
meggyet Budapesten, a többletbevételt pedig visszaadta a termelıknek. A kézmőves 
megítélése szerint a piacozás alapvetıen jó kezdeményezés, „Mőködıképes, csak még nem 
alakult ki olyan mértékben, ahogyan ennek mőködnie kellene.”72 

 

Budapest problematikája 
A piacozás egyik fıszervezıje szerint elınytelen, hogy a gyümölcs és zöldség értékesítésnek 
– mint minden egyéb másnak is – a központja Budapesten van. Tapasztalatai szerint 
azonban Magyarországon egyelıre csak a fıvárosban létezik olyan tudatos vásárlói közösség, 
amely anyagilag megengedheti magának a magasabb áru termékek megvásárlását, és hajlandó 
megfizetni a minıségi élelmiszerek árát, továbbá nemcsak kiváló minıségő termékekre tart 
igényt, hanem a piacokon megjelenı személyes hangulatot is fontosnak tartja.  

A SZÖVET nagy erıvel kívánja folytatni piacépítési munkáját, céljuk, hogy ne csak 
Budapesten, hanem Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán és a Nagykörőhöz közeli 
településeken is megjelenhessenek termékeikkel. 

Az egyik szervezı elmondta, a továbblépést az jelentené, ha más településeken az ı 
példájukra újabb, hozzájuk hasonló „csomósodási pontokat” létesítenének, további 4-5 ember 
összeállna, és egy másik piacon vagy ugyanott árulnák termékeiket. „Jól esik, amikor hazajön 
a kocsi százezres forgalommal, de én nem akarok ebbe’ növekedni.”73 

A SZÖVET piacszervezı tevékenysége, valamint felvásárlói szerepe mögött a fair trade 
kereskedelem, az élelmiszerbiztonság, valamint az ökológiai tudatosság is megjelenik. A 
szervezkedés továbbá rendkívüli jelentıséggel bír a helyi termelık szemében, mert a 
gazdálkodók „mezıgazdasági egzisztenciát” tudnak kiépíteni, mivel látják, hogy 
munkájuknak van értelme, és terményeiknek biztos felvevıpiaca van. Egy termelı szavai 
szerint „tudom, hogy van értelme elültetnem fél hektár paraszt-paradicsomot, mert imádják 
Pesten”. 

 
Mennyire közvetlen? 
A közvetlen kereskedelemben a fogyasztó és termelı közé nem ékelıdik közvetítı láncszem, 
a termelı közvetlenül a fogyasztónak adja el áruját. Mennyire beszélhetünk a SZÖVET 
esetében közvetlen kereskedelemrıl? Lehetne-e rövidebb a termelı és a fogyasztó közötti 
ellátási lánc? Mőködne-e tovább az értékesítés a SZÖVET kiiktatásával? 

A termelıi piacokon való értékesítési tevékenysége során a SZÖVET olyan gazdálkodóknak 
nyújt segítséget, akikkel a hazai piacon megtalálható más gazdasági szereplık nem 
foglalkoznak, mivel ezek a termelık nem rendelkeznek homogén, kereskedelmi mennyiségő 
áruval. Az általa termelıi piacra vitt áru nem nagykereskedelmi mennyiségő, 1-2 láda zöldség 
vagy gyümölcs értékesítésérıl más hazai szervezet nem gondoskodik. A SZÖVET olyan 
gazdálkodóknak segít, akik nem tudnak törıdni az értékesítéssel járó számos adminisztrációs 
kérdéssel, a piacra járás nem fér bele az idejükbe, vagy nem rendelkeznek megfelelı 
infrastruktúrával, de a megélhetésükhöz szükséges a terményeik értékesítésével 

                                                 
72 Részlet a kézmőves asszonnyal készített interjúból. 
73 Részlet a piacozás egyik fıszervezıjével készített interjúból. 
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megszerezhetı jövedelem. A SZÖVET ehhez a folyamathoz nyújt infrastrukturális- és 
szervezıi hátteret. A SZÖVET köztes, szervezı, irányító tevékenysége tehát jelen esetben 
nélkülözhetetlen.  

 

8.1.5.5 A hazai kistermelıket érintı jogszabálymódosító javaslat kidolgozása 
A Szövetség legfrissebb kezdeményezése a Szabadkai Andrea és a Kajner Péter által vezetett 
kistermelıi gazdaságokat és gazdálkodókat érintı jogszabálymódosító javaslat kidolgozása. A 
SZÖVET korában már említett Élı Tisza végjegy kidolgozása idején szembesült azzal, hogy 
mennyire szükséges a hazai, ésszerőtlen jogszabályok felülvizsgálata.  

Az akcióban a SZÖVET hez számos hazai civil szervezet társult, és „olyan 
jogszabálymódosító javaslatcsomagot készítettek, melyek a hazai kistermelık feldolgozási, 
értékesítési lehetıségeit javítanák, ezáltal a vidékgazdaság jövedelemtermelı erejét 
növelnék.”74 A javaslat kidolgozása mögött a hazai kistermelık helyzetének javításának célja, 
kulturális sokszínőség megırzése és a válságkezelés ambíciója áll 

A civil szervezetek az Európai Unió által követett kulturális sokszínőség elveire támaszkodva 
olyan kétszintő szabályozási rendszer kialakítását kívánja elérni, melyben a különbözı mérető 
gazdasági szereplık más szabályok alapján mőködhetnek. „Az Európai Közösségen belül az 
élelmiszerek elıállításának és forgalmazásának élelmiszerhigiéniai követelményeit 
szabályozó Európai Keretrendeletek (EK)75 lehetıséget teremtenek a tagállamoknak arra, 
hogy a kisléptékő, helyben termelt élelmiszerekre vonatkozólag külön szabályozást 
alkothassanak”76, továbbá a rugalmasság elvén a helyi piacokat kiszolgáló termelık, a kis 
léptékő feldolgozók kötelességeit megkülönbözteti a nagyobb élelmiszer-elıállító helyeket 
érintı kötelezettségektıl. 

A kezdeményezésben igen fontos tényezıként szerepel a hazai társadalmi szokások, rítusok és 
ünnepi események fenntartása. A tradíciók megırzésére irányul törekvéseket korábban a 
2006. évi XXXVIII. Törvényben fogalmazták meg, ez a jogszabály a Szellemi Kulturális 
Örökség Megırzésérıl szóló UNESCO Egyezményt tartalmazza. 

A magyarországi vidéki térségeket a SZÖVET szerint ezen törvényekre és a törvényi keretek 
által biztosított lehetıségekre alapozva kéne fejleszteni, hiszen „A vidéki élet megtartó ereje 
ugyanis abban rejlik, hogy a vidéken élık fenn tudják-e tartani magukat azokból a 
mezıgazdasági és ehhez kapcsolódó feldolgozási, kereskedelmi, valamint tájfenntartó 
tevékenységekbıl, melyek még néhány évtizeddel ezelıtt is egyet jelentettek magával a 
vidékkel. A termelıket elismerés, kedvezmények, juttatások, segítı szabályozás illeti 
munkájukért, büszkék lehetnek magukra, kiváló minıségő munkát végeznek.” 

A tervezet megalkotói a kistermelıi élelmiszer-termelést, elıállítást és -értékesítést érintı 
jogszabálymódosító javaslatban a gazdálkodói lét elemeit követve a jelenlegi jogszabályok 
hiányait vagy ésszerőtlennek tartott túlszabályozott részleteit korrigálva módosítási 
javaslatokat fogalmaznak meg. A javaslat a kistermelıi feldolgozott termékek 
kiskereskedelembe, vendéglátó egységbe kerülésétıl kezdve az állatállományt érintı 
levágáson, a nyers tej közétkeztetés céljára való árusításán, a bort és pálinkát érintı 
szabályokon keresztül a higiéniai kérdésekig a termelıi lát minden oldalát érinti. 

                                                 
74 Szabadkai Andrea- Kajner Péter: Civil jogszabálymódosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 
75 Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról és a 
853/2004/EK rendelet az állati eredető élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról. 
76 Szabadkai Andrea- Kajner Péter: Civil jogszabálymódosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  56 

A SZÖVET által kezdeményezett módosító javaslatot 39 civil szervezet77 támogatja. A 
tervezetet az illetékes Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM), 
Egészségügyi Minisztériumhoz (EüM) valamint Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz 
(SzMM) nyújtották be 2009 májusában.  

 

8.2 Vélemények a Szövetrıl78 
Kutatásunk egyik fı szegmense a Szövetség az Élı Tiszáért Nagykörőben mőködı 
szervezetének vizsgálata volt. Épp ezért kvantitatív felmérésünk során külön figyelmet 
fordítottunk a faluban a Szövetrıl, illetve annak mőködésérıl kialakult véleményekre. A 
következıkben ezeknek a véleményeknek az elemzésére térnénk rá. 

Elıször is nézzük meg, hogy mennyire ismert a faluban maga az egyesület, vagy ahogy 
helyben hívják a „Szövet”. A statisztikáink alapján megállapítható (VII. diagram, balra), hogy 

a Szövet általában jól ismert Nagykörőben. A 
megkérdezettek elsöprı többsége 83%-a hallott már 
valamilyen formában a faluban az egyesület 
mőködésérıl. Mindössze 16% azon válaszadók 
számaránya, akik még soha semmilyen formában nem 
hallottak az egyesületrıl, vagy nem találkoztak vele más 
formában. Ezt az összegzı, nagyfokú homogenitást 

mutató, leíró statisztikát most bontsuk ki néhány szegmensbıl, s röviden tekintsük át, hogy 
milyen vélemények alakultak ki a SZÖVET-rıl, illetve milyen jellemzık szerint 
csoportosították helyiek az egyesületet. A kérdés elsı felének megválaszolásához, egy 
aggregált mutatót készítettünk, mely azt mérte, hogy a helyiek mit gondolnak a SZÖVET 
helyben végzett munkájáról, illetve, hogy mennyire tudnak érvényesülni szerintük helyben 
azon elképzelések, amikért a szövet dolgozik. A kérdés második felérıl pedig egy nyitott 
kérdés formájában megkérdeztük a helyiek véleményét, vagyis azt, hogy szerintük mik is 
azok a célok és tevékenységi körök amiket a Szövet felvállal, amikben változást akar elérni. 

Az aggregált jellemzı-mutatónk leíró statisztikái szerint (VIII. diagram), a Nagykörőiek 
körében nagyon pozitív vélemény alakult ki a 
SZÖVET tevékenységérıl. A válaszadók 90%-a jó 
kezdeményezésnek tartja a SZÖVET, s mindössze 
10%-ék azok aránya, akik feleslegesnek, 
haszontalannak tartják az alapítványt. Ugyanilyen 
kedvezı vélemények jellemzik azt is, hogy mennyire 
tartják „életképesnek” az alapítványt, mennyire 
gondolják, hogy céljait meg is tudja majd valósítani. A 
                                                 
77 Bihar Közalapítvány; Bors Alapítvány; CEEWEB a Biológiai Sokféleségért; Élelmezésvezetık Országos 
Szövetsége (ÉLOSZ); Energia és Környezet Alapítvány; Európai Civil Koordinációs Egyesület; Zsámbéki-
medence Idegenforgalmi Egyesület; Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ); Fejér megyei 
Paktum Egyesület; Fogyasztó- és Vidékvédı Egyesület; GAIA Ökológiai Alapítvány; Gyır- Moson- Sopron 
Megyei Agrárkamara; HANGYA Szövetkezeti Együttmőködés; Hegypásztor Kır Oszkó; Hortobágy 
Közalapítvány; Inspi-Ráció Egyesület; Kiskunsági Nık Egyesülete; Magosfa Környezeti Nevelési és 
Ökoturisztikai Alapítvány; Magyar Biokultúra Szövetség; Magyar Faluszövetség; Magyar Kisállatnemesítık 
Génmegırzı Egyesülete (MGE); Magyar LEADER Szövetség;; Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztık 
Egyesülete; Zöld Folyosó Közalapítvány; Magyar Természetvédık Szövetsége (MTVSZ); Bács-Kiskun Megyei 
Agrárkamara; Messzelátó Egyesület; Öko-forrás Közhasznú Alapítvány; ÖKOTÁRS Alapítvány; Piacfejlesztési 
Alapítvány; Pro Vértes Közalapítvány; Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület (SZÖVET); Kishantosi 
Vidékfejlesztési Központ Kht.; Tiszatáj Közalapítvány; Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE); Védegylet; VOSZ 
Közép-magyarországi Regionális Szövetsége; Nyugat- dunántúli Biokultúra Egyesület; Zöld Pihenı Alapítvány. 
78 Az alfejezet szerzıje Gosztonyi Márton és Kassa Nóra. 
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válaszadók több, mit 50%-a (52,9%), véli úgy, hogy a Szövet tevékenysége beállhat, érvényre 
juthat a faluban, és a válaszadók 18,6%-a, még ennél is optimistábban tekint a SZÖVET-re, 
ugyanis ık a falu jövıjére nézve egyedüli alternatívaként látják az Egyesület munkáját. 
Természetesen megjelennek negatív hangok is. A falu valamivel több, mint 25%-a (28,6%) 
gondolja úgy, hogy a szövet a jövıben nem fog tudni majd érvényesülni a faluban.  

A mutatókat ezek után variancia-analízissel elemeztük tovább, ám ezúttal, a terjedelmi okok 
miatt az elemzés bemutatásától eltekintünk és csak az összesített eredményeinket közöljük. 
Ezek alapján megállapítható, hogy a SZÖVET-rıl rendkívül jó, és támogató, bizakodó 
vélemény alakult ki a faluban. A SZÖVET-et leginkább támogatók azonban a faluba 
beköltözı, 40-69 évesek, a magas iskolai végzettségőek, és akik jövedelmi szintjük szerint 
vagy a legmagasabb kategóriákba, vagy a Magyarországra jellemzı átlag kereset alatti 
kategóriába esnek. A SZÖVET-tel kapcsolatos pesszimistább hangokat megfogalmazók pedig 
a helyi születéső idıs illetve fiatal korosztály, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık, 
illetve a legalacsonyabb havi keresettel jellemezhetı helyi lakosok köreibıl kerültek ki. 

Elemzésünk következı szakaszában azt néztük meg, hogy a helyi lakosok szerint mivel is 
foglalkozik a SZÖVET. A kérdést egy nyitott kérdéssel, illetve az interjúk során kapott 
válaszok alapján jártuk körül, melyek során a kapott válaszokat késıbb az Atlas.Ti 
szövegelemzı szoftver segítségével kategóriákba soroltunk, majd ezen kategóriákból nagyobb 
egységeket konstruáltunk. Végül a kategóriákat gyakoriságuk szerinti sorrendbe rendeztük, és 
egy kapcsolati ábrában összegeztük az eredményeket.  

*}

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}

 
 

A Szövet tevékenysége a helyiek szerint 5 nagy kategóriába sorolható, melyek közül a 
legfontosabb kategória a gazdálkodás, piacozás, a helyi termékek árusításának kategóriája. 
Ezen nagyobb tipológiai egység legfontosabb részkategóriája a, helyi termékek értékesítése. 
Ám lássuk inkább, hogy errıl, hogyan beszélnek a helyiek: „itteni dolgokra menjünk rá…ne 
vigyék el az árut, és ne menjenek el a szolnoki hipermarketbe vásárolni, hanem egye meg a 
saját és a szomszéd termékét…Az lenne a jó, ha minél több helyi termék lenne, és az emberek 
helyben vásárolnák meg azokat, de az emberek agyát át kell állítani erre.”(V. K.) ; „Nem 
rossz, amit csinálnak, ugyan azt teszik, amit mi korábban, felvásárolják az árút.” (B. L. 
gazdálkodó); „Szolnokról Nagykörőbe járjanak vásárolni a lakók, ne pedig az árut kelljen a 
városba vinni…Ezek a dolgok nem rossz elgondolások, de majd meglátjuk…vannak 
próbálkozások”.(R. M. I. gazdálkodó); „még nagyon gyerekcipıben jár, de az irány az 
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nagyon jó. Olyan irányító szakemberek kellenek az élére, akik már profik, mert ez inkább már 
üzlet.” (K. K. méhész) Az elsı tipológiai kategória, másik gyakran felmerülı tematikus 
egysége az ártéri gazdálkodás: „A tiszai árgazdálkodás visszaállítása a régi idıket 
visszahozni”; „Halastót akarnak az Anyitába”;„Tavat csinálnak”. 

A megkérdezettek körében a SZÖVET tevékenységi körei közül a második legtöbbször 
említett a környezetvédelemmel, a Tisza megmentésével, és az árvízvédelemmel 
kapcsolatos, környezetvédelmi kategória. Ezen alkategóriák legtöbbször átmetszve egymást, 
egymásba ágyazódva merülnek fel:„fenntartható módon éljenek”;”Elsısorban a Tisza 
megmentése a cél”;„A faluban Veres Nándor tevékenységének kezdetével nagyjából egy 
idıben elindult egy tájrehabilitációs 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.”(Sz. É.);”A tóalján árvízvédelmi rendszert hoznak létre”. 

Harmadik helyen a kultúra, a fejlesztés, és az összefogás kategóriája szerepelt, 
melynek két domináns kategóriája, a kistérségi összefogás, és a helyi hagyományok ápolása 
volt. „Céljuk a Tisza védelme, a Tisza menti települések érdekvédelme, tájjellegő termékek 
reklámozása. Munka kapcsolatban vagyunk, ismerem ıket, de kifejezetten olyan, hogy 
segítettem volna ıket, nem volt még. 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.”(Önkormányzati dolgozó)”;”…a régit visszahozni”. 

Végül negyedik nagy kategóriaként a SZÖVET oktatási tevékenységét említették. „fontos a 
környezeti nevelés, mert a jövınk múlik rajta” (Pedagógus);„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.”(P. R.) 

A negatív, kritikus hangok elsıdlegesen a beköltözık és a helyben születettek közötti 
eltérésekre vonatkoztak, egy megszokott hatalmi egyensúly felbomlásának elımozdítóját 
látták, a kritikát megfogalmazók, a SZÖVET-ben: „Lényegében árdrágítók az én zsíromon 
nyerészkednek”. A másik kritikai irány pedig fıként gazdasági téren artikulálódott, azaz a 
válaszadók a SZÖVET-et, mint saját konkurenciájukat fogalmazták meg, és ilyen 
minıségében kritizálták.„pénzben gondolkodnak” (K. L.);„Szövet a gazdák államtól való 
függetlenedését akarja elérni, de ugyanakkor vezetıi a milliók után futnak”;„De magunknak 
is szurkolok, meg nekik is.”;”Nem tudom, de zsebre dolgoznak itten!” 

Ha összevetjük a negatív és a pozitív hangokat, akkor látható, hogy két tematikus 
kategóriában tökéletes az összhang a faluban. Azaz nem fogalmazódnak meg negatív hangok 
ezen témákkal, értékekkel kapcsolatban. Az egyik ilyen kategória a környezetvédelem a 
másik pedig az oktatás. A két másik kategória, a gazdasági-, illetve a kulturális, fejlesztési 
kategória, azonban élesebb ellenvéleményeket generál(hat) a faluban.  
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9. TISZAROFF 79 

 
A SZÖVET mőködésének megértéséhez nélkülözhetetlennek látszott egy kontrolltelepülés 
bevonása a vizsgálatba, hiszen csak így válhat világossá a szervezet által képviselt ethosz és a 
rá jellemzı gyakorlatok terjedésének mikéntje, továbbá, hogy miért éppen Nagykörőben 
kapott szárnyra e kezdeményezés. A környék falvainak bejárása és néhány puhatolódzó 
beszélgetés után választásunk Tiszaroffra esett, egyrészt mert mérete és adottsági közelítették 
Nagykörőhöz, másrészt mert a SZÖVET által rendelkezésünkre bocsátott taglistán több itteni 
lakost neve is szerepelt, ami bizonyította, hogy a településen jó eséllyel hallottak már a 
szövetségrıl. Úgy véltük nem érdemes olyan helyre mennünk, ahol teljesen ismeretlen a 
szervezet és ezért esély sincs arra, hogy célkitőzései szárba szökjenek, vagy ahol a 
morfológiai és demográfiai mutatók jelentısen különböznek a Cseresznyéskertétıl. Ezért 
került ki vizsgálatunk fókuszából például a népesebb Törökszentmiklós, ahol pedig több 
interjút is készítettünk. (Megemlítendı, hogy e kisvárosban a közvetlen kereskedelem, az 
önellátás és a közösségfejlesztés tematikáját a politikai mázzal vastagon leöntött Magyarok 
Szövetsége képviseli.)  

Tiszaroff a folyó másik partján fekszik, légvonalban 15 km-re Nagykörőtıl északra. Az 
összeköttetést a két oldal között mindkét településen komp biztosítja; a borsos tarifa és a 
lassúság okozta kellemetlenségekért kárpótol ugyan a romantika, azonban – mint ahogy azt 
megtapasztalhattuk – a nyolc órai utolsó dereglye-fordulót követıen a két település jelentıs 
távolságra kerül egymástól. A közel kétezer lelkes nagyközség közvetlenül a Tisza mellé 
épült, így az ıslakosok és a nyaralók egyaránt élvezhetik a kellemes strandot. Turisztikai 
szempontból kiemelendı a Tisza-tó és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet közelsége, a 
település központjában található 1757-ben – a hagyomány szerint Rákóczi által – építtetett 
református templom, valamint a klasszicista Borbély kúria, mely ma kastélyszállóként 
üzemel. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy a település kisugárzása meg sem közelíti 
Nagykörő delejes auráját; kevesebb a régi stílusú parasztház, a hangulatos utca, és az „ország 
cseresznyéskertjéhez” fogható imázs-elemmel sem találkozhatunk.  

Azonban a problémák, melyekkel e falu szembesül igen hasonlatosak azokhoz, melyekkel 
Nagykörőben – és az ország számtalan más kistelepülésén – találkozhatunk: a környékbeli 
munkalehetıségek megszőnnek, a lakosság elöregedik, a hátrányos helyzető, járadékokra 
szoruló réteg növekszik, megváltoznak a település etnikai arányai – gettósodik a falu –, ezt 
tetézi ráadásul a kiszáradás és a gátak közé szorított folyó árhullámainak veszélye. A kitörési 
lehetıségek szintén rokoníthatóak; ártéri gazdálkodás, munkaintenzív, fenntartható 
mezıgazdasági (kis)termelés – Tiszaroff határában jók a földek, azonban így sem közelítik 
meg a nagykörői „homokot” –, közvetlen kereskedelem, vendéglátás. Összességében tehát 
úgy véltük, hogy a SZÖVET kezdeményezései e település lakosai – termelıi és vezetıi – 
számára is vonzó alternatívát kínálhatnak. Felkerekedtünk hát, hogy szemrevételezzük egy 
civil szervezet expanziójának – vagy annak hiányának – okait és körülményeit, 
megállapításainkat a volt és a jelenlegi polgármesterrel, helyi vállalkozókkal és 
gazdálkodókkal készített interjúk nyomán fogalmazzuk meg. 

 

9.1 Tiszroff rövid társadalomtörténete 
Ebben fejezetben nem Tiszaroff történetének akkurátus leírásra törekszünk, hanem a 
riportalanyaink múlt-narratíváiból építjük fel a saját szövegünket, mely a község 
                                                 
79 Az alfejezet szerzıje Papp Ábris 
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közelmúltbeli eseményeit a SZÖVET – és úgy általában a civil kezdeményezések – 
szempontjából rendszerezi. Forráskritikával – néhány könnyen hozzáférhetı internetes oldalt 
leszámítva – nem éltünk.  

A Rákóczi-szabadságharcot követıen Tiszaroff egy része a Borbély család tulajdonába került, 
majd több birtokosa is lett a falunak. „Itt a környéken hét kastély volt, számos nemesi 
családdal. Itt gazdálkodtak és nagyon jó viszonyban voltak a helyiekkel, kenyeret és munkát 
adtak. De nem úgy viselkedtek, mint, ahogy sokszor hallani, hogy gazda és cseléd. Számtalan 
esetben hallottam, hogy szabályszerően várták, az idıs paraszt emberek és nénik, amikor a 
rendszerváltás után ezek az emberek haza tértek. Hazajöttek meghalni, eltemettetni magukat. 
(Bárczay, Borbély, gróf Waldeck család).”80 Könnyen megérthetjük ezt a tiszteletet, ha 
felidézzük, hogy a periférikus elhelyezkedéső, rossz utakkal körülvett falu Borbély György 
megyei ispánsága idején élte aranykorát. Ekkor – a XIX. Század utolsó negyedében – a 
település a Közép Tiszai Járás székhelye, és a dohánytermesztés és feldolgozás központja 
volt, állami dohányfermentáló üzemmel – a dohánylevél a település címerében is föltőnik –, 
lakossága pedig megközelítette az 5000 fıt. Az 1990-as évektıl megindul a község 
hanyatlása, elvesztette központi szerepét és a dohánytermesztés is visszaesett. Nem alakult ki 
kisgazdálkodó, paraszti réteg, a falu lakói az úri birtokokon dolgoztak – talán ez is 
közrejátszott abban, hogy a Tanácsköztársaság idején itt is megalakult a Vörös İrség, 
melynek vezetıjét késıbb megkínozták és kivégezték. E gazdálkodó réteg hiánya a 
késıbbiekben is érezteti hatását: „Mindenki egy-egy uradalomban helyezkedett el, ahol 
megmondták nekik, hogy mit kel 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 Kádár-rendszer szerény gyarapodást hozott Tiszaroff számára, 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, 
idehozták az árut, majd terítették Kelet-Magyarországon. Gépállomás és termelı-szövetkezet 
is mőködött a faluban; a Tiszaroff és Vidéke Körzeti FMSZ. A környékbeli központokra, 
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, és sokat kell még várni arra, hogy itt 
„barnamezıs” beruházás valósuljon meg – vagy szimplán lebontsák. 

A 120 embert alkalmazó téesz hagyományos felépítéső volt, javarészt növénytermesztéssel 
foglalkozott, illetve volt egy üzem-részleg, ahol raklapokat gyártottak, az ártéri nyárfákból. 
Szarvasmarha és birkatenyésztéssel is foglalkozott, és foglalkozik ma is. „A rendszerváltás 
szele elfújta a volt téesz elnököt, 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; egy középfokú 
végzettségő bácsika helyére került. A ’92-es szövetkezeti törvény lehetıséget adott arra, hogy 
a szövetkezetbıl ki lehessen lépni. Egypáran éltek ezzel a lehetıséggel és elkezdtek 
szervezıdni. A jobb embereket arra bíztatták, hogy vegyék ki a vagyonukat, majd késıbb úgy 

                                                 
80 Részlet egy interjúból. A szövegben található minden idézet az interjúkból származik, kivételek esetében 
feltüntetjük a forrást. 
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alakult ez, mint egy futball csapatnál, mikor a gyerekek kimennek a grundra; választanak két 
vezért és egyik ide áll a másik oda. Két csoport kezdet szervezıdni. A jobb szervezıhöz 
kerültek a jobb emberek, a rosszabbhoz a rosszabbak. Az egyik az Agroff kft lett, T. L. 
vezetésével, a másik a Tiszaroff szövetkezet, K. Sz. vezetésével. 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 máshol keresett munkahelyet vagy leszázalékoltatta magát. A visszatelepült 
Bárczay a több száz hektárját bérbe adta az Agroffnak. Vásárolt ıshonos magyar fajtákat 
(szürke marha) és azokat is a szövetkezetre bízta, melynek fı profilja ma is a juh- és 
szarvasmarha-tartás. A kft. ma virágzó vállalkozás, magunk is megcsodáltuk takaros 
telephelyét és tekintélyt parancsoló gép-parkját, valamint a külterjesen tartott magyar szürke 
és magyar tarka szarvasmarhákat. A vezetıje agilis ember, a polgármester ellenzéke s 
kihívója.  

Egyéni gazdálkodásba nem sokan fogtak a rendszerváltás után, néhányan – kb. 10 fı – ugyan 
kivették részüket a Téeszbıl, és a kedvezményes – a mezıgazdaság talpra-állítását elısegítı – 
hitelbıl további eszközöket vásároltak. „A dolog vége az lett, hogy 5-6-an 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 gyógyszer alapanyag). 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.” Ma négy család foglalkozik 
mezıgazdasággal, vállalkozóként vagy ıstermelıként. Közülük kiemelkedik a fıként 
állattartó B. család a maga 300-400 hektárjával. Ezen kívül hárman mővelnek földet 100 
hektáron, és páran 20-40 hektáron – fıleg kukoricát, napraforgót, repcét, búzát, tököt 
termelnek. (Korábban Roff és Tiszabı között mőködtek rizsföldek, de azok felszámolásra 
kerültek.) 

A folyó kedvezı adottságai a nyolcvanas években számos városi nyaralót vonzottak a 
településre – nem kis szerepet játszott ebben egy pesti ember, aki reklámozta a falu 
„varázsát”. Többen szerettek volna nyaralót vásárolni, ezért az önkormányzat felparcellázott 
földeket, így hozva létre az üdülıtelepet a falu központjától távolabb. Sorban álltak a 
telkekért, néhányan véglegesen ideköltöztek – a lakásállomány 30-40 %-a funkcionál 
nyaralóként. Az a benyomásunk alakult ki, hogy Tiszaroff más jellegő üdülıfaluvá alakult, 
mint Nagykörő, hiszen ide nem az autentikus régi házak és a hagyományos falusi kultúra iránt 
vonzódó értelmiség költözött, hanem elsısorban a Tisza közelségét favorizáló, hétvégi házra, 
telekre áhítozó alsó-középosztály. Nem találkozni például az igényesebb közönséget 
megcélzó vendéglátó-ipari egységgel, csárdával, viszont a fıtéren található falatozóban igen 
pompás és laktató ételeket kínálnak – rántott húst, rostélyost, csalamádét.  

Korábban az üdülık fellendülést hoztak a falunak, azonban mára ez a trend is megfordulni 
látszik. „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. Nagyon kevés az az ingatlan, ami úgymond forgalomképes, 
de még ebbıl a tekintetbıl Tiszaroff szerencsés helyzetben van, mert hogy ilyen szinten van, 
azt az ingatlanoknak köszönheti. Annak, hogy elindult egy úgynevezett üdülıfaluvá válás, 
ami aztán több dolog miatt is elakadt, egyrészt, mert az üdülısöknek elég kis része tudta 
fenntartani az üdülıjét, másrészt Tiszaroffnak azért kellene rendelkeznie, úgymond turisztikai 
attrakcióval, ami talán itt tartaná azt a turistát. Régen volt itt hét kocsma, ott összejött a 
haverokkal, de az nem turisztika.”  

Ma a település lakóinak fele munkanélküli, az egyik interjúalany abban sem biztos, „hogyha 
valaki egy 150 fıs üzemet ide telepítene, találna-e mentálisan, fizikálisan, kvalifikáltan 
alkalmas embert Tiszaroffon.” Ma még nem alakultak ki éles etnikai ellentétek a faluban, de 
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nincs biztosíték arra, hogy a késıbbiekben sem fognak, hisz a romák aránya növekszik: míg 
korábban a település lakóinak 30 % volt cigány, addig ma az elsı osztályosok körében 70 % 
az arányuk – ehhez persze nem csak a demográfiai változás, hanem az iskolai szegregáció is 
hozzájárul (sokan máshová viszik a gyereküket iskolába).  

 

9.2 Vállalkozások, gazdálkodók 
Ebben a fejezetben néhány vállalkozó portréját igyekszünk megrajzolni. A teljesség igénye 
nélkül mutatjuk be azokat, akikkel kapcsolatba kerültünk, vagy elegendı információval 
rendelkezünk róluk – a fontosabb kezdeményezések semmiképpen sem maradnak ki.  

A falu legjelentısebbnek tőnı vállalkozása az Agroff Kft , mely a volt Téesz utódaként a falu 
határának jelentıs részét mőveli és ekképpen ötven embernek ad munkát. Az indulásnál azok 
csatlakoztak, akik „szerettek és tudtak” dolgozni. A karizmatikus, jó szervezıkészséggel 
megáldott T.L. sikerre vitte a vállalkozást – ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 
szocialista korszak egyetlen túlélı szervezeteként ma is képes embereket foglalkoztatni, sıt 
még fejleszteni is. A falu központjában van a telephely – gépállomás és irodák –, a falun kívül 
pedig a major – ahol a marhák élik életük. Az állatokat kihajtják ugyan a legelıre, azonban 
nem beszélhetünk táj- vagy ártéri- gazdálkodásról. A saját termékeiket – a nagykörői téeszhez 
hasonlóan – helyi boltjukban is értékesítik, melyet ebben az évben nyitottak meg, és melynek 
fı kínálatába a tejtermékek és a hús tartoznak. A közért egyre nagyobb népszerőségnek 
örvend, magunk is tanúi voltunk a kedves kiszolgálásnak s annak a sajátos hangulatnak, mely 
az efféle boltokra jellemzı: a vásárlás itt közvetlenebb, bizonyos termékek már reggel 
elfogynak, de különben is föl kell ıket íratni. Az egyenesen a hőtı „üstbıl” érkezı tejet 
mőanyag flakonokba – vagy bármibe – töltik. Lehet kapni szürkemarha-, ürü- és bárányhúst 
is, melynek drágább áráért – ami természetesen így is eltörpül a városbelihez képest –, 
elsısorban a vágóhíd felelıs, ahová el kell szállítani a jószágot és meg kell fizetni a 
szolgáltatást. Korábban a faluban is mőködött vágóhíd, de azt a szokásos okból kifolyólag 
bezárták: nem felet meg az EU elıírásoknak. A volt raklapüzemet ma tárolási céllal használja 
a Kft, ezzel óriási elınyre tesz szert a tárolókapacitással nem rendelkezı gazdákhoz képest. 

A cég ma sokkal inkább mutatja egy kapitalista kisvállalkozás, mint egy gazdaszövetkezet 
képét, ezt igazolják adatközlıink szavai: „De nem fog ezzel a generációval megszőnni a 
szövetkezet, mivel egy-két talpra esett, végzett vezetın és könyvelın kívül csak munkások 
vannak benne, 30-40 munkást pedig talán késıbb is találni fognak.” „Földdel nem vesznek be 
senkit, csak munkaerınek vesznek be embereket. Az egyéni gazdálkodók közben szépen 
tönkrementek.” Tehát úgy látszik, hogy a helyi kereskedelem és a különbözı alternatív 
termékek – pl. szürke marha – felé fordulást e községben nem holmi széplelkő, környezet- és 
társadalommentı szemlélet, hanem a jól felismert üzleti érdek motiválta.  

Ettıl a modelltıl sokban különbözik az általunk megismert, harmincas éveiben járó egyéni 
gazdálkodó vállalkozása. İ 130 hektáron gazdálkodik, tevékenységét az Orbán kormány alatt 
kezdte, amikor kedvezményes hitelt biztosítottak a mezıgazdasági vállalkozások 
beindításához. Hosszú lejáratra vett fel 10 milliós hitelt, melynek részleteit még másfél évig 
fizeti – a kamat 70 %-át elengedték. E pénzbıl vett földet, gépeket és állatokat. Legelıje és 
kaszálója van, hét hektáron termeszt olajtököt, melyet egy barátja órabérben mővel – „mivel 
haver, enged az árból”. 90 hektáron termel napraforgót és búzát, melyek jövedelmezısége 
elsısorban a csökkenı állami és az uniós forrásoktól függ. Az olajtök mázsájáért korábban 
70-80 ezer forintot is megadtak, ám ma már csupán 15-20 ezer forint az ára, a kínai és román 
konkurenciának köszönhetıen. Nyolc tehenet tart a háza melletti istállóban, ezeket legelteti és 
a tejet a helyi nagygazdának, a B. Családnak adja el 60 Ft/literes áron – összesen négyen 
tartanak tehenet a faluban. Ezen kívül szépen gondozott háztáji kertje van, és baromfit is tart – 
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ezeket szigorúan saját fogyasztásra. (Mi is így találtunk rá: láttuk, hogy háza körül élet és 
mezıgazdaságra utaló jelek vannak.) A földjeirıl elmondja, hogy „azok 14-15 aranykorona 
értékőek, de nem lehet jól öntözni, mert a régi Téesz elnök betúratta az öntözırendszert.” Az 
ártéri gazdálkodás felıl is érdeklıdtünk: „Jó minıségő földek voltak régen, amin termelni 
lehetett: kukoricát, babot, de sok a fa, azokat ki kéne vágni.” A helyi gyümölcsöt csak 
pálinkának lehetne eladni, azonban itt nagyon erıs a konkurencia: Tiszaburán van egy nagy 
gyümölcsös, jelentıs túltermeléssel.  

Megtudtuk tıle azt is, hogy a környéken – pár faluval arrább – van egy angol, aki nagy 
mennyiségben, profi módon termel „újfajta” dolgokat – málnát, gombát, szılıt –, melyeket 
azután Angliában értékesít. Ebbıl is látszik, hogy a magyar mezıgazdaság profitábilisabb 
lehetne, ha megfelelı piacot sikerülne találni a magas minıségő, munkaigényesebb termékek 
számára.  

Az alternatívákat és 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 célkitőzéseit illetıen. „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.  

Íme hát egy kényszerektıl terhelt, ámde mégis a „maga ura” gazdálkodó mottója: „Vagy 
annak (munkanélküliség), vagy ennek (föld) vagyok a szegénye!” 

A B. család az Agroff utáni második legnagyobb „üzem” fenntartója. 300-400 hektáron 
gazdálkodnak, fıleg teheneket tartanak a külterületi tanyájukon – melynek meglátogatása nem 
állít módunkban, hisz nem rendelkeztünk a sártengeren keresztülvergıdni képes dzsippel. A 
saját és a környékrıl fölvásárolt tejet a falusi házukkal egybeépült üzemben dolgozzák fel: 
zacskózzák, illetve most már tejfölt és túrót is készítenek, és a környékbeli üzletekbe terítik. 
Természetesen náluk is meg lehet vásárolni e termékeket, a falusiak közül sokan járnak ide. A 
családtagokon kívül, még öt-hat embert foglalkoztatnak. Sajnos a SZÖVETrıl – meg úgy 
általában semmirıl – nem tudtuk ıket megkérdezni, mivel nagyon elfoglaltak, és – tegyük 
hozzá – zárkózottak voltak.  

A falu bejárásakor elsısorban a háztáji gazdálkodás és a barter kereskedelem nyomait 
kerestük, több helyen láttuk, hogy „tojás eladó”, egy udvarban szép kis fekete báránykák 
szaladgáltak, melyeket – a restaurált veterán traktorral együtt – kedvtelésbıl tart pesti 
tulajdonosuk – az ı távollétében helyi barátja gondozza a birtokot, aki cserébe ott lakhat a 
házban. Azonban mindezeknél érdekesebb volt, az Öreg halász és a felesége, akikre – 
meglehetısen prózai módon – úgy akadtunk, hogy a házukra ki volt írva: „K.D. Halász.” 
Az idıs házaspár épp nem volt otthon, a néhány házzal arrébb fekvı telkükön, családi körben 
kapálták a krumplit. Érdeklıdésünket örömmel fogadták, szívesen mutatták meg a ház körüli 
állatsereget és a veteményest. A hatvan év körüli asszony elmondta, hogy a háború után a 
családja kapott két hold földet, melyet ık is kivettek a téeszbıl – „kiemelten kaptak földet 
azok akik valamilyen pozícióban voltak, pl: a gépkezelık és a vezetık.” –, és olajtökkel – 
„melynek ára azóta lezuhant” –, kukoricával próbálkoztak – „sok volt a vadkár, nem vadássza 
la az állatokat a helyi vadásztársaság”. Ma bérbe adják kicsiny földjüket.  

Az ólakban igen gazdag volt a diverzitás: többféle récét, tyúkot, pulykát és galambot tartottak, 
ezek többsége saját keltetéső volt, három malac is röfögött valahol. Megtudtuk, hogy ketten 
100 ezer forintból – a férj nyugdíjából és a feleség közmunkáért kapott „juttatásából” – élnek, 
és az állatokat egyfajta magán-bankként használják: „Amit ide beteszünk, azt késıbb 
kivehetjük. Általában boltból vesszük a húst, s csak akkor vágunk állatot, ha elfogy a 
pénzünk”. Korábban nagyobb méretekben foglalkoztak háztáji gazdálkodással, erre így 
emlékszik vissza a halászné: „Mindenki azt mondta, hogy jó a parasztnak a második 
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gazdaságban, pedig szarrá dolgozta magát. Koca, gyerek, tehén, Téesz. Reggel 5-kor keltem, 
állatoztam (etetés), a gyerekeket felkészítettem az iskolába (nyolc gyermekük van!), a 
háztartást rendbe tenni, Téeszbe bemenni dolgozni. Ebédelni hazajártam, de épp hogy csak a 
gyerekeimnek el tudtam készíteni az ennivalót. Ezután vissza a TSZ-be dolgozni, és délután 
ismét jött az állatokkal való foglalkozás.” A helyi kereskedelem kapcsán elmondta, hogy ık 
maximum tojást – no meg 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 halász pedig megmutatta munkaeszközeit, a hagyományos varsát, hálókat és egyéb hal-
csapdákat, amelyek kihelyezése ısi mesterség és igen bonyolult feladat. A dolgot nehezíti, 
„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, egy hónapban 55 ezer 
forint volt az engedélyek ára. Minden nap Törökszentmiklósra vitte eladni a friss halat, de 
egyszer csak kitiltották a piacról, mondván, hogy nem EU komform sem a szállítás, sem az 
értékesítés. Ma már csak nyugdíj mellett, ıstermelıként csinálja, és háztól, a mélyhőtıbıl 
adja el a fogást – mi is vettünk tıle egy szép kis harcsát.  

Változó, hogy mennyi a hal, 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.”  

Mesterségét egyik gyermeke sem viszi tovább, s bár tudása hasznára válhatna a fenntartható 
tájgazdálkodásnak, kora és szők lehetıségei – a piacra jutás különösen nehéz volta – miatt, 
nem tudja igénybe venni a SZÖVET segítségét. Az általa őzött foglalkozás és az ıskortól 
eddig fennmaradt technológia vele együtt fog eltőnni a környékrıl. 

Az eddig felsoroltakon kívül is mőködnek vállalkozások a faluban. Ezek többnyire 
vegyesboltok – Coop, kínai-bolt – és vendéglátó-ipari egységek – kocsma, falatozó. 
Különösen érdekes a Borbély kúria története: „Téesz központ lett, de volt benne gépállomás, 
kesztyőgyár stb. Volt egy téeszelnök, aki mőemléki védettség alá helyezte és elkezdte 
újítgatni. ’94-ben megvásárolta egy pesti emberke, aki egy kastélyszállót álmodott ide,81 de 
nem igazán tudja mőködtetni. Eleinte voltak rendezvények, látogatók, de most már egyre 
kevesebben. 1 milliárd forintja van benne, most árulja.” A kastély lakóit – vendégeit és 
tulajdonosait – nagy fal és óriási társadalmi távolság választja el a falusiaktól. A falusiak 
szempontjából szinte olyan, mintha nem is létezne a kastély. 

 

9.3 A nagyközség vezetése 
A falu jelenlegi polgármestere 2006 óta tölti be hivatalát, korábban nyaralóként keveredett 
ide, de már tíz éve „itt lakik”. Mások szerint viszont csak félig tiszaroffi, ugyanis bár tényleg 
van háza a faluban, családjával Szolnokon él – magunk is láttuk, amint munkája végeztével 
terepjárójába pattan és hazamegy. Bennünket a takaros polgármesteri hivatalban fogadott egy 
rövid beszélgetés erejéig. Kérdeztük a SZÖVET-rıl, a vésztározóról, a helyi gazdákról és a 
falu sorsáról – az eddig elhangzott idézetek közül több tıle származik –, azonban ebben a 
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fejezetben elsısorban az ı tevékenységére, a faluval kapcsolatos diagnózisaira és az általa 
reálisnak tartott kúrákra koncentrálunk.  

Eddigi tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, nem elképzelhetetlen, hogy „gyüttment” üljön 
egy falucska vezetıi székében, ám gyakoribb a faluból elszármazó, majd oda visszatérı 
ember, vagy egy olyan valaki, akit érdekeltségei szorosan a faluhoz láncolnak – vagy mert 
valamilyen gazdasági tevékenységet folytat, vagy mert az a falu világjobbító 
önmegvalósításának színtere. A jelenlegi körülmények között egy jó polgármester megléte 
kulcsfontosságú egy település életképességének megırzése szempontjából. A sikerhez nem 
elegendı csupán a bürokratikus – pályázati – ügymenetek csínját-bínját vagy a helyi 
erıviszonyokat ismerni, fontos, hogy a vezetı gócpontja legyen a falusi kapcsolati hálónak, s 
ekképpen minden fronton offenzívát folytathasson szenvedélyes tervei megvalósításának 
érdekében. Semmi esetre sem áll szándékunkban felszínes benyomásaink alapján megítélni, 
hogy a tiszaroffi bíró mennyire felel meg ezeknek a szempontoknak, inkább egyik 
adatközlınk szavait idézzük. 

„A polgármester vállalkozása Püspökladánytól, Kisújszállásig 4-5 benzinkutat foglal magába, 
melyeket a MOL-tól bérel. Az édesapja az NFÜ-nek most lett a vezetıje. Tiszteletdíjas 
polgármester, nem ez a fı állása. İ nem akart polgármester lenni. Baráti társasága erıltette, 
mert amikor a korábbi polgármester visszavonult, hirtelen nyolc jelölt lett a székére – a 
korábbi választásokon nem akadt kihívója. Többen úgy indultak neki, hogy nem volt 
munkahelyük és így próbáltak munkahelyet találni. Többnyire értelmiségi körbıl kerültek ki 
(téeszelnök, óvónı, tanítónı). Azt gondolták az emberek, hogy a K. Zs. lesz a jó 
polgármester, mert neki az apja olyan helyen van, ahonnan tud segíteni a falunak. (akkor épp 
az ÁPV vezérigazgatója). Ezt azóta sem nagyon vették észre. A legnagyobb ellenfele T. L. 
volt (az Agroff vezére) és a K. Zs csak azért lett polgármester, hogy ne a T. legyen. Nagy a 
győlölet iránta, az iránt, aki ötvenvalahány embert foglalkoztat. Nagyon jól gazdálkodik és 
szervezi a kft-ét, néha még embertelenül is. K. Zs. végül hetven szavazattal nyert. A hat jelölt 
csak morzsákat kapott. A kft vezetıjének a víziója a hatalommániája volt.” 

A polgármester „fıfoglalkozásáról” ezt mondja: „kereskedı vagyok, ingatlanfejlesztéssel 
foglalkozom. Vendéglátóiparban is vannak érdekeltségeim. Iroda épületeket beruházunk és 
értékesítünk.” Kérdésünkre, hogy vajon mi motiválta abban, hogy elvállalja egy ilyen kis falu 
sok macerával járó irányítását, ezt válaszolja: „Tulajdonképpen annak a fenntartása, ami volt, 
semmi más. – És a jelenlegi életviszonyoknak a fenntartása esélytelen? (kérdezı) – Abszolút, 
és azt látom ilyen helyzetben ez sikertelenségre van ítélve.” Összességében jellemzı volt rá 
egyfajta cinikus realizmus; kertelés és különösebb érzelmi töltet nélkül ecsetelte a falu súlyos 
problémáit, a munkahelyek nyomasztó hiányát, a súlyos szociális gondokat, a fiatalok 
elvándorlását stb. Az „Út a munkához” programról például így nyilatkozik: „Tulajdonképpen 
a gereblyésbıl meg a sepregetıbıl lett több ezzel a programmal. Magyarul én úgy látom, 
hogy semmit nem ér el, ha csak azt nem, hogy a gyerek azt látja, hogy reggel 7-kor munkába 
indul otthonról a szülı, de hogy ez a munka mennyire hasznos, az már nem egyértelmő.” (Az 
egyik gazdálkodó riportalanyunktól megtudtuk, hogy ma azért nem termeszti senki a település 
dicsı múltjában központi szerepet játszó dohányt, mert az borzasztó „munka-igényes”, sok 
kézi pepecseléssel jár. Viszont mi már hallottunk olyan hátrányos helyzető kistelepülésrıl, 
ahol a falusiak szövetkezetben termelik a dohányt.) 

Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez a fajta tényszerőség és tárgyilagosság hasznos lehet, az 
irányítás szempontjából – „ha ezt akarjátok, akkor annak ez és ez a következménye” –, 
azonban kevés lelkesítı ereje van. Pedig fel kéne rázni az embereket. „Az az alapvetı 
probléma, hogy befásultak az emberek, én már nyolc éve nem tudom elérni, hogy legyen egy 
civil társaság Tiszaroffon. Az emberekbıl hiányzik az önjobbítási szándék. Nem hiszik el, 
hogyha összefognak, sok mindent lehetne csinálni. Én meg nem tudtam kitalálni ezt.” 
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Úgy látszik tehát, hogy az ı politikafilozófiája szerint az önkormányzatnak nem az a feladata, 
hogy megváltsa a községet, hanem hogy mőködtesse azt. A polgármester úgy véli, hogy nem a 
testületnek kell gazdaság- vagy közösségfejlesztésbe fognia – be kell látnunk, hogy az 
elıbbire föld és vagyon hiányában tényleg kevés lehetıség adódik –, elég ha felkarolja az 
efféle kezdeményezéseket. Csakhogy ilyenek nem léteznek Tiszaroffon.  

Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy a mőködtetés feladatának maradéktalanul eleget 
tesz az önkormányzat. Ezt még azok is elismerik, akik különben önös érdekeket feltételeznek 
a „szívesség-polgármester” cselekedetei mögött – „földfelvásárlás, telekspekuláció, víz fölötti 
hatalom”. Sikerült lefaragni az önkormányzat adósságállományát, a településen számtalan 
beruházás realizálódott: „Mindenféle infrastruktúra megvalósult az elmúlt húsz év alatt. 25 
km-es úthálózat, minden utca aszfaltos, a ’80-as évek végére lett telefon, utána gáz minden 
utcában, most megvalósul a szennyvíz, belvíz-elvezetés, már épen metró nem épül. Minden 
infrastruktúra meglesz, de a végén kinek.” Számtalan pályázatot nyert a falu – ezekrıl 
részletes tájékoztatást ad a honlapjuk: „Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
pályázatot írt ki "A leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának támogatása" 
címmel. Községünk e támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtott be "Tiszaroffi óvoda 
épület akadálymentesítése és korszerősítése" megnevezéssel. Örömmel tájékoztatjuk a 
lakosságot, hogy ezen támogatást is elnyertük. A támogatás összege: 18.581.829 Ft”82 

Tehát akkor már egy akadálymentesített és korszerősített óvodában fognak szegregálódni a 
hátrányos helyzető gyerekek. Kérdés hogy a „tüneti kezelés intézményes állandósítása” 
hazánkban még meddig ódázhatja el a mélyreható paradigmaváltás szükségességének 
felismerését. 

Témánk szempontjából lényeges, hogy a feladatát kielégítıen ellátó, ám azt átértelmezni, 
kibıvíteni nem szándékozó polgármester alapvetıen „városi mentalitással” rendelkezik, nem 
ért a mezıgazdasághoz, így az annak alternatív formáiban felsejlı potenciált sem képes 
felfedezni. 

 

9.4 Tiszaroff és a SZÖVET 
A falu kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy legyenek benne SZÖVET tagok, a 
listánkon szereplı két név a volt és a jelenlegi polgármestert takarta, a velük való 
beszélgetésekbıl rekonstruáljuk a szervezet és a település kapcsolatát. 

2000-ben hatalmas veszélyben volt a falu az árvíz miatt; itt volt a legmagasabb a víz 10, 88 
méteren tetızött. Kézenfekvı volt hogy a Tisza-menti települések vezetıi élénken érdeklıdtek 
a Vásárhelyi terv iránt, mely a védelmi rendszer megerısítését és 10 db. vésztározó építését 
foglalta magába. A koncepció szerint ezek a tározók árvíz idején megtelnek vízzel, és az 
óriási, idıszakosan elárasztott területeken aztán lehetıség lesz a táj- és az ártéri 
gazdálkodásra, nem utolsó sorban pedig turisztikai látványosságot is jelenthetne. A 10 eredeti 
tározó helyszín között Tiszaroff nem is szerepelt. A tervezett tározók számát késıbb ötre 
csökkentették, majd a volt Roffi polgármester javasolta, hogy legyen itt az egyik, mivel a 
„beígért lehetıség, szabályszerően mézesmadzag volt”. Többek között beígérték az öntözı 
berendezést, melyet a Kunsági csatornával kötöttek volna össze, így meglett volna az állandó 
vízszint, és a tájgazdálkodás lehetısége – Balogh Péter elıadást is tartott róla a faluban. A 
volt polgármester benne volt a megyei vízügyi tanácsban, és mivel tudta, hogy több település 
már visszautasította a tározót, felajánlotta a Tiszaroffi területet. (Elképzelhetınek tartja, hogy 
majd szidják érte késıbb.) 
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 A korábbi polgármester szavait idézzük: „Nándival mai napig jó a kapcsolatom, szívesen 
emlékszem vissza azokra az évekre, amikor együtt harcoltunk a Vásárhelyi terv kapcsán. 
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, Nándinak jó barátja, és ı 
figyelmeztetett bennünket, hogy a kormány semmit nem fog megvalósítani a már elfogadott 
törvénybıl. Létrehoztak egy szövetséget az érintet településekkel és jártunk a minisztériumba, 
tüntetni Pestre. Ezt Nándi szervezte, de nemhogy sikert aratott volna, hanem inkább 
ellenségeket szerzett. Ezért talán még kevesebbet teljesítettek. A szennyvíz beruházás ¾-e 
készült el, de megállt, mert nincs rá több pénz. A belvíz talán idén elindul, de nincs rá meg az 
összes pénz.”  

Roff vezetıi tehát elsısorban a Tisza-menti települések és régiók közös 
érdekérvényesítésének lehetıségét fedezték fel a SZÖVET-ben, melyet korábbi hasonló 
kezdeményezésekkel rokonítanak. „Mint az Alföld program, melyet Tóth Albert kisújszállási 
tanár kezdeményezett, abból a célból, hogy az Alföld fölemelkedését valahogy biztosítsa. 
Nándi csapatának is az volt a célja, hogy az alföld embereinek az életkörülményeit javítsa a 
Tisza adta lehetıségek jobb kihasználása által. İk a tájgazdálkodásban hittek és hisznek ma is 
(szürke tartás, kubikgödör program).” Ehhez képest úgy vélik, hogy ezt a kezdeményezést 
csak nagyban, állami támogatással lehetne megvalósítani. „Volt egy önkormányzati csoport, 
ami azt szerette volna, hogy ugye az önkormányzat-támogató befektetık megjelenjenek. A 
megjelenés akkor lett volna biztosított, hogyha ezek a programok a teljes Tiszavölgyben 
megvalósulnak, de hát ebbıl nem sok minden történt.” Kritikájuk szerint a SZÖVET csak 
néhány mikro-régióra koncentrál, talán ez is közrejátszott abban, hogy nem igazán vesznek 
részt a szervezet tevékenységében. (A volt polgármester hivatali idejének végén, 2005-ben 
alakult a SZÖVET, a hivatal átadása után elkísérte utódát egy győlésre, ahol mindketten 
beléptek, innen a tagság.)  

Az interjúkból úgy tőnt, hogy a táj- és ártéri gazdálkodáson kívül, nem igen „jöttek át” a 
SZÖVET célkitőzései, például a közvetlen kereskedelemrıl, vagy a helyi termékek piacra 
juttatásáról nem tettek említést. Az interjúkat utólag olvasva az a benyomás alakult ki 
bennünk, hogy a hagyományos fok-rendszer elemi is sajátosan keverednek a vésztározók 
kínálta lehetıségekkel – erre jó lenne újból rákérdezni. Roffon végül megépítették a tározót, 
melyet mi is megtekinthettünk. A kampányanyagokban és a médiában kétségtelenül jól 
mutatnak az ügyesen fényképezett mőtárgy részletei, de élıben még-érdekesebb a látvány: az 
óriási területet, melyet jórészt szántóként használnak, egyszerően bekerítették egy nagy gáttal. 
„Amikor kimegy az ember a területre, ilyen futurisztikus betonkeverı erıdítményt lát.” 
Irdatlan munka lehetett, meg is fizette a költségvetés az árát, 6,5 milliárd forintot. 
Tiszaroffnak nem sok haszna származik az építménybıl, hisz igazi védelmet ezek a tározók 
akkor jelentenének, ha mind a 10 megépül belılük – kettı készült el eddig –, így csak pártucat 
centivel apasztja a vizet áradáskor. Az építés során helyi munkaerıt egyáltalán nem 
alkalmaztak. A beígért infrastrukturális beruházások jó része megvalósult, kivéve a 
belvízvédelem, melyre különösen nagy szükség lenne, hisz ha tele a tározó, akkor nagyon 
megemelkedik a talajvíz. De inkább adjuk át a szót az érintetteknek: 

„A tározó miatt 12 km-en megerısítették a gátakat, így az emberek biztonságosabban élnek 
most már, ez tény. Ígérték, hogy a tározó idegenforgalmi jelentıséggel fog bírni, de semmi 
haszna nincsen. A tározón belüli földekért, aranykoronánként 6000 forintot adtak, mint 
kárpótlás, de ezeket lehet tovább használni néhány megkötéssel (építési tilalom). A 
nyomvonalba esı földeket tisztességesen kifizették. Ilyen alapon ık jól jártak. Ha 
elárasztanák a tározót, akkor abban az évben kártalanítanák a gazdálkodókat, de nem bíznak 
benne az emberek, hogy a víz vissza fog folyni.” (ex-polgármester). 
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„A biztosítékrendszer sincs kiépítve. Meg hát senki nem tudja, hogy mi van akkor, ha a 
tározókat megtöltik vízzel. Modellasztalon biztos jól mőködött, hogy ennyi idı alatt folyik le 
a víz, mert ez gravitációs lefolyásra van tervezve, de hogy abba gazdálkodás mikor lesz, azt 
senki nem tudja megmondani. Úgyhogy ahhoz képest, hogy a kormányzat a Velencei-tóval 
hozta párhuzamba az átadáskor, inkább csak egy úgymond, döglött pocsolyát fogok 
tapasztalni, és inkább szúnyogirtásra kell többet költeni az éves költségvetésbıl, mint idáig. 
Én el se mentem az átadóra”. (jelenlegi polgármester) 

Talán az eddigiekbıl is világossá vált, hogy melyek azok a különbségek a két település 
között, melyek Nagykörőben sikerre, Tiszaroffon kudarcra ítélik a SZÖVET-et. Mielıtt 
azonban ezeket összefoglalnánk ismét idézzük a két polgármester ártéri gazdálkodással – no 
és a szövetséggel – kapcsolatos „jóslatát”. 

„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.” (ex) 

„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.” (mostani) 

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 apró dimenzióban 
elmarad Nagykörő mögött. Társadalmának fejlıdésébıl adódóan nem alakult ki az önálló 
gazda-réteg, akik megalapozhatnák a kert- és kapás növények kultúráját. Földjei nem 
kedveznek a cseresznye vagy egyéb gyümölcs magas szintő termelésének, viszont ahhoz túl 
jók, hogy ártéri gazdálkodásba vonják ıket. A helyi mezıgazdaság meglehetısen 
becsontosodott, kikristályosodtak az érdekviszonyok, kikoptak a „fölösleges” termelık. A 
megmaradt pár vállalkozó pedig üzleti alapon, saját érdekeit képviselve szervezi a helyi 
értékesítés és feldolgozás lehetıségeit. Amíg a nagykörői kisgazdák képesek az összefogásra, 
addig Tiszaroffon a múlt századokban már „bevált” úr-szolga viszony rekonstruálódik. Más a 
falukép, Nagykörő hangulata sajátosabb, több régi parasztház maradt épen, s az intim zártsága 
is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egy kicsit tehetısebb, kreatívabb réteg fedezte fel benne a 
maga üdülıparadicsomát. A bebírók megtelepedni, közösség-fejleszteni, ne adj isten 
gazdálkodni szándékozó csoportjaival egyáltalán nem, inkább pecázó kisnyugdíjasokkal 
találkoztunk Tiszaroffon. A Nagykörőhöz hasonló mérető Roffon, nemhogy színjátszókör 
vagy kézmőves szakkör, hanem semmilyen civil szervezet sincs. A polgármester ugyan 
korrektül végzi a dolgát, ámde nincsenek „világmegváltó tervei”.  

Úgy tőnik tehát, hogy a SZÖVET csak azokon a Tisza-menti településeken lehet életképes, 
melyek már maguktól is mutatnak élet-jeleket, és aktívan keresik az együttmőködés 
lehetıségét.  
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10. ÖSSZEGZÉS83 
 

Kutatócsoportunk a nagykörői Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület mőködését tanulmányozta 
a jövı nemzedékek országgyőlési biztosának megbízása alapján, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Településszociológia- és Humánökológia szakirány által indított, a 
magyar vidékfejlesztést érintı kutatás keretében. A tanulmányunkban bemutatott a tiszai 
szervezet a fenntartható mezıgazdaság egyik mintaszerő alternatívája. Munkánkban ıszinte 
érdeklıdéssel fordultunk az Egyesület felé, és kíváncsian vártuk, hogy a szervezet milyen 
lehetséges válaszokat kínál a nemzetközi tendenciákkal összefüggésben álló, hazánkban is 
jelentkezı ökológiai problémák megoldására. A szervezet programja nemcsak a helyi 
lakosság illetve termelık megélhetési lehetıségeit javítja, hanem a folyó revitalizálását is 
elısegíti. 

Tanulmányunk a terepmunka során készített interjúk és megfigyelések, valamint a kérdıíves 
adatgyőjtés kvantitatív eredményein alapult.  

Megállapíthatjuk, hogy a 18 szolnoki kistérségi település között Nagykörő egyedülálló 
jellemzıje a hagyományokra visszanyúló, kiváló gyümölcsöt eredményezı 
cseresznyetermelés. A nagyközség méltán viseli a „Magyarország cseresznyéskertje” nevet.  

Ugyanakkor figyelemre méltó mennyiségben érkeznek Nagykörőbe olyan eleinte üdülni, 
pihenni kívánó átutazók, akik késıbb számos esetben házat vásárolva itt települnek le. 
Munkánkban igen nagy hangsúlyt fektettünk a betelepülı lakosság elemzésére: 
esettanulmányunk második fejezete e csoport, az ıslakosság által „gyüttmentek”-nek nevezett 
betelepülık letelepülésének folyamatát, motivációját, továbbá az ıslakosok és az újonnan 
érkezık közötti kapcsolatrendszert ismerteti. A falu 925 házának egyharmadát jelenleg nem 
nagykörői születéső tulajdonos birtokolja. A hagyományos paraszti gazdálkodás 
megismerését elıtérbe helyezı, többnyire Budapestrıl érkezı élménymigránsok mellett a 
nagyobb városokból, általában a szomszédos Szolnokról „menekülık” magánügyi, gazdasági 
problémákkal küzdı migránsok települnek le Nagykörőben. Igen érdekesnek találtuk, hogy a 
betelepülık esetében igen jelentıs szerepet játszik a helyi cseresznye történelmérıl és 
Petrovay báróról való tudás: e kulturális ismeret birtoklását a faluba érkezık mintegy 
„belépıként” értelmezik. A „gyüttmentek” esetében természetesen megvizsgáltunk, hogy az 
ıslakosokhoz viszonyítva milyen arányban vesznek részt a SZÖVET munkájában. Azt 
tapasztaltuk, hogy Nagykörőben a betelepültek kifelé erısen zárt, csoportot alkotnak. Az 
ıslakosok körébıl kikerülı kezdeményezı kulcsfigurák köré csoportosulva, ugyanakkor a 
falu többségétıl kissé elzárkózva, többnyire „kívülrıl hozott” elméletek alapján kívánják 
megvalósítani elképzeléseiket. A betelepült csoport egy olyan belsı, baráti társaságot képez, 
mely saját értékei alapján, egymást segítve tartja fenn a SZÖVET-et is. Mivel igen nagy 
hangsúlyt fektetnek a környezeti tudatosságra, a fenntartható mezıgazdaság és élı vidék 
koncepciójára, a SZÖVET erıs bázisát képezik. Véleményünk szerint a kis csoport 
pozitívuma, hogy innovátorként, igen tevékenyen és elszántan valósítja meg a fenntartható 
mezıgazdaság feltételeit, továbbá számos, környezeti tudatosságot központba állító 
programot szervez. Különállásuk azonban bizonyos szkepticizmusra is okot adhat. 
Meggyızıdésünk, hogy a vidék társadalmát és gazdaságát csak helyi erıforrásokra 
támaszkodó, helyi értékek mentén haladó programmal lehet revitalizálni. Nagykörőben ezzel 
szemben azt tapasztaltuk, hogy a környezeti programok megvalósításában vezetı szerepet 
vállaló, fıként betelepülıkbıl álló csoport tevékenysége során elsısorban a helyi természeti 
                                                 
83 A tanulmányösszegzı részét Korzenszky Anna írta. 
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adottságokat aknázza ki, a településen adott humán erıforrásokat nem meríti ki megfelelı 
mértékben. (A problémakörrel dolgozatunk mellékletének második részében foglakozunk.) 

Terepmunkánk során számos, a gazdálkodási tevékenységre fókuszáló interjút készítettünk. 
(Ezek eredményeit dolgozatunk negyedik fejezetében foglaltuk össze.) A helyi gazdálkodók 
többségének legfıbb terménye a cseresznye (valamint a meggy), mely a gyümölcsszezon 
idején jelentıs jövedelemkiegészítı bevételi forrás. A cseresznyetermelést a 19. század 
második felében meghonosító Petrovay György báró neve és a híres germersdorfi cseresznye 
mintegy identitásképzı elemként jelenik meg Nagykörőben (a faluban mőködı általános 
iskola a báró nevét viseli, a helyi óvoda a „Cseresznyevirág” nevet kapta). A prosperáló 
cseresznyetermelésnek fontos szerepe volt abban, hogy a vizsgálatunk tárgyát képezı 
Szövetség az Élı Tiszáért Nagykörőbe tett székhelyét.  

Nagykörő olyan agrárfalunak tekinthetı, ahol, bár a birtokviszonyok igen eltérıek, a lakosság 
többsége még ma is mőveli földjét. A mindennapi étkezéshez szükséges élelmiszer jelentıs 
részét a lakosság nagy része még napjainkban is a háztáji kertjében, saját maga termeli meg.  

A nagykörői gazdálkodói életmódot termelıi portrékon keresztül is bemutattuk. Dolgozatunk 
egy késıbbi részében a SZÖVET piacozó tevékenységével kapcsolatban álló gazdálkodók 
életébe és termelıi stratégiába is bepillantottunk.  

Az egyesület tevékenységének vizsgálatához kapcsolódva a nagykörői gyümölcs- és 
zöldségfelvásárlás rendszerét is tanulmányoztuk. A SZÖVET jelentıségének pontosabb 
behatárolhatósága érdekében a faluban a Szövet mellett mőködı, két másik felvásárló 
tevékenységét is bemutatjuk. Nagykörőben a SZÖVET-en kívül gyümölcs- és 
zöldségfelvásárlással foglalkozik egy, korábban téeszként mőködı, mezıgazdasági 
vállalkozás, valamint a falu egyik leggazdagabb lakosának vállalata is megveszi a helyi 
terményeket, majd azokat külföldre exportálja. Míg a volt téesz és a helyi vállalkozó cége 
nagykereskedelmi mennyiségben vásárolja meg a terményeket, addig a SZÖVET akár egy 
láda gyümölcsöt is piacra visz. Mindhárom, különbözı profilú felvásárló kedvez a helyi 
termelıknek, mivel azok a saját profiljuknak megfelelıen választhatnak közülük. 

Bár a SZÖVET nem az egyetlen felvásárló a faluban, a kistermelık szempontjából, valamint a 
termelık és a városi vásárlók közti kapcsolat kialakítása szempontjából mégis kiemelkedı 
jelentıségő.  

Érdeklıdésünk fókuszpontjában a Szövetség az Élı Tiszáért céljai, kialakulása és mőködése 
állt. Az ökológiai szemlélető vidékfejlesztést megvalósítani kívánó egyesület több területre 
kiterjedı munkája a termelık gazdálkodásból való megélhetését kívánja biztosítani úgy, hogy 
termékeiket felvásárolja és azokat a budapesti termelıi piacokon biztos felvevıpiacot 
teremtve értékesíti. A folyó mentén gazdálkodók könnyebb boldogulása érdekében a 
SZÖVET elméleti tevékenysége keretében a gazdálkodásra és közvetlen értékesítésre 
vonatkozó jogszabályi környezet megváltoztatásán dolgozik.  

A SZÖVET célja – hazánkban egyedülálló módon – a Tisza élıvilágával harmonizáló 
gazdálkodás megvalósítása a tiszai ártéri fokgazdálkodás visszaállításával. E kivételes 
ökológiai szemlélető program falubeli recepciója kettıs. A hazánkban jellemzı, mennyiségi 
elıállításra törekvı monokultúrás, intenzív gazdasággal rendelkezı földtulajdonosok nem 
támogatják a hagyományos módszereket alkalmazó extenzív termelési eljárást. Az ártéri 
gazdálkodás akkor lehet igazán sikeres, ha Nagykörő határain kívül, a Tisza mentén északra 
és délre is megvalósulna. A vidék társadalma és gazdasága egyaránt a helyi erıforrásokra 
támaszkodó, helyi értékek mentén haladó programmal állítható ismét pályára. Az ártéri 
gazdálkodási forma megvalósítása véleményünk szerint régió-szerte olyan környezettudatos, 
ökológiai szemlélető faluvezetést igényel, amely a település költségvetésébıl a környezet 
átalakítását is támogatja.  
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A SZÖVET gyakorlati és elméleti munkája elemzése során megfigyeltük, hogy az egyesület 
tevékenységében fokozott – szinte túlzott – hangsúlyt kap az általuk szervezett programokat 
és kezdeményezéseket promotáló PR- és médiatevékenység. Az internetes jelenlét, a korszerő, 
informatív honlap ma már alapvetı fontosságú, ám az új akciók támogatóbázisának 
megszerzése szempontjából nem feltétlenül elégséges eszköz. Megfontolandó, hogy a 
kívánatos támogatói csoportok milyen egyéb módon szólíthatók meg érdemben. 

A 65 tagú Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület számos védjegyfelhasználó gazdálkodóval és 
vállalkozóval áll kapcsolatban. Kapcsolatainak száma a teljes Tiszát érintı célok tekintetében 
egyelıre viszonylag kevés, a tagok fıként a Felsı- Tisza-vidékérıl származnak, az egyesület 
munkája a folyó déli szakaszára (még) nem terjed ki. Országos viszonylatban azonban a 
taglétszám igen jelentıs, nagy eredménynek tekinthetı, hogy a SZÖVET ilyen nagyszámú 
vidéki és városi lakost tudott aktivizálni. Az egyesület jelenleg 5-6 fıbıl álló szervezıi stábja 
hallatlan erıfeszítéssel biztosítja a szervezet mőködését. A szervezıi kapacitás tekintetében a 
taglétszám éppen elégséges.  

Megfigyeléseink pontosítása és az esetleges torzítások elkerülése érdekében egy 
kontrolltelepülést is vizsgáltunk. Kontrolltelepülésként a Tisza túlpartján fekvı Tiszaroffot 
választottuk. Bár Tiszaroff sok szempontból szerencsésebb adottságú a környék falvainál, 
számos vonatkozásban elmarad Nagykörőtıl. A földek rosszabb minıségőek, nem olyan erıs 
az önálló gazdálkodói hagyomány, kevesebb a civil kezdeményezés, a falu nem annyira 
hangulatos, stb. Az eltérı lehetıségek következtében a község lakossága és vezetése 
Nagykörőhöz képest másik fejlıdési – túlélési – utat választott, és bár a két település égetı 
problémái igen hasonlóak, a SZÖVET nem talált partnereket e településen. Úgy látszik tehát, 
hogy a szövetség csak akkor képes terjeszkedni, ha a célba vett közösségek, vállalkozások 
már maguktól is mutatnak életjeleket, és csápjaikat a SZÖVET felé nyújtogatva, maguk is 
keresik az együttmőködés lehetıségét. Megfigyeléseink szerint a SZÖVET expanziójának 
fontos feltétele a céltelepülésen már megtalálható, az innovációra nyitott és aktív társadalmi 
csoport, melynek tagjai partnerekké válhatnak az egyesület céljainak megvalósításában. 
Tapasztalataink szerint e csoport megléte a település életképességének nemcsak alapvetı 
feltétele, hanem indikátora is: az innovatív, a lokális javakba beruházni képes egyének 
általában oda telepednek, ahol a fenti értékek megtalálhatók, és azok fennmaradására esély 
mutatkozik. 

Tanulmányunkban több nézıpontból is megvizsgáltuk a Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület 
tevékenységét, annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk az Egyesület eddigi 
munkájáról. A SZÖVET jövıje, véleményünk szerint, azon múlik, hogy hazánk lakossága 
milyen mértékben ismeri fel saját természeti környezetének értékeit, és, a passzív 
várakozással felhagyva, hajlandó-e aktívan cselekedni jóléte érdekében. A fenntartható 
mezıgazdaság sikerességének feltétele a magyar társadalomban a termelık és fogyasztók 
közötti személyes kapcsolat kialakításának igényének kialakulása, amely egyben az 
élelmiszer-önrendelkezés felé vezetı út elsı lépcsıfoka is lehet. 

A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület a fentiek értelmében kiváló mintaként szolgálhat az 
ország egyéb pontjain alakuló, hasonló szervezetek számára. Az egyesületben folyó munka, 
odaadás, elhivatottság és szorgalom az agráriummal foglalkozó civil szervezetek számára 
nemzetközi szinten is példaértékő lehet. 
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A Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület hivatalos honlapja: http://www.elotiszaert.hu 
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A Földhivatal Információs Rendszerének honlapja: http://www.takarnet.hu/html.html 

A Hungleríz gyümölcsdesszert honlapja: http://www.hungleriz.hu/index.php 

A Központi Statisztikai Hivatal honlapja: http://portal.ksh.hu 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás hivatalos honlapja: 
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Váti Kht. honlapjáról: http://www.vati.hu/ 
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12. MELLÉKLETEK 

 

12.1 MELLÉKLET 1. 

 

 A Cseresznyéskert rajza84 
A Cseresznyéskert térképe – Nagykörő Geográfiája, közösségi terek és 

térhasználat a faluban 
 

A szolnoki 16 emeleteseket elhagyva, tovább a Spar- és a McDonald’s utca (Sic!), illetve a 
bevásárlóközpontban elhelyezett autóbusz pályaudvar felé, elhaladva a széttöredezett Nagy - 
Magyarországon álldogáló Hunyadi Mátyás szobor mellett, s egyenesen a Mester utca kihalt, 
elhagyott szocialista gyártelepeinél, illetve a bizarrul csengı Holdfény Disco-nál, lassan 
kijutunk a Szolnoki kistérség-, illetve Jász- Nagykun Szolnok megye központjából.  

Innentıl kezdve rossz minıségő kanyargós betonúton, tanyák, elhagyott mezıgazdasági TSZ 
épületek mentén haladunk tovább. Csataszögöre érve, a Szebb élet és a Délibáb utcák 
keresztezıdését (Sic!) is elhagyva, 28 kilométer és egy jobb kanyar után, hirtelen jobb 
minıségő úton találjuk magunkat, illetve nemsokára feltőnnek célállomásunk szimbólumai, a 
cseresznyefák. Megérkeztünk, Nagykörübe. Isten hozott minket „Magyarország 
cseresznyéskertjében”, olvashatjuk a frissen faragott üdvözlıtábláról, mely a volt TSZ, a helyi 
piac az elhagyott benzinkút és a cseresznyefák tövében kapott helyet… 

A községgel való ismerkedést kezdjük el a tájékozódási pontok, a helyi nevezetességek 
bemutatásával. De ne azon nevezetességeket vegyük szemügyre, amit a turistáknak mutatnak, 
hanem fordítsuk figyelmünket azok felé, amelyek a helyiek mindennapi életében is 
nevezetességeknek számítanak. Folytassuk tehát avval, hogy megnézzük a településen élık 
szimbolikus térhasználatát, kollektív, és centrális funkciójú tereit, épületeit. E során a 
település épületeit elrendezését, mint a helyi viszonyok, értékek és funkciók szimbolikus 
megjelenítıit kezeljük majd. 

Egy falu életének, a faluban élık értékrendszerének fontos tükrözıje, azon közösségi és 
intézményi terekrıl kialakult vélemény, illetve térhasználat, amik az adott falut jellemzik. Az 
egymástól eltérı térhasználatok sok ezer különféle (néha egymást erısítı, néha egymást 
gyengítı) szálaikkal lényegében behálózzák a település egészét. Kialakítják, azon 
„nevezetességeket”, melyek orientációs pontokként szolgálnak, ezen túlmenıen pedig a helyi 
társadalomban való részvételt, az egyén lokális társadalmi kötıdéseit szimbolikusan 
megjelenítik. Ezen szimbolikus terek természetesen idıben változnak, illetve a múltban 
meglévı értelmezésekbe ágyazódnak a jelen észlelési struktúrái. Továbbá a struktúrák sok 
esetben keresztülmetszik egymást, illetve egymásba olvadnak. Nincsen ez másképen 
Nagykörő esetében sem! Most nyissuk ki tehát Nagykörő térképét és vessünk rá egy 
pillantást:  

                                                 
84 Az alfejezet szerzıje Gosztonyi Márton 
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IV. Térkép 

A község felépítésén, elsı ránézésre kivehetı, hogy egy lineáris tengely mentén szervezıdik, 
gyakorlatilag követve ezzel, a Magyarországra jellemzı egy fıutcás községekre jellemzı 
elrendezést. A településen keresztül futó fı utca, az egyetlen út melyen meg lehet közelíteni 
kocsival, illetve busszal a községet. Habár ez közigazgatásilag 3 különálló utcaszakaszra 
tagolódik, a helyiek egy nevet használnak jelölésére. A három részutca elnevezésére tekintve, 
azok mintegy kronologikus sorrendben végigvezetnek minket Magyarország történetén. 
Kezdve a múltat takaró Rákóczi Ferenc utcától, a szocializmusból maradt Felszabadulás utcán 
át, a ma egyre elterjedtebb ısmagyar csengéső Árpád útig… A községben azonban, mint már 
utaltunk rá, a fıút elterjedt elnevezése a „Rákóczi”, mely szóban lényegében a három 
különálló egység egy elnevezésben, s így egy funkcionális egységben kapcsolódik össze. A 
faluban, mint mindennek, így a fı utcának is van egy története. A szocializmus elıtt ugyanis 
nem ez volt a falu fıutcája, hanem a templomnál futó (a térkép alsó harmadában 
elhelyezkedı) utca. Ha történeti térképet szeretnénk készíteni a faluról, akkor ezen az utcán 
találhatnánk meg a régi Nagykörő intézményeit, mint a templomot és a ma már elhagyottan 
álló régi iskola épületét. A szocializmus, viszont a nagy átalakítások hevületében, 
megváltoztatta a fı utca helyét, és így szimbolikusan is új tengelyre, új társadalmi rétegre, új 
értékszemléletre „nevelte” át a falut. A falun keresztül futó „új” fıutcának ugyan van 
folytatása Fegyvernek, illetve Tiszaroff felé (többek között egy pár 100 m2 ereéig maga a falu 
is átnyúlik a Tisza bal partjára, igaz csak közigazgatásilag), ám a Tiszán való nehézkes átkelés 
miatt, ezt az irányt viszonylag ritkán veszik a helyiek igénybe. Az átkelést ugyan komp segíti, 
mely már a múlt század óta folyamatosan üzemel – elıször ladik, majd a ladikot a 70-es 
évektıl, nagy teherbírású komp váltja fel-, ám a komp magas ára miatt azt, csak akkor veszik 
igénybe, ha szorosan valamelyik Tisza bal partján fekvı településre indulnak a helyiek. A 
község ezen természetes lehatároltsága miatt, egyfajta zsákfalu jelleget nyer, amely a 
helyiekkel folytatott interjúk során sok esetben meg is fogalmazódott: „Ide?!? Ide nem jön 
senki! Ide csak az tér be, aki Nagykörőbe akar jönni!” (35 éves férfi).  
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A község népességnövekedésével, illetve a funkcióinak kiterjedésével ma a faluban négy 
kollektív teret lehet elkülöníteni, melyek mind a négy esetben egyfajta centrális funkciót is 
betöltenek, ám minden tér esetében más és más ez a funkció.  

Az elsı maga a már említett fıutca, melyen az intézmények (iskola, rendelı) találhatóak, 
illetve a „helyi” gazdaság termékeinek adás-vétele zajlik (piac, kisbolt), továbbá itt találhatók 
a távolsági buszok megállói, és a helyi pékség is. A helyi szó azért került idézıjelbe, mert a 
piacon legtöbbször a környezı települések árusai, termelıi árulják terményüket, a kis boltban 
pedig szintén nem helyben termelt élelmiszert kapni. Helyi termékeket árusító boltnak számít 
azonban ezen térben a „TSZ- bolt”, ahol a helyi TÉSZ által termelt termékek kaphatók, illetve 
a „Pékség” ahol szintén helyi búzából sütik a kenyereket. Mint késıbb látni fogjuk a helyi 
termékek vásárlásánál, a két bolt fontos szerepet tölt be a helyiek életében, bár számos 
kifogást is emelnek ellenük. Ezek között az egyik állandó vitatéma, hogy a pékségben kapható 
helyi kenyerek hamar elfogynak. Ha kibontjuk ezt a látszólag kis horderejő problémát, akkor 
hirtelen két ellentétes értékszemlélet, értékviszony tükrözıdését láthatjuk meg benne…,hogy 
hogyan? A kenyereket a pékségben elı kell rendelni, s ahhoz, hogy meg is tudják venni a 
helyiek, korán reggel, 5 és 6 óra között értük kell menni. Ahhoz, hogy valaki kenyeret kapjon 
használnia kell tehát az informális kapcsolati hálóját (oda kell szólnia a pékségbe, hogy 
kenyeret szeretne venni), illetve korán reggel „dolgos” szokás szerint fel kell kelnie, evvel 
jelezve a falu számára, hogy munkával tölti a napjait. Mivel reggel a falu jó része hasonlóan 
cselekszik e szimbolikus-szubjektív aktus kollektív aktussá válik, mely során lemérhetıvé 
válik az, hogy a faluban ki mennyire dolgos, illetve lusta. S ily módon teret nyer a 
kenyérvásárlásban egy értékdimenzió is. A másik értékszemlélet azonban mely megjelenik, 
mint érv a kenyérvásárlási-viták során, azonban nem a lokális közvéleménytıl teszi függıvé a 
kenyérvásárlást, hanem más értékdimenziókra helyezve a hangsúlyt, azt szeretné ha állandó 
árukészlettel, illetve választékkal lenne ellátva a bolt. Így a kenyérvásárlásból kikapcsolná az 
informális kapcsolati hálót, illetve a közösségi értékítéletet. Magán a vitán, és a problémán 
keresztül tehát egy a falura jellemzı közösségi értékdimenziót, illetve értékítélet-vitát tudunk 
megragadni. A térhasználathoz visszakanyarodva, azonban nem véletlen, hogy a közösségi 
értékítélet kérdése, vitája épp a helyi bolttal kapcsolatban alakul ki, s nem egy, a községi 
termeléstıl független bolttal kapcsolatban merül fel.  

A fı utca, mint kollektív tér szimbolikusan ketté is metszi a falut egyfajta lineáris határt 
képezve a falu két része között. A temetı felöli oldalon, ugyanis a község életében, kognitív 
szinten, a periférikus szerepet játszó háztartások helyezkednek el (betelepülık, romák, 
nyaralók). A temetı mellett található a község cigánytelepe, továbbá ezen a részen fekszik az 
üdülıtelep, ahol nyaranként a községbe üdülni járók töltik szabadságukat, továbbá itt alakult 
ki az öregek otthona is. Kutatásunk során azonban egy kvantitatív, kérdıíves adatfelvételt is 
készítettünk melynek alapján megfigyeltük, hogy ez a kognitív elhatárolódás korántsem 
mutatható ki a valóságban, a betelepültek („betelepülık”, „gyütmentek”), a nyaralók, illetve 
Nagykörőben születettek valós elhelyezkedése nem fedi a helyiek mentális terében élı 
elkülönüléseket. Ezt lehet leolvasni a háztartás alapú vizsgálatunk során kirajzolódó zöld 
házakat mutató téglalapok alapján. Azonban a kognitív síkon konstruálódó elképzelések a 
cselekvések, viszonyok hétköznapi szintjén érvényben vannak, ily módon mi is tényekként 
kezeltük ıket. S mint tudjuk a tények, különös dolgok… 

A terület centruma, mely egyben a falu második közösségi tereként is funkcionál, a Coop bolt, 
a Halász („Halál”)  vendéglı, egy vegyesbolt, a takarékszövetkezet, a Posta, egy a papír-
írószertıl elkezdve, háztartási cikkekig bezárólag mindent áruló vegyesbolt, illetve egy 
távolsági buszforduló által szegélyezett tér. Ez a közösségi centrum értelmezhetı a falu 
gazdasági terének. Épületei ugyanis alapvetıen gazdasági funkciókat látnak el, illetve erre a 
körre telepszik rá a helyi nagykereskedı tevékenysége, érdekszférája is. Vegyük a fentieket 
sorra!  
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A „Coop”  a község olyan áruháza, melyben nem helyi termékeket, hanem import eredető 
élelmiszer cikkeket lehet vásárolni. Itt olyan élelmiszereket is kapni, amiket a helyiek 
általában otthon a kertjükben megtermelnek (pl.: paradicsom, paprika) a bolt tehát 
elsıdlegesen az üdülık fogyasztási szokásait elégíti ki. Ugyanakkor a helyiek is használják, 
hisz ebben a boltban lehet az élelmiszerekhez, nagykörői szinten, a legalacsonyabb áron 
hozzájutni. Ugyan fontos bevásárlási szintér még a helyiek életében, a Szolnoki Tesco áruház, 
ami a hónapos nagybevásárlások legfrekventáltabb színtere, ám az a község határain túl 
fekszik, így most eltekintünk elemzésétıl.  

A mindent áruló vegyesbolt és a mellette lévı mezıgazdasági terménybolt egyértelmően 
kereskedı, gazdálkodó, gazdasági funkciókat szolgál ki. Érdekes már most megemlíteni, hogy 
a másik fı tér az „Igazgatási, kormányzási tér”, hogyan kapcsolódik, hogyan jelenik meg 
ebben a térben; a vegyesbolt ablakába helyezik ki minden évben az általános iskola 
végzıseinek tablóképét. Evvel a szimbolikus cselekedettel a másik tér mintegy belefolyik, 
beágyazódik a gazdasági térbe.  

A Halász vendéglı, maga is egyfajta közösségi térként funkcionál a községen belül. S mint 
minden közösségi teret ezt is különbözı értelmezések, használati sémák metszik ketté. A 
Halász, csakúgy mit a Pizzéria, a nagykörői nagyvállalkozó tulajdonában van, így használatát 
alapvetıen meghatározza, hogy a helyieknek milyen viszonyuk van magához a termelıhöz. A 
Halász vendéglı továbbá a közétkeztetésben is szerepet vállal, ugyanis itt lehet viszonylag 
olcsón beszerezni meleg ételt. További funkciója, hogy a falu egyik kocsmájaként funkcionál, 
illetve régen a helyi alkalmi Discot rendezték itt. Kocsmaként fıként az idısebbek, a roma 
lakosok, illetve az üdülni járók veszik igénybe a Halászt. A Discó funkciója mára megszőnt, s 
a helyi ünneplési alkalmak színterei átkerültek, a község harmadik közösségi funkcióit 
egyesítı terébe a polgármesteri hivatal utcájába. A szimbolikus térhasználat ilyen 
átrendezıdése, egyfajta hatalmi átrendezıdésnek, vagy paktumnak a megjelenését is takarja a 
faluban a polgármester és a helyi nagyvállalkozó között. A polgármester aktív szerepet játszik 
ma a falu életében, s ennek köszönhetı, hogy a helyi ünnepségek ma nem a falu 
„munkaadójának” terében-, hanem a falu „kormányzójának” terében zajlanak. Igaz nem teljes 
mértékben, hisz a Pizzéria, ahol fıként a helyi fiatalokat lehet éjszakánként megtalálni, 
szintén a falu fıtermelıjének tulajdonában van, így szimbolikusan az ı érdekszférája is 
megjelenik a kormányzási térben és értelemszerően az ünnepek során is.  

Ha eltekintünk a fı utcától, mint lineáris határtól, akkor a falu közepében láthatunk egy 
nagyjából szintén kör alakú érdekszférát, mely funkcióját tekintve azon intézményeket 
tömöríti magában, amik fıként igazgatási, intézményi, kormányzási, oktatási funkciókat 
látnak el. Többek között itt található az asztalos üzem is mely a község legnagyobb 
közmunkát adó tere. Ez a falu igazgatási- kormányzási tere, s egyben a harmadik kollektív 
tér. Ezen igazgatási térben található természetesen a polgármesteri hivatal is, mely elıtt egy 
színes tábla hirdeti és térkép szerően meg is jeleníti, azon projekteket, amiket a falu 
megpályáz, vagy melyek éppen most futnak a faluban. A falu polgármesterérıl viszonylag jó 
vélemény él a falu közvéleményében, mely fıleg annak köszönhetı, hogy sok szálon próbálja 
mobilizálni a községben létezı erıket. Ennek a falufejlesztésnek, faluépítésnek szimbolikus 
példáját a temetın keresztül mutatnánk be. Ezt a példát azért említetjük meg, mert 
szimbolikusan kifejezi, hogy azon újfajta megoldáskísérleteknek milyen hatékonyságuk lehet, 
melyet a faluban be szeretnének vezetni. A temetıben nemrégiben két új gyakorlatot is 
bevezettek, mely közül az egyik sikerrel járt, a másik nem. A temetıben kialakítottak egy 
olyan gyakorlatot, melynek során bevezették a „közösségi öntözıkannák rendszerét”, azaz 
magyarul, végig a temetıi utakon bárki használhatja ma a sírvirágok öntözéséhez azokat a 
mőanyagkannákat amiket kiraktak. A kannákra nagy betőkkel rá van írva, hogy TEMETİ, ily 
módon az ellen is biztosítva vannak, hogy nehogy lábuk keljen, s remekül kiváltja azt a 
gyakorlatot, hogy mindenki egyesével a saját tulajdonú kannáját használja szerettei sírjának 
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gondozásakor. Ha idealistán közelítünk a programhoz, egyfajta individuális szintrıl kollektív 
szint felé mozdítja el ez a szubjektív cselekvést. A projekt mőködik, s a helyiek használják a 
kannákat. Ám ugyancsak a temetıben szerettek volna megvalósítani egy új ravatalozási 
projektet, melynek keretében egy városi fafaragó mester segítségével, a régi ravatalozó 
épületben lévı ravatalozó helyébe faragtak egy, a szabad ég alatt álló, nyitott ravatalozót. A 
projekt azonban kudarcba fulladt. Az új ravatalozót ugyanis a helyiek nem használják, 
maradtak a régi jól bevált és a múltban, a közösség által szentesített régi ravatalozó 
épületénél. A két példa alapján látható, hogy mennyire fontos az adott projekt sikerében, hogy 
milyen mértékben olvad bele, vagy tér el a közégben lakók bevett szokásaitól, 
értékrendszerétıl. A közösségi kanna lényegében úgy teremtett közösségi cselekvést, hogy a 
helyiek bevett szokásait, értékeit radikálisan nem változtatta meg, lényegében inkább 
lehetıséget kínált, mint elıírt bizonyos cselekvéseket. A nyitott ravatalozó, azonban egy teljes 
szakítás volt a régi cselekvésekkel, s egy tökéletesen új kontextus elfogadását várta el a 
helyiektıl, s így kudarcba is fulladt. Nagykörőben több ilyen újító szándék is megfigyelhetı, 
melyek hasonlóan vagy csupán egy lehetıséget vázolnak fel, vagy teljes kontextuális 
értékváltásra kényszerítik a helyieket. A temetı példáján lemérhetı, hogy melyik útnak 
valószínőbb a sikere…  

Visszakanyarodva a falu térhasználatához, a negyedik nagy közösségi tér a TÉSZ, a piac, 
illetve az innen futó „homok” , névre keresztelt cseresznyefa keretek tere. Ez lényegében a 
község „munka tere”. A volt TSZ adja ma egyfelıl a helyiek megélhetését, másfelıl a 
cseresznyéskertek alkotják a helyiek idıszakos bevételi forrását, illetve innen kezdıdnek a 
mővelés alá vont földek hosszú sorai. 

A falun belül ezt a négy centrális teret lehet elkülöníteni, azonban számos speciális tér is 
található a faluban. A falu speciális terei közé tartoznak azon terek, melyek valami okból 
kifolyólag periférikus térnek számítanak a helyi lakosok szemében. Ilyen térnek számít a 
„Gödör” , mely egy viszonylag romos állapotú vakolatlan házban mőködı pince-kocsma, a fı 
utcán. Ebbıl kifolyólag centrális helyen van, ám mégis periférikus térnek számít. A Gödör a 
falu egyetlen kocsmája, mely nem a fıfelvásárló tulajdona, s habár a falu közvéleményében a 
fıfelvásárló igencsak negatív színben tőnik fel, ugyanakkor mégis egyfajta stigmatizáció 
jellemzi azokat, akik nem az ı kocsmáiba, hanem ide, a Gödörbe járnak. A Gödör a falu rossz 
hírő helye, amely tömöríti az alkoholistákat, illetve játékgép függıket. Már a helyi elnevezése 
is az elnyelés, eltemetés képzetét kelti. Ha szimbolikus elhelyezkedésére tekintünk a térképen, 
akkor látható, hogy fıként a TÉSZ (a „volt TSZ”) munka terébe tartozik. S valóban egyfajta 
„múlt temetıként” van jelen a község életében. Törzsközönsége leginkább a volt TSZ 
dolgozókból, ma munkanélküliekbıl tevıdik össze, illetve a Szolnokra ingázó fizikai munkát 
vállalókból, akik munkába menet, illetve onnan jövet térnek be egy „pihenıre” a kocsmába. A 
Gödör centrális pozíciója egyfelıl innen fakad, azaz a kocsma a helyi lakosok szocialista 
múltjának szimbolikus megtestesítıje, ugyanakkor másfelıl egyfajta elvétett irány, a kilépési 
lehetetlenségének felmutatása, illetve ennek lecsapódása is egyben. Egy viszonyítási pont, 
mely funkcióját tekintve, intı a közösség számára. Mind a múlt mind a viszonyítási pont 
alapján érthetı tehát, hogy miért helyezkedik el centrális helyen a Gödör, s mégis miért 
számít speciális térnek.  

Egy másik periférikus térnek számít a falu szakrális tere, a templom és környéke. A falu 
vallási életére lehet a szakrális tér használatából következtetni. A falu, miután meghalt a 
papja, nem kapott új papot, hanem egyfajta - a körjegyzıség mintájára - „körpapság” alakult 
ki. Azaz manapság a falu papja egyszerre több faluhoz is tartozik éppen ezért a községben a 
vasárnapi miséket többnyire szombaton celebrálják. Mindennek és a szocializmus múltban 
történı nyomásának következtében a faluban a szakrális élet gyakorlása egy szők, s öregedı 
körre jellemzı. Melynek a térbeni, szimbolikus megjelenése, hogy a közösségi centrumoktól 
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távol került a templom, mely így ki is szakadt a falu közösségi életébıl. Mindezt 
természetesen egy értékrendszeri átalakulás is erısítette az évek során, a deszakralizáció. 

A falu harmadik periférikus tere, inkább idıszakos térnek tekinthetı. Ez a strand, mely 
kiegészül a strand felett a Tisza parton kb. 40 méterrel elhelyezkedı területtel az ún. „cigány 
stranddal”. A cigány strand ma a helyiek „titkos” helye, ahol az üdülıktıl mentesen lehet egy 
jót csobbanni a Tiszában. Nevét onnan kapta, hogy régen itt állt az ún. „cigányváros”, ahol a 
falu roma lakossága elkülönülten a falutól vályogházakban élt. A múltban a fürdızésben is 
elkülönülten vettek részt a romák és a nem romák, ma ennek az elkülönülésnek egyfajta 
továbbélését fedezhetjük fel. Ez azonban már nem a romák és a nem romák, hanem a helyiek 
és az üdülni járók között alakul ki, ám csaknem úgy, mint ezelıtt ez az aktus is 
identitásteremtı erıvel bír. Ehhez a térhez kapcsolható a falu üdülıkre specializált, a helyi 
árviszonyokhoz képest magas árakat szabó Bogrács Vendéglıje is. Gyakorlatilag a vendéglı a 
nyaralók, a turisták szimbolikus tereként artikulálódik a falu életében. 

A falu negyedik speciális tere szorosan kapcsolódik az Élı Tisza tevékenységéhez. Maga a 
szervezet – melyrıl tanulmányunkban még bıven lesz szó – a falu szimbolikus terében egy 
központi és egy periférikus helyen is megjelenik. A „Szövet iroda” a szövet központi irányító 
egysége, a polgármesteri hivatalban helyezkedik el, mely mindenképpen szoros szimbiózist 
mutat fel a kormányzói érdekszféra és a szövet között. Azonban a Szövet másik 
„érdekszférája” az üdülıtelep és a cigánysor közötti utcák több szegmensbıl is periférikus 
helyein kapott teret. Itt találjuk a tájboltot, illetve a tájházat melyek, ha csupán a 
térhasználatot vesszük figyelembe, mindenképpen marginális helyet foglalnak el a Nagykörői 
lakosok térhasználatában.  
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12.2 MELLÉKLET 2. 

 

A Szövetség az Élı Tiszáért taglistáján szereplı 11 szervezet neve és 
tevékenységi köre 

 
 

Szervezet neve Tevékenységi köre 
Ibrány és Térsége Természetvédelmi Egyesület 

 

természetvédelem 

Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú 
Alapítvány 

 

hagyományırzı 

Borsodi Mezıség Gazdakör Egyesület 

 

mezıgazdaság 

Cseresznye és Napraforgó Szövetkezet 

 

mezıgazdaság 

Goral Állattenyésztı, Mezıgazdasági, 
Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 

 

mezıgazdaság, kereskedelem 

Tisza Tájközpont Kht. 

 

tudományos, hagyományırzı, gazdálkodó 

Yas-Coop Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

 

kereskedelem, szolgáltatás 

Inspi-Ráció Egyesület 

 

fejlesztés 

Tarpa Natura Kft. 

 

gyümölcsfeldolgozás 

HBMI-i Tiszamenti Települések 
Területfejlesztési Társulása 

 

fejlesztés 

Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi 
Egyesület 

 

természetvédelem 
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12.3 MELLÉKLET 3. 

 

Szociografikus pillanatkép a falufejlesztık bandájáról85  
 

 

A faluban végzett kutatásunk során baráti viszonyt alakítottunk ki a lelkes falufejlesztı 
csoport több tagjával, ezért amikor az általuk menedzselt KEOP pályázat hatástanulmányát 
kellett elkészíteni, kézenfekvı volt, hogy az ismerıs társadalomtudósokat bízzák meg a 
feladattal, s mi örömmel tettünk eleget felkérésüknek.86 A rendezvények 
hatásmechanizmusának vizsgálata – a kérdıíves adatfelvétel mellett (n=100) – a 
következıképpen zajlott: elıször résztvevı megfigyelıként voltunk jelen az egyik 
falumőhelyen, ily módon véve szemügyre annak lefolyását, a vendégek, az elıadók és a 
szervezık viselkedését, interakcióját és a társadalmi elrendezıdéseket, majd az utolsó 
rendezvény után fókuszcsoportot szerveztünk azok részvételével, akik a jelenléti ív tanúsága 
szerint a legtöbb tájbejáráson és falumőhelyen ott voltak. Mivel az így keletkezett empirikus 
anyag sokkal gazdagabb volt annál, semmint hogy megelégedjünk a tetszett/nem tetszett 
válaszok összegzésével és dinamikájának bemutatásával, úgy döntöttünk, hogy 
eredményeinket ebben a tanulmányban részletesebben is ismertetjük. Ugyanis a csoportos 
interjú, mint cseppben a tenger mutatja meg az általunk kulcsfontosságúnak ítélt, a fejlıdés 
motorjának tekintett közösséget a maga valójában, megszokott környezetében, a rá jellemzı 
véleményekkel és aspirációkkal egyetemben. Tehát esetünkben a fókuszcsoport vizsgálat nem 
mint az adatok begyőjtésének elsıdleges eszköze van jelen, hanem a korábbi megfigyelések 
tapasztalatainak bemutatását, reprezentatív megjelenítését szolgálja. E szociografikus szöveg 
beillesztésével azt kívánjuk elérni, hogy az olvasó ne csak az általunk konstruált tényekkel és 
értelmezésekkel, hanem azzal a társadalmi világgal is találkozzon, amelyben az általunk 
vizsgált ügyeket „színre viszik”.  

A Nagykörő fejlesztésben igen aktív szerepet játszó vállalkozó és közösségépítı réteg több 
olyan programba is belevetette magát, mely méltán tartott számot kutatói érdeklıdésünkre. 
Ezek egyike volt a KEOP pályázat, mely a fenntartható fejlıdéssel és a helyi élelmiszerekkel 
kapcsolatos ismeretek terjesztését kívánta elısegíteni. E kampánynak részei voltak a 
szélesebb nyilvánosságot megcélzó rendezvények, a nyitott porták és a különbözı fesztiválok, 
ahol az érdeklıdık családi programok keretében jutottak információkhoz a helyi termékeket 
illetıen; szemrevételezhették, megkóstolhatták azokat, illetve megfigyelhették elkészítésük 
módját, találkozhattak a termelıkkel, s végül meg is vásárolhatták ıket. 

A fenntartható fejlıdést bemutató rendezvénysorozat további két elemének – a 
falumőhelyeknek és a tájbejárásoknak – a feladata az volt, hogy meghatározott célcsoport 
tartós, többszöri elérésével növelje a résztvevık ismeretanyagát, mélyítse azok 
elkötelezettségét és segítse a pozitív gyakorlatok meghonosodását. A kétféle tevékenység 
célcsoportjába a helyi véleményformálók, pedagógusok, helyi döntéshozók, 
háztartásfenntartók, fiatalok, helyi gazdálkodók tartoztak. A szervezık az ı attitődjeiknek 
megerısítésével, megváltoztatásával, ezt követıen pedig az ı példamutatásukon és 
kapcsolathálózatukon keresztül remélték elterjeszteni a fenntartható életvezetéssel, 

                                                 
85 A fejezet szerzıje Papp Ábris 
86 A kutatócsoport tagjai voltak: Albertíni Balázs, Gosztonyi Márton, Kassa Nóra, Király Gábor, Korzenszky Anna, Papp 
Ábris 
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környezettudatossággal és a helyi termékek fogyasztásával jellemezhetı mintákat. Míg a 
tájbejárásokat nagyobb csoportok számára tervezték olyan kiemelkedı kulturális és természeti 
értékekkel rendelkezı vidékekre, ahol a fenntartható termelésnek és fogyasztásnak vagy ezzel 
összefüggésben a közösségfejlesztésnek különbözı formái virágoztak, addig a falumőhelyeket 
kevesebb résztvevıhöz igazították, hisz az elsıdleges cél az volt, hogy a téma szakértıinek 
elıadásai után kialakuljon a közös párbeszéd és együttgondolkodás.  

Az általunk meglátogatott falumőhelyre 2009 szeptember 7-én hat órakor került sor, színhelye 
a korábbi esteknek is otthont adó tájház volt. Ezen régi, ám ízlésesen felújított, eredeti 
állapotát visszakapó parasztház hátsó traktusában – a volt gazdasági épületek helyén – a 
tulajdonosok közösségi teret alakítottak ki, ahol a búbos kemencét nagymérető asztalok és 
székek veszik körül, melyek akár 60 vendéget is hellyel kínálnak. A rusztikusan berendezett 
helyiség hangulatát a fazekas tárgyak, tájképek és plakátok mellett a bárpult emeli. Az 
udvaron és a tornácon a régi paraszti életvilág kellékei díszelegnek. Itt gyülekeznek a 
résztvevık az elıadás kezdete elıtt, a hangulat családias; ismerısként köszöntik egymást és a 
házigazdát – a városból betelepült Andrást87, aki ma sikeres helyi terméket állít elı – valamint 
a rendezvény szervezıjét, aki szintén helyi alapanyagokkal dolgozó „fenntartható” 
vállalkozást vezet. A beszélgetésekbe belehallgatva úgy tőnt, hogy a megjelenteket a 
barátságon kívül üzleti kapcsolatok és egyéb közös célok is összekötik. Minket, félig 
idegeneket – a faluban már sokszor látott kutatókat – kedvesen, udvarias tartózkodással 
fogadtak; nem zárkóztak el kérdéseink, érdeklıdésünk elıl, de különösebb kíváncsiságot sem 
mutattak irányunkba. Az egybegyőltek fıként középkorú és idısebb falusiakból álltak, akik 
azonban sokkal inkább keltették városi polgárok benyomását; öltözékük, modoruk és társas 
érintkezésük alapján összejövetelük inkább kertvárosi lakógyőlésre, semmint falugyőlésre 
emlékeztetetett. A kedélyesség és otthonosság, valamint a falu általános jellegétıl eltérı, 
igényes és mővészi fizikai tér – a faluház kertje – összességében egy társadalmi enklávé 
szigetszerően zárt életvilágát rajzolta meg.  

Nem sokkal hat óra után a közösségi teremben elkezdıdtek az elıadások, melyeket a 
házigazdák által felkínált helyben sütött kecskesajtos kenyérlángos és környékbeli 
gyümölcsösök terményeibıl készült dzsúsz tett még élvezetesebbé – a vendéglátás a 
fenntarthatóság tematikáját is közelebb hozta azáltal, hogy kézzel – és ízlelıbimbóval – 
foghatóvá tette. Az elsı elıadó – a hatósági állatorvos – mintha közelebb állt volna a 
résztvevık 25 fı körüli csoportjához; többeket ismert, sıt maga is dolgozik ıstermelıként – 
mangalicát tart. Professzionális elıadása során többször olyan – politikailag kevésbé korrekt – 
kijelentéseket tett, melyek a hallgatóság értékrendjének és meggyızıdésének ismeretérıl 
árulkodtak, mondhatnánk, hogy értett a közönség nyelvén. A második elıadó a helyi 
LEADER akciócsoport képviseletében inkább elvontabb, külföldi példákkal szemléltette a 
fenntartható kezdeményezéseket és a LEADER ezekben játszott szerepét, így bíztatva az 
érintetteket pályázatok készítésére. E hölgy elıadásmódja – PP prezentáció – és habitusa 
kevésbé illeszkedett a hely szellemiségéhez: miután az egyik hozzászólásban elhangzott a 
„panelproli” kifejezés – mellesleg nem pejoratív értelemben –, magát többször így emlegette 
– „én a hetediken lakom”. Ezzel egyrészt elkülönítette magát a helyiektıl, másrészt 
kifejezésre juttatta a városi és falusi emberek közös igényét a fenntarthatóságra és a helyi 
élelmiszerek fogyasztására: „én is szeretném tudni, hogy mit eszek”. A hasznos tanácsok és 
ismeretek átadása mellett mindkét elıadó élénk színekkel ecsetelte az általuk képviselt szféra 
– az EU-s vidékfejlesztés és az élelmiszerbiztonság – bürokratikus akadályait, sıt a 
fenntarthatóságot gátló, a magyar kistermelıket ellehetetlenítı aspektusait. Tanulságos, hogy 
a fenntartható szemléletmód átadására hivatott, Európai Uniós pályázati forrásból 
megvalósított rendezvény egyik központi üzenete pont az, hogy az Uniós jogszabályok falat 

                                                 
87 A tanulmányban nem az eredeti neveket használjuk. 
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vonnak a fenntartható kezdeményezések, vállalkozások elé. Ezen törvényeket és azok 
megváltoztatásának lehetséges módjait veszi számba Kajner Péter és Szabadkai Andrea 
tanulmányukban88, melybıl kiderül, hogy a magyar törvényhozók a szomszédos országok 
jogalkotóival ellentétben szinte soha nem élnek azokkal a lehetıségekkel, kiskapukkal 
melyeket magukba foglalnak az EU direktívák. Például a „helyi termék elsısorban helyben 
értékesíthetı” doktrina mást jelent Ausztriában, ahol a „hely” fogalma konkrétan az egész 
országot felöleli, és mást nálunk, ahol ez jó esetben az adott megyét és az azzal szomszédos 
megyék piacait jelenti. A jóindulatú feltételezés szerint a jogalkotók azért hoznak 
rendszeresen szigorúbb törvényeket az elvártnál, hogy a „biztonság kedvéért” elkerüljék a 
galibákat. Erre már az egyik elıadó – a hatósági állatorvos – hoz egy példát: „Az EU 
direktívában az állt, hogy élelmiszert csak olyan tartályokban, edényekben szabad tárolni és 
elkészíteni, melyek nem rozsdásodnak. Na már most, ezt nálunk úgy fordították, hogy 
„rozsdamentes”, és ezzel számtalan vállalkozót tönkretettek, akinek nem állt módjában az 
összes edényét, dézsáját lecserélni rozsdamentes acélra. Pedig a fa, az üveg vagy éppen a 
zománc sem rozsdásodik, és ez a törvény csak nálunk ilyen szigorú.” A rosszindulatú 
feltételezéseket igen veszélyesnek látjuk, már amennyiben olyan összeesküvés-elméletek 
táptalaját képezik, miszerint gonosz külsı csoportok, multinacionális cégek szándékosan 
hozatnak ilyen rendeleteket a politikus bábjaikkal. Sajnos az általunk megfigyelt 
rendezvényen is akadt arra példa, hogy az életidegen és irreális törvények meglétére olyan 
magyarázatokat keresnek, melyek idegengyőlölı, rasszista indulatokat kelthetnek – szintén a 
dokit halljuk. „Magyarországon két dolog abszolút tilos egy vágóhídon: földet bevinni, és a 
húst sós vízben áztatni. Na most van egy új vágóhíd, ahol felmentést kaptak ezek alól, hisz a 
kóser elıírásoknak megfelelıen földre folyatják az állatok vérét, és sós vízben áztatják a 
húsukat. İk felmentést kaptak, nekik szabad.” Ennek sokkoló mivoltát akkor érthetjük, 
hogyha elıtte fél óráig azt hallgattuk, mi-mindent nem tesznek lehetıvé a hatályos 
állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági elıírások.  

Az elıadások után néhányan kérdéseket intéztek az elıadókhoz, ám nem igazán alakult ki 
vita, viszont a résztvevık közül többen hoztak példákat lokális fejlesztésekre, fenntartható 
projektekre, pl. a soproni Kékfrank fizetıeszközt. Összességében úgy tőnt, hogy a résztvevık 
elkötelezettek a környezettudatosság és a fenntarthatóság eszméje mellett, jórészt azonos 
társadalmi, politikai meggyızıdéssel rendelkeznek, egymás közti kapcsolataik sőrők, 
együttmőködési hajlandóságuk erıs. A falumőhelyen szerzett új információk már eleve 
meglévı – a kampány szempontjából kedvezı – attitődrendszerükbe ágyazódtak be, tovább 
erısítve azt.  

A résztvevı megfigyelı benyomásai után következzék a falumőhelyeken és tájbejárásokon 
leggyakrabban megjelentek véleményének ismertetése. Az ı szondáztatásukra a 
fókuszcsoport kínálta a legalkalmasabb megoldást, tekintve, hogy a társas helyzetekre 
jellemzı csoportdinamika és diszkurzivitás nem csupán elszigetelt véleményeket, hanem azok 
konvergenciáját; a konszenzusos és a vitatott nézeteket is azonosíthatóvá teszi. A 
beszélgetésre szintén a tájházban került sor, a nyolc kiválasztottat a házigazda és a szervezı 
segítségével hívtuk meg, a másfél órás beszélgetést videokamerával rögzítettük. Elsısorban 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevık milyennek találták a kérdéses programokat, azok 
gyakoroltak-e valamilyen hatást életvitelükre, termelési és fogyasztási szokásaikra, a program 
mely részeivel voltak különösen elégedettek és milyen új ötleteket, javító szándékú 
indítványokat fogalmaznak meg. Mivel a szervezık építettek e csoport véleményformáló 
képességére, azt is vizsgáltuk, hogy mennyire tudták terjeszteni a programok hírét, próbálták-

                                                 
88 Kajner Péter – Szabadkai Andrea: Civil jogszabálymódosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére. In. Nemzeti érdek. 
2009./İsz. 
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e bevonni ismerıseiket, továbbá, hogy miféle akadályai vannak a fenntarthatóság 
szemléletének és gyakorlatának szélesebb körben való népszerősítésének.  

 

12.3.1 A fókuszcsoport szereplıi 

A fókuszcsoportban nyolcan vettek részt, három hölgy és öt úr, az átlagéletkor nagyjából 55 
év volt, kevés szórással – egy harminc év körüli fiatalember és egy hetven felé járó hölgy 
kivételével a társaság tagjai késı-középkorúak voltak. Hatan említették, hogy felsıfokú 
végzettséggel rendelkeznek – négy pedagógus, környezetvédelmi szakember, gépészmérnök – 
ám közülük csupán egy személy gyakorolja foglalkozását, a többiek jellemzıen nyugdíj 
mellett végeznek hasznos tevékenységet: mővelik kertjüket, részt vesznek a közéletben. A 
gazdálkodást – ez esetben állattartást – a fiatalember (Bence) és a házigazdánk (András) őzi 
fı tevékenységként, életvitelszerően. Az elıbbi egyenlıre csak önellátásra törekszik, utóbbi 
pedig már jelen van a piacon kecskesajtjával, mely a kérdıívek tanulsága szerint az egyik 
legismertebb helyi produktum. A többiek is termelnek gyógynövényt, zöldség-gyümölcsöt, de 
teremtı energiáikat inkább kézmővesként hasznosítják – hímeznek, nemezelnek, faragnak. 
Csupán két nagykörői születéső személy volt csoportunkban, a többiek jellemzıen beköltözık 
– a „legrégebbi” 10 éve lakik itt –, akik városokból – a legtöbben Szolnokról – telepedtek ide, 
sıt az egyik helyben született (Ibolya) is városból költözött vissza. A bemutatkozáskor 
kiderült továbbá, hogy mindenki számára vonzó a vidéki életmód, különösen annak archaikus, 
„hagyományos paraszti” elemei; sokan eleve mezıgazdasággal foglalkozó családból 
származnak vagy volt valamilyen egyéb – rokoni-baráti kapcsolatokból, munkából adódó – 
kötıdésük a falusi életvilághoz. A jelenlévık többsége utalt a társadalmi életben való 
részvétel és a közösségfejlesztés fontosságára – „közéleti személyiségnek tartom magam” –, 
egyesek ennek konkrét formáját is megemlítették – helyi újság szerkesztése, színjátszó-kör és 
kézmőves foglalkozás szervezése. Összességében tehát elmondható, hogy fókuszcsoportunk 
szereplıi aktív emberek, akik életében fontos szerepet tölt be az alkotás, a kézzelfogható 
eredményt és hasznot hozó önkifejezés, egyúttal markánsan jellemzi ıket egyfajta pedagógiai 
szemlélet; az általuk helyesnek ítélt értékek és gyakorlatok terjesztésének igénye. Tehát a 
szervezıknek sikerült egy közösség iránt elkötelezett elitcsoportot – mind végzettségük, mind 
vagyoni helyzetük a helyi átlag fölött van –, egy potenciális véleményformáló réteget 
megszólítani.  

 

12.3.2 Elképzelések a falufejlesztésrıl 

Mivel a fókuszcsoport logikája azt kívánja, hogy eleinte szélesebb perspektívából közelítsük 
tárgyunkat, és csak azután tegyük fel a konkrétabb kérdéseket, a falufejlesztéssel kapcsolatos 
vélemények megvitatásával indítottunk. („Mi jut eszükbe a falufejlesztés szóról?”) Az 
elképzelések érdekes mintázata bontakozott ki; az elsı megszólaló úr (Iván) rögtön egy erıs 
asszociációt alkalmazott: „A falu az élet. Több ideje és tere van itt az embernek arra, hogy 
éljen.” Géza – mint késıbb kiderült a véleményvezérek egyike –, a túlzott vagy egyszerően 
csak rossz irányú falufejlesztés felvázolásával folytatta: „Félek, hogy a falu a város irányába 
indul meg, pedig nem feltétlenül a városi komfortra kellene itt vágyakozni, az ugyanis 
urbanizációt jelent. A falunak nem kell városi infrastruktúra.” Kicsit sarkítottabb volt Mátyás 
véleménye, aki szerint egyáltalán nem kell fejleszteni, hanem „hagyni kellene élni a falut”, 
hiszen a fejlesztés Magyarországon mindig a falura ráerıszakolt folyamatot, „a gyermekkori 
tündérkert lerombolását” jelentette. Láthatjuk, hogy e három vélemény egymással 
konvergálva miként rajzolja ki az attitődök egyik pólusát, melyet nevezhetnénk konzervatív 
hedonistának, hisz az a falut a természeti és kulturális értékek – a hagyomány – gazdag 
forrásának látja és e „tündérkert” megırzésének, egy külsı támadó erıvel szembeni 
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megvédésének szükségességét hangoztatja. Ezzel szemben körvonalazódik a másik, fıleg a 
nagykörői születéső hölgyekre – Annára és Ibolyára – jellemzı véleménycsokor, melyben a 
falufejlesztés elsısorban közösségfejlesztésként értelmezıdik, és az elvontabb jelentéssíktól 
elmozdul a nagykörői közösségi élet taglalása felé. Ennek értelmében a várost az különbözteti 
meg a falutól, hogy az elıbbiben nincs, az utóbbiban van közösség, mely állapota azonban 
igencsak sok kívánnivalót hagy maga után: nincs templomi közösség, a Nagykörőért Baráti 
Szövetség már csak papíron mőködik, nem járnak össze az emberek. Elhangzik egy 
kulcsmondat is, melyre késıbb még visszatérünk: „A falu aktív magja itt van, nehéz másokat 
bevonni.” Konkrétumokról is szót ejtenek a hölgyek; mővészbarát közösség létrehozását 
tervezik, hagyományırzéssel, kézmőveskedéssel kívánják közelebb hozni egymáshoz a 
falusiakat. Problémaként vetıdik fel továbbá a munkahelyek hiánya. Erre reagálva fejti ki 
Kati álláspontját, mely szerint a falufejlesztésnek az önellátás elısegítése a feladata, hisz a 
hagyományos falusi élet elsısorban az egymásrautaltságra alapult, a régi szokások – 
kenyérsütés, lekvár-fızés, tollfosztás – létrejöttét is a közösség szükségletei indukálták. Egy 
önellátóbb faluban ráadásul a munkahely (munkaalkalom) is több lenne. A beszélgetésben 
ekkor jelent meg elıször a fenntarthatóság egyik eleme: a helyi termékek és szolgáltatások 
fontossága. Géza és András hozzászólásából kiderül, hogy ık az archaikus önellátást ma már 
kivitelezhetetlennek tartják: „Bizonyos dolgok már idejétmúltak.” „A korábbi eljárások, 
kézimunka miegyéb teljesen más síkon mozogtak.” Ekkor fejtette ki álláspontját András, aki 
házigazdaként és a moderátort segítı szervezıként89 különösen erısen befolyásolta a 
véleményeket: „Ha ma ez a falu önellátásra rendezkedne be, akkor elkerülhetetlen lenne a 
túltermelés. Ezért a falufejlesztésnek elsısorban az idegenforgalomra kellene koncentrálnia, 
hisz a falusi életforma, mint egyfajta kurrens termék eladhatóvá válna a vendégek számára. 
İk lennének azok, akik megvásárolnák a helyi produktumokat.” Jól látszik, hogy itt egy 
merıben új szemléletrıl, faluhoz való viszonyulásról van szó, hisz András a falu 
hagyományos értékeiben meglátja az üzleti hasznosítás lehetıségét. A szép táj, a nyugalom és 
a hagyományos életforma nála nem csupán normatív erıvel bír, hanem potenciális 
termékként, a turizmus célpontjaként artikulálódik. (Mindez felidézi bennünk, hogy a 
fenntarthatóbb helyi termékek a saját fizikai valóságukon és használati értékükön – színükön, 
szagukon, ízükön – kívül is rendelkezhetnek pozitív tulajdonságokkal, mint pl. a 
környezetbarát, kisléptékő, nem mások kizsákmányolásán alapuló termelési mód, a 
haszonállatok jólléte – az udvaron kapirgáló csirkének jobb sora van, mint a ketrecbe zárt 
társának –, vagy a tájfenntartó mezıgazdaság. Az efféle szempontokat elıtérbe helyezı, 
tudatos – fıként városi – vásárlók azonban csak az áruval magával találkozhatnak a boltok 
polcain, a kevésbé inkorporált értékeivel nem. Tehát itt nagy szerepe van a termék köré 
legendát szövı marketingnek, vagy a kölcsönös bizalmat megalapozó ismertségnek, mely 
valóban a termelés helyének felkeresésével, a komplex életforma „fogyasztásával” járhat 
együtt.) Kati erre reflektálva elismeri, hogy a turizmus valóban a „végsı megoldás”, de elıbb 
a helyi közösséget kell megerısíteni, hogy az alkalmas legyen mások befogadására, és hogy 
az idegenforgalom kulturális csere, ne pedig a falu – és a falusiak – egyoldalú 
kizsákmányolása legyen. András szerint a közösségek megerısítése és az idegenforgalom 
lehetıségeinek kiépítése párhuzamos folyamat. A turizmus kapcsán szintén megjelent – Géza 
tolmácsolásában – a fenyegetı idegenség, a támadó külsı világ képzete, mellyel szemben a 
falu védelemre szorul: „Jön a sok idióta városi, és hızöngenek, hogy a faluban az összes 
kutyát irtsuk ki, mert a kutyaugatástól, kakaskukorékolástól nem tudnak aludni.” Géza 
természetvédıként az idegenforgalom más aspektusával is találkozott: „Ahol nagy számban 

                                                 
89 A fókuszcsoport moderátora számára hasznos segítség, ha a beszélgetésben részt vesz egy olyan, a csoport tagjai által 
elfogadott személy, aki adott esetben áthidalhatja a szituációból adódó konfliktusokat, s legitimálhatja a kutatók 
tevékenységét. Vö. Oblath Márton: A fókuszcsoport. In Kovács Éva (szerk.): Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. 
Néprajzi Múzeum, PTE-BTK, 2007.  
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megjelennek a turisták, ott rövidesen eltőnnek azok az értékek, melyek kezdetben 
odavonzották ıket.” Ezt a véleményt megalapozottnak tarja Iván is, és példaként a kishajó-
kikötı tervét hozta fel, ami szerinte is jó ötlet, de nem lenne elınyös, ha ideszoknának a 
motorcsónakosok, jet-ski-sek.” A hangulat már szinte teljesen a túrizmus ellen fordult, ám 
ekkor Ibolya utalt arra, hogy Nagykörő mindig is egy vendégszeretı, nyitott falu volt, és 
szerinte jó, ha idejönnek mások, persze azt ı sem szeretné, hogy panzió legyen a 
szomszédjában.” Mint az alább látszik, végül létrejött a konszenzus.  

 Összességében a falufejlesztés két pólusa bontakozott ki, az egyik az idegenforgalom a másik 
a közösségek támogatását preferálja. Mindazonáltal továbbra is kérdéses volt számunkra, 
hogy a falufejlesztést mint olyat egyáltalán szükségesnek látják-e. Az elhangzottakat 
összefoglalva ekképpen vetettük fel kérdésünket: „Fejlesszük-e a falut, vagy inkább hagyjuk 
magára? Erre a konzervatív-hedonista tábor képviselıi pontosították álláspontjukat: 
„Fejlesszük a falut, de bizonyos értékek mentén. Ne tegyünk olyat, ami nem érdekünk. A 
szélsıségeket jó lenne elkerülni.” „Csak annyit szabad megengedni, amit ez a terület még 
elvisel, ami nem okoz problémát.”  

Megfogalmazódott továbbá a korlátozó-elıíró jogszabályok kiiktatásának, enyhítésének 
igénye: „Ne korlátozza az ÁNTSZ a falusi turizmust. Ha egy néni a helyi rendezvényre meg 
szeretné sütni a nagymamája receptéjt, akkor ne kelljen azért remegnie, hogy kérnek-e tıle 
számlát.” 

 

12.3.3 A falumőhelyek és tájbejárások visszhangja 

A bevezetı beszélgetés után rátértünk vizsgálatunk tárgyára; a kampány ezen elemeinek 
fogadtatására. Kérdésünk így hangzott: „Mit gondolnak errıl az elıadássorozatról? Mi volt 
benne a legérdekesebb, legmeglepıbb? Melyek voltak a homályos pontok?”  

A válaszadást Iván kezdte, s mint látni fogjuk véleményével a rendezvények egyik kulcs-
problémájára terelte a figyelmet, strukturálva ezzel a további eszmecserét. „Sikeres pályázat 
volt, jó hogy megnyerték, de ezen a magon kívül senkit nem érintett meg, pedig gazdálkodók 
lévén nekik szólt volna. Kevesen voltak kíváncsiak, maximum 20 fı. Nem sikerült elérni a 
célközönséget.” Géza így folytatja: „A jelenlévıknek nem mondtak újat az elıadások; 
megerısítést kaptak, új információt kevésbé.” Kati szélesebb társadalmi keretben értelmezi a 
fenntarthatóság iránti érdeklıdés hiányát: „Az elızı, kb. a mi szüleink generációja 
megcsömörlött a földmőveléstıl. İk még a szüleiknél látták az igazi önfenntartást, de 
számukra ez már kényelmetlen volt, igyekeztek minél gyorsabban modernizálódni, levetkızni 
a parasztságukat. İk voltak, akik széttörték a kemencét, és bevezették a központi főtést.” Az 
egyik idısebb helyi hölgy veszi át a szót generációja védelmében: „Igen kemény élet volt ám 
akkor, nem kell elítélni, hogy mindenki kereste a kényelmet. Visszafelé már nem megy a 
dolog, senki se fogja a fát hordani, amikor ott van a radiátor.” Mindenesetre ı is megrajzolja a 
mi-ık oppozíciót, egy külsı csoport szokásainak megdorgálásával: „De nem termel (a falusi 
ember), pedig ott van a kertje, ott van a kapája.”  

Mivel a kampány hírének terjedésére, mások bevonásának sikerességére a késıbbiekben 
szándékoztunk kitérni, ezért a falumőhelyek hasznosságának firtatásával folytattuk: „Miben 
erısítette meg önöket az elıadássorozat?” 

Kati ismét az önellátás fontosságára utalt, Géza pedig megemlítette, hogy a bolti áru 
silányabb, mint amit otthon készítenek; „Sok a vegyi-anyag, pótanyag, alacsony a beltartalmi 
érték.” (Az egyik elıadás pont errıl szólt, a „beltartalmi érték” szakkifejezés is nyilván innen 
ered.) Iván erre ekképpen reagált: „A helyi termékeknek rendkívül erısnek kellene lennie, de 
ma még nem az. Tizenvalahány helyi termékünk van, de sokkal többnek kellene lennie.” Az 
ártéri gazdálkodást magasztalja, az EU szabályokat kárhoztatja: „Ezek a jogszabályok 
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gátolják az önellátást, a gazdálkodást.” Géza hozzáfőzi, hogy a helyi terméket nem igazán 
lehet helyben kapni, „szomszédtól igen, de boltban nem. Pedig jobb lenne, ha a pénzünk nem 
a multikhoz menne, hanem helyben maradna.” 

A következı kérdésünkre – „Változtattak-e valamit a saját életvitelükön az elıadás hatására? 
Hasznosították-e valamit az itt kapott ötletekbıl? – adott válaszok megerısítették korábbi 
hipotézisünket, miszerint az új információk már eleve kedvezı attitődökkel találkoztak: 
„Szemléletmódot kaptunk, de ezek a dolgok számunkra természetesek.” „Nem volt sok 
újdonság, de megerısítést kaptunk.” 

Ezután rátértünk a tájbejárásokra, melyrıl elmondták, hogy jószerével ugyanazok vettek részt 
rajta, jó volt a hangulat, a társaság. A célpontok némelyikét is megemlítették: Karcag, 
Hortobágy, Galgahévíz. Kiderült, hogy a tájbejárásokon azért találkoztak olyan példákkal, 
kézzelfogható gyakorlatokkal, melyeket aztán otthon is kipróbáltak, legalábbis Mátyás, aki a 
„Karcagi csodagolyóval” (biodinamikus trágya) kísérletezett; a módosított recept szerint 
készült, gyógynövényekkel feljavított golyóktól a „paradicsomnak másfél méteres szára lett, 
és a jóíző termés megszüntette a gyerekek hasmenését”. Elmondták továbbá, hogy a 
tájbejárásokat és falumőhelyeket egyformán hasznosnak ítélik, de a tájbejárás érdekesebb 
volt, no meg a megszokott bandának köszönhetıen „jobb volt a hangulat”.  

 

12.3.4 A fenntartható szemlélet terjedésének akadályai, a rendezvények „zártkörősége” 

A beszélgetés során világossá vált, hogy a rendezvények legnagyobb problémájának azt 
tartják, hogy nem sikerült megfelelı számú embert mozgósítani. Az alábbiakban ennek a 
kérdéskörnek a bemutatására teszünk kísérletet. Mivel kiderült, hogy önmagukat egy, a falu 
fejlıdése és a fenntarthatóság iránt elkötelezett, belsı csoportként azonosítják (mi), a meg 
nem jelenteket pedig egyfajta külsı csoportként (ık), ezért elsısorban ezen kategóriák 
konstrukciójára koncentráltunk: milyen értékek, attitődök és gyakorlatok alapján 
különböztetik meg magukat a kívül-maradóktól? Hogy erre fényt derítsünk, asszociációs 
játokba kezdtünk; arra kértük ıket, hogy egy – valós vagy kitalált – mesefigurával 
jellemezzék a saját csoportjukat és a „hiányzókat”. Íme néhány válasz: 

„Aki nincs itt az a Lusta Manci; nem javítom meg, ami elromlott, eldobom, olcsón lehet újat 
venni. Ehhez képest én egy Güzü Rozi vagyok.” „Például – ismerek ilyet – varrónı, aki nem 
akar az lenni, helyette inkább elmegy mőköröm-készítınek. Azt nem tudom, hogy hol van a 
faluban szükség ennyi mőkörmösre…” Már ennyibıl is látszik, hogy a külsı csoport tagjait 
elsısorban a globalizált fogyasztói társadalom képviselıinek tekintik, akik kevésbé 
környezettudatosak, fogyasztásmániások, és az ısi falusi értékek helyett jobban preferálják a 
„plázázó” életstílust. Magukról ekképpen nyilatkoznak: „Mi vagyunk a Flúgos Futam.” „Ez 
egy „banda”, nem akarok politizálni, de mi azért egy platformon vagyunk…” Ekkor 
megkérdeztük, hogy vajon ıket milyennek látják a többiek. „Elszólásokból lehet 
következtetni, hogy mit gondolnak az emberek, de máskülönben nem merik kinyilvánítani a 
véleményüket.” Bence hozzáfőzi, hogy „ık a Kis Vakondok, akik a föld alól röhögnek 
rajtunk.” Ezt cáfolja Anna: „Nem nevetnek ki, de nem is emelnek fel.” Géza szerint azért 
néha kacagnak rajtuk, példaként a csoport néhány tagjára akasztott gúnynevet említi. 
(Mindenesetre egy faluban nem kell sok idı ahhoz, hogy valaki ragadványnevet kapjon.)  

Eztán szabadon folyt tovább a beszélgetés. „Mindig a betelepülık jönnek el, a helyi elit nem 
és ez nekem nagyon nem tetszik.” (Géza) A helyi értelmiség képviselıit különösen 
megdorgálták, nem csupán azért, mert ezen a rendezvénysorozaton nem vettek részt, hanem 
mert általában sem tanúsítanak aktív érdeklıdést a falu közügyei iránt. Leginkább a 
pedagógusok kapták meg a magukét, akik „nem mozdulnak ki az iskola zárt világából”. A 
tanárokkal szembeni magas közösségi elvárások, és azok beteljesületlensége tapasztalataink 
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szerint a magyar falvak többségére jellemzı, azonban itt a hagyományos elitcsoportokkal 
szemben önmagát megfogalmazó, progresszív elképzelésekkel rendelkezı új elit 
formálódásának is tanúi lehetünk. „Megfordult a világ, régen a városiak megtörtek a faluban, 
most a kintrıl jövık mozdítják meg a közösséget. Talán ezek a vidék megújulásának magjai; 
új egyedekkel dúsul fel a falu, s ezek a kis közösségek fogják újra beindítani.” Mondja Kati, 
Anna pedig megerısíti: „Néhány bennszülött összefog az újakkal.” (Például ı is.) 
Ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy ez egy hosszú folyamat és „szent ırület kell hozzá”.  

Az érdeklıdés hiányát és a közönyösséget ekképpen magyarázta Mátyás: „Itt: dögöljön meg a 
szomszéd tehene is, Thüringiában pedig ünnepséget rendezett a falu egy asztalosmester 
betelepülésének 65. évfordulójára. Nálunk hiányzik a közösségi emberek tisztelete, pedig a 
megbecsülés az összetartás alapja.” Géza rávágja: „Azért ne felejtsük el, hogy itt negyven 
évig kommunizmus volt, és akkora rombolás történt a lelkekben, hogy nem tudni, kiheveri-e 
valaha a társadalom.” Kiderült az is, hogy nem csak a bandával és elveikkel szemben 
tartózkodóak a falusiak; a „zsebbe-vágó” dolgok sem érdeklik ıket: „ Az önkormányzaton 
volt egy ilyen falugyőlés, ahol fıleg a közmővesítés volt a téma, hogy hol lehetne spórolni. 
Csak én és a feleségem mentünk el.” A többiek hozzászólásaiból kiderül, hogy a köz ügyei 
iránti érdeklıdés 2001-2002 környékén csappant meg, addig sokan részt vettek a 
falugyőléseken, sıt hozzá is szóltak. Ennek az oka Anna és Ibolya szerint az volt, „hogy ma 
túlságosan a statisztikákról, meg kimutatásokról szólnak a dolgok, ahhoz meg nem nagyon 
értenek, közvetlenebbül kellene szólni az emberekhez”. Ebbıl következtethetünk egyfajta 
bürokratizálódásra és ettıl nem függetlenül a képviseleti és közigazgatási szervezetek iránti 
bizalom csappanására, mely szintén széles körő jelenség, és talán hozzájárul ahhoz, hogy a 
civil szervezetek és alapítványok tevékenységét is bürokratikusnak, papírszagúnak vagy 
elvontnak lássák. 

Végül aztán erıteljes konszenzusra jutnak a résztvevık a távolmaradás okait illetıen, csak 
néhány részletet idézve: „Akik nem jönnek el, azok nagyon a saját köreikben mozognak: 
munka, család, Tv, Tv.” „A média szándékosan szétzilálja a közösségeket, ezzel teremtve 
meg a fogyasztói társadalom alapját.” „A Tv antikultúrát terjeszt, ez a globalizáció legfıbb 
bástyája, mert atomizálja az embereket, ezzel manipulálhatóvá és kiszolgáltatottá téve ıket.” 
Láthatjuk tehát, hogy a tévénézı szomszéd a fıellenségnek tekintett globalizáció 
képviselıjeként/áldozataként jelenik meg, ezért az ı a megszólítása nem csekély, felebaráti 
feladat, hanem a hatalmas erıkkel szembeni gigászi küzdelem része. Bár a medializáció 
tényleg sok kérdést vet fel, a téma efféle túlmisztifikálása könnyen kirekesztéshez/ 
elkülönüléshez vezethet. A fenti kategorikus állítások merevségét most is Anna oldja: „Ma én 
is a Tv sorozatomat néztem volna, de inkább ide jöttem és nem bántam meg.”  
Gerhard Schulze a társadalmon belüli csoportokat nem elsısorban a vagyoni helyzet vagy a 
foglalkozás jellege alapján rajzolja meg; az egyéneket élménykeresési stratégiáik, 
közösséggel szembeni elvárásaik, egymás közti kapcsolataik, koruk és életstílusuk alapján 
sorolja különbözı miliıkbe.90 Fókuszcsoportunk résztvevıi leginkább a schulzei 
élménytársadalom integrációs miliıjébe tartoznak. Ezen nagycsoport – általában negyven 
éven felüli – tagjainak elsıdleges perspektívája a társadalmi elvárásokra irányul, de miután 
már jobbára nem találnak általánosan elfogadott konvenciókat, szívesen rajzolják meg maguk 
az uralkodó társadalmi normalitás képét. Élvezeti mintájukban a kedélyesség és a 
kontempláció vegyül, élményparadigmájukat pedig a kedélyes asztaltársasági együttlét jeleníti 

                                                 
90 Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main–New York, Campus, 
1992. 
A szerzı elméletének bemutatásakor Éber Márk Áron kiváló interpretációjára támaszkodom: 
Éber Márk Áron 
Élménytársadalom. Gerhard Schulze koncepciójának tudás- és társadalomelméleti 
összefüggéseirôl. Budapest, ELTE TáTK, 2007. 
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meg. Ezzel szemben a falu hasonló korú lakói a harmóniamiliıbe tartoznak; képzettségük 
alacsonyabb és determinált énjüket egy örökké fenyegetı, veszélyekkel teli világban helyezik 
el. Elsıdleges perspektívájuk a védettségre való törekvés, a szubjektum a harmónia 
provinciáját keresi ebben a megpróbáltatásokkal teli, nehezen élhetı világban. Életfilozófiájuk 
a harmónia eszménye köré szervezıdik, élményparadigmájukat Schulze az esküvı romantikus 
képzetében foglalja össze. Esetünkben releváns lehet még egy harmadik csoport is. A 
szórakozó miliıbe a negyvenévesnél fiatalabb, alacsony képzettségő falusiak sorolhatók, 
akiket elsıdlegesen az élményorientáció jellemez. Esetükben szó sincs az adottságként megélt 
mővészi szubjektivitás kibontakozásáról, csupán az igények kielégítésérıl; erıs ingereket 
keresnek, hogy testüket és lelküket megfelelı mértékben stimulálják. A szórakozó miliı az 
action-élményt hajszolja, életfilozófiájuk a nárcizmus, felfogásuk az egyszerőség és a 
spontaneitás kettıse köré szervezıdik. Ezen fiatalok élményparadigmája a „Miami Beach” 
kifejezéssel érzékeltethetı a legjobban. Fontos megállapítani, hogy e csoportok egymáshoz 
való viszonyát nem a nyílt konfliktus, hanem inkább a rejtettebb ellenszenv, a meg nem értés 
– a megértésre irányuló szándék hiánya, vagy az arra való képtelenség – jellemzi. Az 
elhangzottak alapján egyértelmőnek tőnik, hogy beszélgetıtársaink elhatárolják magukat a 
tutyimutyi harmóniamiliıtıl – Lusta Manci nem kapál, hanem helyette Tv-t néz –, illetve az 
extatikus szórakozó miliıtıl – „egész éjjel ment a Lagzi Lajos, majdnem átmentem egy 
puskával vagy egy nagy kutyával.” A különbözı miliık tagjai számára más jelenti az 
„élményt”, másképp határozódik meg az élet értelme, eltérı sémák szerint gondolkodnak, 
normatív és leíró jellegő fogalmaik – legyen bár azonos a szó – nem egyeznek, ezért igen 
gyakran elbeszélnek egymás mellett. Párhuzamos, kevés érintkezési ponttal rendelkezı 
univerzumokban laknak ık; a baráti, társadalmi kapcsolatok jellemzıen ezen külön kis 
világokon belül alakulnak ki. Nagykörőben a fenntarthatóságként (is) aposztrofált 
környezettudatosság elsısorban az integrációs miliıre jellemzı, az ı normarendszerük, 
integrációs bázisuk tulajdonképpen ezen alapul, még ha maguk között ezt nem is 
szükségszerően így nevezik – lehet, hogy inkább hagyományos falusi életrıl vagy 
önfenntartásról beszélnek, azonban e fogalmak jelentéstartománya jórészt lefedi a 
„fenntarthatóság” fogalmáét. Máshol, más társadalmi kontextusban lehet, hogy épp a 
nyugdíjasok, vagy a goa-partyra járó fiatalok győjtik eszeveszetten szelektíven a hulladékot, 
azonban kutatásunk helyszínén inkább a tiszta, nyugodt és hagyományos élettérre vágyakozó, 
fıként városból átköltözı személyekre jellemzı az efféle attitőd. İk az idetelepülés után 
gyorsan megtalálják a hasonló értékekkel rendelkezı, egyazon miliıbe tartozó, hasonszırő 
társaikat – ha nem pont e társaság megléte vonzotta ide ıket –, akikkel aztán – kicsit invázív 
módon – rátelepülnek a környezetvédelem és a falufejlesztés témájára – a passzív helyiekkel 
szemben nincs túl nehéz dolguk az érdekérvényesítés furfangosabb módjait ismerıknek –, s 
kialakítják a maguk szeparált tereit; kis autentikus falvakat az urbanizálódó/globalizálódó 
községen belül.  

A falumőhelyek és a tájbejárások – bár azok szervezıi nem csak e csoport megszólítására 
törekedtek – jellegüknél fogva elsısorban a mi „bandánk” számára váltak vonzóvá,91 s miután 
ık berendezkedtek ezeken a rendezvényeken – hiába voltak nyitottak, hiába szerették volna, 
ha a többi falusi is eljön –, a társadalmi csoportképzıdés dinamikájának sajátosságaiból 
adódóan mások nem voltak kíváncsiak e szeánszokra, esetleg nem is hallottak azokról.  

  

                                                 
91 A kedélyes asztaltársaság, ínyükre való étel-ital társaságában eszmét cserél – erısít – a tiszteletreméltó meghívottak 
tudományosan megalapozott, ám kellıképpen gyakorlati elıadásait követıen. Itt a Barátok Köztért rajongó háziasszonyok 
vagy a technós fiatalok nem igazén érezték volna otthon magukat.  
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12.3.5 Néhány javaslat az adatközlıktıl – és a kutatóktól 

Nagykörőben – és az égsz világon – kulcsfontosságú, hogy sikerül-e minél több társadalmi 
csoport attitődjét, szemléletmódját megváltoztatni, s elterjeszteni körükben a fenntartható 
életvezetési stratégiákat. Ezért az alábbiakban erre vonatkozó javaslatokat – a 
megkérdezettekét és a sajátunkét – ismertetjük. Elıször arra kérdeztünk rá, hogy a szélesebb 
közönség bevonásának mely modelljeivel találkoztak a tájbejárásokon. Kiderült, hogy a 
hátrányosabb helyzető régiókban mások bevonása/aktivizálása leghatékonyabban piaci 
módszerekkel érhetı el. Ímhol e drasztikus gyakorlat megidézése: „Virágoskúton – a sikeres 
biogazdaságban – alkalmazzák az ottani embereket csıstıl; aki 3 nap után nem úgy dolgozott, 
ahogy kellett volna, azt elküldték. Elıször szép szóval, de ha megint megjelent, akkor ásóval 
várták.” Más térségekben szerzett tapasztalatainkból is az látszik, hogy még nem alakult ki a 
belülrıl vezérelt, a fenntartható kezdeményezésekben saját érdekét meglátó, s azzal ekképpen 
azonosulni tudó falusi polgár típusa, aki megfelelı alanya lehetne a „széplelkő”, tudatformáló 
kampányoknak és világjobbító civil kezdeményezéseknek. Ehelyett inkább az anyagi haszon 
reményében magára külsı erıket hatni engedı – külsıleg vezérelt – alkalmazotti mentalitás a 
számottevı. (Ez esetben nem a jelen kampányhoz hasonló eszközökre, hanem inkább a 
kisléptékő, környezetbarát vállalkozásoknak kedvezı gazdasági klíma létrehozására van 
szükség. Ez persze egy sarkított észrevétel, nyilván minden fronton offenzívát kell folytatni.) 
Nagykörőben például hiába indított az önkormányzat – e pályázattól független – szociális 
földprogramot, ha hiányoznak az önfenntartó kertgazdálkodás szempontjából nélkülözhetetlen 
ismeretek és motivációk. Tehát mindenképpen folytatni kell a tudatformálást, és a humán 
tıkébe való invesztíciót. Beszélgetıtársaink közül többen is megfogalmazták, hogy „jobban 
kellene reklámozni” e rendezvényeket, hisz ez egy kis falu, ahol a „hírek is lassabban 
terjednek, mondom valakinek, hogy volt ez a falumőhely, ı meg, hogy de kár, eljött volna, ha 
tudja”. „Sokan elbicikliznek a hirdetés mellett, falugyőlést kéne összehívni, és ott szólni az 
embereknek, mint a kutyaoltás esetében.” Más javaslatok szerint a nyugdíjasklubbot kellene 
meghívni – ez valóban egy jól szervezett, aktív társaság, akik közül néhányan talán szívesen 
részt vennének a tájbejárásokon, falumőhelyeken. A régi öregek, helyi emberek invitálását 
mások is szükségesnek gondolják. A fesztiválokat és helyi rendezvényeket – nyitott porták, 
cseresznyevásár, nagy befızés stb. – többen is igen sikeresnek látják, és úgy vélik ezeken 
keresztül sokan megszólíthatóak. Ezen alkalmak szélesebb programkínálata valóban 
összehozhatja a különbözı miliıkbe tartozó egyéneket, azonban kívánatos volna, hogy a 
fenntarthatóság ne csupán néhány jól körülhatárolható program témája legyen, hanem a 
rendezvény minden elemét áthassa egy kissé.  

Összességében úgy látjuk, hogy a kampány megszilárdította a résztvevık fenntarthatóság 
iránti elkötelezettségét, e támpontokba, s egymásba vetett bizalmát, így egyre inkább lehetıvé 
válik számukra, hogy ezeket a normákat ne kelljen állandóan kifelé megerısíteni. (Amíg egy 
közösség alakulóban van, addig nagy a jelentıssége az inkluzív, ıket a külvilágtól elhatároló 
gesztusoknak, azonban mikor már konszenzusra jutottak az értékrendszert illetıen, akkor már 
inkább pozitív célok szükségeltetnek az együtt-mőködéshez. Röviden a közösségeket – 
méretüktıl függetlenül – vagy a külsı ellenség vagy a pozitív célok megléte erısíti.) Az 
önmagában bizonyosságot nyert egyén – vagy csoport – akkor képes a szeretetet mővészi 
szinten gyakorolni, ha képességeit alkotó módon érvényesíti. Ennek feltétele a hatni vágyás, a 
világ jobbá tételének igénye, amihez nélkülözhetetlen a figyelmes odafordulás, a megérteni 
akarás szándéka, hisz hogyan tudnánk valakin segíteni, ha nem tudjuk, hogy mi a baja, vagy 
hogy mitıl lenne neki jó. Ehhez mindenekelıtt objektivitás szükségeltetik, Erich Fromm így 
vall errıl: „Az objektív gondolkodás képessége az értelem; az értelem mögötti érzelmi 
magatartás az alázat. […] Igyekeznem kell meglátni a különbséget egy személlyel és a 
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viselkedésével kapcsolatban az én nárcisztikusan eltorzított képem és az ı valóságos létezése 
között, amely utóbbi független az érdekeimtıl, szükségleteimtıl és félelmeimtıl.” 92  

Mindezt azért fontos megemlítenünk, mert a különbözı mozgalmak tagjai hajlamosak arra, 
hogy önmagukat tévedhetetlennek, elveiket pedig univerzálisan érvényesnek, sıt a lehetı 
leghelyesebbnek gondolják, a többiekre pedig olyan „hamis tudattal” rendelkezı, a „média 
által elbutított” tömegként tekintsenek, akik az ı iránymutatásuk, „magasra emelt fáklyájuk” 
nélkül nem törhetnek ki ketrecükbıl. Ez a kissé önhitt beállítottság vészesen hasonlít a 
prófétákéhoz, vagy a kommunista agitátorokéhoz, és sokszor a kívánatossal ellentétes hatást 
vált ki. Heller Ágnes szerint a konkrét eszmék enthuziasztájának korát éljük93; csupán a 
mindennapi gyakorlatban konzekvensen követett életfilozófia – amikor nem alárendeljük 
magunkat az eszméknek, hanem megéljük azokat – lehet vonzó a mai ember számára. Ebbıl 
az következik, hogy nem a falusiak helytelen gyakorlatainak a megbélyegzése, rossz 
szokásaiknak leleplezése az elsıdleges, hanem az ıket bevonó, igényeikkel és értelmi 
képességeikkel adekvát, számukra sikerélményt nyújtó pozitív tevékenységformák 
elterjesztése. A fenntarthatóságnak nem mint a jólétet korlátozó, restriktív szabályrendszernek 
kellene megjelennie, hanem éppen ellenkezıleg, önmagunk és a világ teljességének 
megéléseként, vagyis elsısorban élményként. Mint ahogy feljebb láttuk, a különbözı 
társadalmi miliıkbe tartozó egyéneknek teljesen mások az örömszerzési stratégiáik, 
másmilyen az élményparadigmájuk, ezért mindenkit a saját perspektívájának megfelelıen kell 
megszólítani, s az adott miliıre jellemzı tevékenységek fenntartható elemeit jutalmazni. Nem 
várhatjuk, hogy mindenki azonnal megtérjen és hozzánk hasonlóan abban találja meg a 
legnagyobb boldogságot, hogy a Tisza parti nyugalomban, lábát a folyóba lógatva, szemléli a 
biodiverzitást, s hallgatja az ártérben legelészı szürkemarha gulya bıgését, s mindeközben 
elıveszi helyi élelmiszerekkel telepakolt piknik-kosarát. Örülni kell annak is, ha a fiatalok a 
diszkó után összeszedik, vagy netalán eleve szelektíven győjtik a szemetet,94 vagy ha a falusi 
esküvın megjelenik valamilyen helyi jellegzetesség, például ha a szalvétatartó helyben 
készített agyagtárgy, vagy a menyasszony nagykörői hímzett kendıt hord. Érdemes volna az 
olyan jól bevált, „bejáratott” közösségi rendezvényekbe is beszállni, mint amilyen a 
futballmeccs vagy helyi színtársulat elıadásai – kóstolót vinni a megjelenteknek, a soron 
következı program szórólapjával együtt. 

Mediatizált világban élünk, azonban nyilvánvaló káros hatásaik ellenére is úgy kell a 
különbözı telekommunikációs csatornákra tekintenünk, mint szövetségeseinkre: Ezen 
eszközök interaktív használatát kell ösztönöznünk, hogy az emberek ne teljesen passzív 
befogadók, hanem tudatos felhasználók legyenek. Ha a faluban lenne kábeltévé, akkor e helyi 
nyilvánosság jóvoltából olyanok is bekapcsolódhatnának a programokba, akik különben nem 
tudnak elmenni, nem beszélve a vélemények megjelenítésérıl vagy a hirdetési lehetıségekrıl. 
E funkciókat persze a helyi újság is betöltheti, azonban hazánkban igen elterjedt a 
funkcionális analfabetizmus, nem beszélve arról, hogy a „képen-lét” sajátos, szavakkal 
nehezen körülírható élményt jelent, hisz „lenni annyi, mint közvetítve lenni”. Ha a falusiak 
kezébe videokamerát adnánk, hogy örökítsék meg a számukra jelentıs dolgokat, talán az 
objektív lencséjén keresztül másképp is észrevennék a világot, s ezáltal szemléletmódjuk is 
módosulna.95 E módszert az Egyesült Államokban eredeti életfeltételeiktıl megfosztott, s 

                                                 
92 Erich Fromm: A szeretet mővészete. Budapest, Helikon, 1984. 143. old. 
93 Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete. Budapest, Gondolat, 1978. 
94 Ember és természet közelebb kerülhet egymáshoz a bulizáson keresztül. Íme a Burning Man fesztivál, ahol a különbözı 
szociális célokon kívül a fenntarthatóság is fontos szerepet kap: http://www.burningman.com/  
magyarul: http://hvg.hu/kultura.nezoter/20090916_burning_man_fesztival_2009_nevada.aspx 
95 Errıl a témáról lásd e fejezet szerzıjének további írásait: Papp Ábris: Önképek. Videokamerával, mobiltelefonnal készített 
mozgóképek használata a Vas megyei Kenyeriben. Társadalmi Tanulmányok 2007. 235–270. 
http://tatkhok.elte.hu/tarsadalmi_tanulmanyok/2007/08_Papp_Abris.pdf 
Papp Ábris: A You Tube és a többiek. http://gondola.hu/cikkek/cikk.php?szal=58552 
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ezért szociális és pszichés problémákkal küzdı rezervátumbeli indiánok esetében mint 
terápiás eszközt alkalmazták, Magyarországon pedig hátrányos helyzető borsodi 
településeken használták sikerrel. Érdemes volna a környezet állapotával, vagy a nagykörői 
értékekkel – köztük a helyi termékekkel – kapcsolatos fotó- és videó-pályázatot kiírni, hisz az 
alkotásokat bemutató tárlaton, vetítésen valószínőleg sokan megjelennének. Míg korábban 
igen sok faluban mőködött mozi, addig ma ennek nyomára se bukkanni, pedig a kollektív 
filmnézés nem csak akkor kovácsolja össze a népet, ha saját készítéső, a faluval foglalkozó 
alkotásokat mutatunk be, hanem akkor is, ha környezeti és társadalmi témákat megjelenítı 
dokumentum- és játékfilmeket vetítünk. Az internet közösségszervezı lehetıségeire is lehetne 
építeni: ki-ki képeket tölthetne föl az erre a célra létrehozott honlapra, hogy bemutassa saját 
terményeinek, állatainak növekedési folyamatát, a helyi finomságok elkészültének állomásait, 
és végül a kész terméket, melyet elcserélhetne a többi felhasználóval, „jelöld ismerısnek 
Margit néni paradicsomát” – ez a 8. oldalon megfogalmazottak szempontjából is jelentıs 
lehet. Az efféle kezdeményezések nem csupán a közösségszervezıdésre hatnának jótékonyan, 
hanem a fenntarthatóság témakörének progresszivitásával kapcsolatos meggyızıdéseket is 
megerısítenék. Tudjuk, hogy a modernitás és a környezeti katasztrófa között oksági kapcsolat 
van, és éppen ezért igen veszélyes, ha a fenntarthatóság szempontjából nem túl kedvezı 
tevékenységeket és termékeket kizöldítjük és ezáltal elfedjük azok alapvetıen káros jellegét – 
gondoljunk a környezetbarát benzinre vagy a környezetvédı olajtársaságokra –, azonban ma 
Nagykörőben a modern médiák felhasználása kiaknázandó lehetıséget jelent a fenntarthatóbb, 
egészségesebb, és végsı soron boldogabb életért harcolók számára.  
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12.4 FOTÓK  
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13. BEVEZETÉS: AZ EL İZMÉNYEK 
 

A hazai folyószabályozások történetében nem elıször és vélhetıen nem utoljára fordul elı, 
hogy egy korábbi mőszaki beavatkozás nyomán olyan helyzet alakult ki a Tisza 
magyarországi szakaszán, amely egyre nyilvánvalóbban tarthatatlan és a folyóhoz való 
viszonyunk teljes újragondolását igényli. A Vásárhelyi Pál nevével fémjelzett munkálatok 
nyomán egy beszőkült hullámtér, valamint egy nagyobb eséső, de rövidebb folyószakasz jött 
létre, amely az immár mentettnek nevezett ártér jelentıs részének a védelmét a nagy vizek 
gyors levezetésével volt hivatva ellátni. Amit akkor még nem lehetett látni, de ma már 
egyértelmő, a szabályozás megbontotta a folyó természetes dinamikáját és ezt az azóta 
elvégzett kisebb-nagyobb további beavatkozásokkal csak enyhíteni lehetett, megoldani nem. 
Számos egyéb ok is hozzáadódott az elhibázott koncepció hatásához, amelynek 
eredményeként a 21. század elejére soha nem látott intenzitású, vízhozamú és magasságú 
árvizek alakultak ki, mert a beszőkített és feltöltıdı meder nem képes a felsı vízgyőjtı 
erdıpusztításai és az általános éghajlat változás következtében megváltozott csapadék- és 
lefolyási viszonyok okozta víztöbbletet a szükséges idı alatt levezetni. Az eddigi megoldás, 
az árvízvédelmi töltések magasságának emelése elérkezett lehetıségeinek határához, arról 
nem is beszélve, hogy minden magasítás egyúttal az árszint emelését és ezzel a mentett oldal 
térszintjén a kockázatok mértékének növelését is jelentette.  

A kérdéssel számos szakma résztvevıi kezdtek el foglalkozni, nem csupán a vízépítı 
mérnökök. Az idıközben felgyülemlett tudás fényében világosnak tőnik, hogy egy folyóvölgy 
élete bonyolult, kapcsolatokkal és visszacsatolásokkal irányított önszabályozó rendszer, 
amelybe botor módon beavatkozni csak katasztrofális következmények kockáztatásával lehet. 
Ezért teret nyert az elképzelés, hogy amennyire lehet, az eredeti viszonyok visszaállításával 
próbáljanak meg határt szabni a káros és önmagukat erısítı folyamatoknak. A vízügyi 
szakma irányításával, de vidékfejlesztık, agrárszakemberek, környezetvédık és ökológusok 
bevonásával létrejött egy komplex vidékfejlesztési elképzelés. A koncepció sokoldalú 
megközelítésben tárgyalja a témát, természetközeli és hosszú távon is fenntarthatónak tőnı 
megoldást kínál, de éppen ezért csak több szakma összefogásával (multidiszciplinárisan) lehet 
megvalósítani. Az elképzelés lényege az idıleges víztöbblet ellenırzött körülmények között 
történı szándékos kieresztése a hullámtérrıl – vagyis tervezett árasztás –, aminek többféle 
módja van. Az egyeztetések után a ma a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (VTT) néven 
ismert megoldást fogadták el. Ennek három vízgazdálkodási szempontból lényeges eleme a 
mesterségesen, de a hullámtéren kívül létesített úgynevezett árapasztó tározók építése, a 
hullámtér vízlevezetı képességének növelése különféle nem szerkezeti megoldásokkal (pl. 
növényzet szabályozása), illetve a meglévı töltések egységes magasságra emelése. 
Ugyanakkor a terv tartalmaz számos egyéb elemet is, amely a földhasználati módok váltásától 
az infrastruktúra átépítésén keresztül a foglalkoztatottság és gazdaságfejlesztés különféle 
módjaiig terjed és változatos szakértelmet valamint széles körő társadalmi támogatást igényel.  

A divatos angol kifejezéssel „stakeholder”-nek nevezett érdekeltek köre igen tág. Már maga a 
vízgazdálkodási szakma is számos erıvonal mentén oszlik meg az árvízvédelmi szolgálattól a 
vízügyi társulásokon keresztül a szennyvíz lobbiig, és hasonlóan sokrétő a gazdálkodók és a 
mezıgazdaságban érdekeltek részvétele: vannak zöld bárók nagybirtokkal és intenzív 
földmővelési módszerekkel, vannak akik életüket egy környezetileg egészségesebb 
földmővelési mód kialakításának szentelték és vannak magángazdák, akik ötven év téeszesítés 
és kommunizmus után nem szeretnék, ha megmondanák nekik, mit tegyenek és mit ne. 
Hasonlóan megosztott a helyi lakosság és annak képviseleti szervei, az önkormányzatok, az 
infrastruktúráért felelısök, a közlekedés, utak, vasút, belvízi hajózás felkent papjai, a 
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foglalkoztatottságban érdekeltek és nem érdekeltek, a helyi lakosság különféle rétegei, a 
jórészt munkanélküli és szociális segélybıl valamint a fogalmi szörnyszülött „megélhetési 
bőnözésbıl” „megélı” cigány kisebbség, a környezetvédık, természetvédık, és végül a 
különféle szakértık: hidrológusok, ökológusok, közgazdák, területfejlesztık is.  

Az alábbiakban egy interjú sorozatra alapozva az érdekviszonyok bonyolultságát tükrözı 
esettanulmányt szeretnénk ismertetni arról, hogy ki hogyan vélekedik a Vásárhelyi terv 
továbbfejlesztésérıl és milyen érdekek mentén oszlik meg az emberek, döntéshozók és a 
döntéseket elszenvedık hozzáállása.  



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  104 

 

14. ÉRDEKEK AZ ÉRDEKELTSÉG MENTÉN 
 

Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy a mai világban már nagyon messze vagyunk 
attól az állapottól, amikor még a természetes viszonyokat úgy lehetett alakítani, hogy azok 
erıszak nélkül segítsék elı az ember érdekeit. A mőszaki haladás egyre újabb energia 
mennyiségek bevetésével lehetıvé tette a természetes folyamatokkal szembeni ellenállást és a 
természettıl idegen helyzetek létrejöttét. A Tisza mentén így alakult ki egy olyan társadalmi 
környezet, amely az eredeti ártér mentett részén akadály nélkül terjeszkedett és olyan helyeket 
is birtokba vett (települések, infrastruktúra és oda nem illı földhasználati formák formájában), 
amelyek eredetileg az ártér vízzel rendszeresen elöntött részét képezték. Ugyanakkor éppen 
ezért kialakult a meggyızıdés, hogy az árvíz valami rossz, amitıl meg kell szabadulni és 
ennek mikéntjét a vízépítı mérnökök feladata intézni (már Garamvölgyi Aladár is ezt tette 
Jókai Az új földesúr címő regényében). A VTT-vel kapcsolatosan kialakult konfliktusok 
sokoldalú és pontos tükrét adják nem csak a mai magyar társadalmi valóságnak, hanem annak 
a csapdahelyzetnek is, amiben a tiszai alföld lakossága az elhibázott folyószabályozások 
következtében jelenleg van.  

 

14.1 Vízügy 
A vízügyön belül is nagyon változatos vélemények és képek élnek arról, hogy mit kellene 
csinálni. A magyar vízügyi adminisztráció annak idején a szocializmusban egy hatalmas 
félkatonai szervezet volt, amely kizárólagos technokrata mérnöki szemlélettel és 
sztahanovista buzgalommal rendelkezett. Célja egyértelmően a szocialista embertípus 
megtestesítése és a természet leigázása volt, a szovjet típusú nagyberuházások segítségével. 
Bár ebben a tekintetben nagyon sok változás tapasztalható, azért azt érezni lehet, hogy sem a 
mőszaki megoldások célszerőségébe vetett hitt nem változott, sem pedig a szakmai 
szőklátókörőség. Több vízügyi szakember is meggyızıdéssel ismételgette, hogy ık bármit 
megépítenek, megvédenek, csak tudják a többiek, a társadalom, hogy mit kell megépíteniük 
és mit kell megvédeniük. Pedig a diagnózist ık is eléggé pontosan fel tudják állítani: „Az én 
véleményem szerint az okok közé tartozik az emberi tevékenység is, ami nagyon bonyolult és 
összetett, más a hegyekben és más a síkságon, de mindkettınek van hatása a mi országunkra. 
A hegyekben történt változások miatt a határra érkezı vízhozamok egyre nagyobbak, míg a 
hazánkban végzett különféle beavatkozások a felszín érdességét növelték ezért csökkent az 
átbocsátási keresztmetszet, ezért növekszik az árszint. Egyrészt több víz érkezik a határon 
túlról, másrészt kevesebbet tud a folyó levezetni, mint annak elıtte – mondja a bajai Mőszaki 
Fıiskola tanszékvezetıje, Sz. L. Sıt ha kell, árnyalni is képes a fentebb vázlatosan ismertetett 
folyószabályozások és társadalmi változások következményeit: „Nagyon fontos, hogy folyik 
össze a Maros és a Tisza, a Körösök meg a Tisza. Vagy a Duna és a Tisza mint 2006-ben. 
Csak hogy egy igen egyszerő példát mondjak, a amikor a Duna 2006-ban azért áradt, mert a 
vele egyszerre érkezı árhullám a Tisza befolyásánál visszaduzzasztotta”. Nem kerüli el 
figyelmét az sem, hogy más problémák adódnak a folyó felsı vízgyőjtıjében, Ukrajnában és 
mások hazánkban: „… a hegyekben a víz koncentrációjának ideje csökkent. Ma már a 
mellékfolyókat is elkezdték szabályozni, ami nem nagyon jó nekünk. Korábban a kisebb 
gátakon sokszor volt szakadás, … olyankor kevesebb víz érkezett Magyarországra. Ezeket 
most két-három méterrel megemelték, már nem fognak átszakadni többé, és az egész ár a mi 
nyakunkba szakad. De azt is el lehet mondani, hogy a víz számára átjárhatatlan területek 
nagysága nı. A burkolt felületekrıl, a tetıkrıl hamar lefolyik a víz. A gyalogutak is győjtik 
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az esıvizet. Ezek egyike sem jelentıs önmagában, de együttesen összeadódik a hatásuk és víz 
számos patakból, mellékágból szedıdik össze. Ez a helyzet a hegyekben. A síkságon a 
növényekkel benıtt hullámtér árlevezetı képessége csökken, nincs mővelés, és a lefolyást 
akadályozó mindenféle tényezı emeli a szintet. … a helyi önkormányzatok is felelısek, mert 
megfontolás nélkül adnak ki építési engedélyeket hétvégi házak és nyaralók építésére…” A 
megkérdezettek közül egyedül a magyar vízügyi ágazat csúcsszervének, a Vízügyi és 
Környezetvédelmi Központi Igazgatóságnak (VKKI) a vezetıje (V.J.) volt az egyetlen, aki 
elgondolkodott azon, hogy vajon érdemes-e ekkora nekiveselkedéssel gátakat, tározókat, 
töltéseket építeni, ha közben az ország egy elmaradt régiójáról van szó, ahol a mentett oldalon 
jelenleg található értékek jövedelem termelı képessége messze nem ér fel azokkal a 
milliárdokkal, amelyeket az árvízvédelemre, belvízmentesítésre és a többi mesterségesen 
elıidézett probléma még mesterségesebb megoldására költenek. Sz. L. ezt is sokkal 
egyszerőbben látja: „Az összes üzleti döntést, helyi önkormányzati fejlesztési elképzeléseket 
és a fejlesztések irányát anélkül alakítják ki, hogy figyelembe vennék az árvíz lehetıségét. 
Azt hiszem, ez e legfontosabb ok és itt van lehetıség a változtatásra. A VTT megkísérelte ezt 
elérni és talán mégis éppen ez a legrosszabb része a megvalósításnak.” Ez magyarul azt 
jelenti, hogy a társadalom alkalmazkodjon ahhoz a technikai szinthez, amelyet a vízépítı 
mérnökök eddig elértek. Régebben a társadalom a folyó uralta táj elemeihez alkalmazkodott. 

És itt azonnal megkérdıjelezhetı a mezıgazdasági adminisztráció agrártámogatási gyakorlata 
is, amely szintén társadalmi, sıt pénzügyi megfontolások alapján kívánja megszabni a 
természetnek, hogyan viselkedjen. Pedig a Tisza menti földeken például azt a fajta nagy 
táblás, intenzív szántóföldi kultúrát, amely Amerikát a Prérin agrár nagyhatalommá tette és 
amelynek eredménye a másik oldalon az Ogalalla rétegvíz kincs víztartó rétegeinek 
megcsapolása illetve a mindenhol tapasztalható talaj erózió, a húszas-harmincas években 
kialakult portál (Dust Bowl) volt, nem lehet fenntartani. A vízgazdálkodás és mezıgazdaság 
kapcsolatának ellentmondásossága végigvonult az egész ügyön, akárhol és akármelyik fél 
képviselıit is szólaltattuk meg. V.J. ıszintén úgy gondolja, hogy valamilyen más 
megoldásban kell gondolkodni, de a szakmaközi összefogást ı sem képes elérni. Véleménye 
szerint a Vásárhelyi terv eredetileg olyan árvízvédelmi fejlesztési koncepció volt, amelynek 
kihatása van az egész régió fejlıdésére, érinti a földhasználatot, a terület- és vidékfejlesztést, 
és természetesen mindezek sikeres megvalósítását célozta. Az eredeti elképzelést szerinte ı 
maga és N. I., az akkori szolnoki igazgató alakította ki. A volt KvVM fıosztályvezetı, 
jelenleg a bajai fıiskolán tanszékvezetı elméleti szakember, Sz. L. szerepét sokkal kisebbnek 
látja, mint maga Sz, aki viszont saját állítása szerint a VTT „atyja”: „Már a szakdolgozatomat 
is a Tisza völgy vízháztartásának témájában írtam, ami azt jelenti, hogy a kérdéssel több mint 
negyven éve foglalkozom, és mint doktori fokozattal rendelkezı mérnök szinte az egész Tisza 
völgy a szakterületem, a határ menti vizeket is beleértve. Szerintem a legfontosabb probléma 
az, hogy változtak az árszintek az elmúlt idıkben. A lényeg a szerzıség. Én voltam az elsı, 
aki publikált ezekben a kérdésekben, csak hogy átfogóan lássa a képet anélkül, hogy 
túlságosan elmélyednénk a részletekben.” És: „Jómagam a kezdetektıl részt vettem a VTT-
ben, elıször a VITUKI-ban voltam, én voltam a szerkesztıje a munkának. Késıbb pont egy 
éven át fıosztályvezetı lettem a minisztériumban, ez alatt fogadták el a kormányhatározatot 
és jött létre a törvényjavaslat.” V.J. azt állítja, hogy a Vásárhelyi terv a vízügyi igazgatás 
egészére nézve is paradigmaváltást jelentett. Ez annyiban igaz, hogy – saját szavaival élve – 
„korábban a vízügyi adminisztráció igen egyszerő, egyoldalú megközelítést alkalmazott. Azt 
mondták, itt van a folyószabályozás, a töltés építés, kisvízi szabályozás, belvízelvezetı 
csatornák építése és nem érdekelte ıket a tágabb összefüggésekrıl alkotott kép, hogy milyen 
kihatásai vannak a beavatkozásnak mondjuk környezetvédelmi vagy természetvédelmi, 
esetleg vidékfejlesztési szempontból.”  
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Egy jóindulatú és átfogó elképzelés azonban sajnos még nem paradigmaváltás, fıleg nem az 
ágazat számára. Ezt a veszélyt az igazgató is látja, miszerint „a tágabb képet az ágazaton belül 
is csak kevesen értették meg. Fennállt a veszély, hogy a megvalósítás során a program majd 
visszaáll a régi mederbe és egy egyszerő árvízvédelmi projekt lesz belıle. És tényleg ez is 
történt.” Ha ı így látja, mit mondjunk akkor mi? Véleményét teljes mértékben osztja P. G., az 
E-misszió Egyesület volt vezetıje és a Bokartisz civil szervezet egyik alapítója: „A 
vízügyesek egy szők csoportja megértette a tájgazdálkodás lényegét, fıleg a minisztériumban, 
azonban a többség fıleg helyi szinteken nem értette és ezért ellenállt ennek a programnak. 
Azok azonban, akik megértették és segítették a tájgazdálkodás ügyét, hamar kikerültek a 
minisztériumból.” 

A megértésnek is több szintje van azonban. Még a legintelligensebb vízügyes megfogalmazás 
szerint is a VTT lényege, hogy „mesterségesen csinálok árvizet, de úgy, hogy abba a 
vidékfejlesztés is beleférjen”. Mondanunk sem kell, a tájgazdálkodás nem errıl szól. Eleve, az 
idıleges és tervezett elárasztás nem azonos az árvízzel, amelyhez negatív képzetek 
kapcsolódnak. Azok a szakemberek (például a Bokartisz szakértıje, M. G. vagy a Nagykörőn 
gazdálkodó geográfus, B. P.), akik évek, évtizedek óta próbálkoznak ezt elmagyarázni nem 
csupán a vízügyi, de az agrár szakma képviselıinek valamint a helyi lakosságnak és az 
önkormányzatoknak is, ezzel teljesen tisztában is vannak.  

Sz. L., aki korábban a VTT felelıse volt, már sokkal egyszerőbben látja. Az ı szemében 
csupán egy alternatív árvízvédelmi koncepcióról van szó. V. J. legalább szolgál egyféle – 
talán némileg részrehajló – magyarázattal, hogy miért döntöttek a mesterséges árapasztó 
tározók, vagyis a sok milliárdos nagyberuházások mellett. Szerinte megvizsgálták a 
mélyártéri árapasztás lehetıségét is, és ezt végül azért vetették el, mert a Viziterv tanulmánya 
szerint olyan sokba került volna az infrastruktúra áthelyezése és a vidék „élhetıségének” 
biztosítása, ami már nem tette lehetıvé ennek az alternatívának az alkalmazását. Pedig létezik 
egy modell tanulmány, amely ennek éppen ellenkezıjét állítja. A mélyártéri árapasztás 
ugyanis azt jelenti, hogy mesterséges gátépítés nélkül, vagy csak nagyon kevés 
beavatkozással, a szintvonalak vizsgálatával az arra legmegfelelıbb területekre vezetik ki 
majd onnan el a vizet. Sz. J. arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a BME egyik tanszékén 
kidolgozott számítógépes szimulációs modell vizsgálatával kapott eredményekrıl, úgy 
válaszolt: „Én nem tudom értelmezni azt, hogy mélyártéri árapasztás, mi az? K. L. (a modell 
szerzıje) valóban a kollégám, de ez az elképzelés… Nincs olyan, hogy mélyártéri árapasztás. 
Ezt szakmailag nem tudom értelmezni. Nem értem, mire gondol, nem publikálta 
szakfolyóiratban. De ezek csak részletek”– vonja meg a vállát. Holott valójában éppen ez 
lenne a lényeg.  
K. L. vizsgálatai ugyanis egyértelmően azt mutatták, hogy a víz ellenırzött, meghatározott 
helyeken, de gátépítés és mesterséges tározók nélkül történı, a térszint természetes 
mélyedéseinek kihasználására épülı kivezetése, vagyis a mélyártéri árapasztás a töltéseknek a 
mértékadó árszint fölé emelésével kiegészítve biztosítaná a legstabilabb, ökológiailag pedig a 
leginkább elfogadható megoldást. De ökológiai modellek egy megrögzött betonlobbista 
számára nem léteznek illetve nem értelmezhetık, egy ilyen megoldás ugyanis nem jár drága, 
költséges mőtárgyak építésével és egészen másfajta üzemeltetési gyakorlatot is igényel, mint 
a hagyományos tározók.  

V.J. elképzelése szerint a tározókat úgy kell megépíteni, hogy nagyon szerény mőtárgyakkal 
kisvíznél is tudjanak vizet visszatartani, lehetıség szerint duzzasztott vízszintrıl, vagyis 
Tiszalök, Kisköre fölött kivezetve, illetve a Nagykunsági fıcsatornából. „Nagy bánatára” a 
koncepciónak ez a része elsikkadt a részletes tervezés során és nem valósult meg. Ez így is 
van, mert V.B. az illetékes Mirhó-Kisfoki vízgazdálkodási társulat nevében szintén nagyon 
sajnálja, hogy pont arra a kis többletberuházásra nem jutott pénz. Így a Nagykunsági 
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fıcsatornát a Nagykunsági tározóval, illetve az utóbbit a Tiszaroffival össze lehetett volna 
kötni a meglévı csatornák felhasználásával, kibıvítésével, ezáltal gravitációs vízellátást, 
öntözıvizet biztosítva szárazság idején a magasabban fekvı területeknek is. Késıbb kiderült, 
hogy az eredetileg tervezett módon nem lehet vizet kivenni, mert a tervezés során nem 
fordítottak rá kellı figyelmet. V.B. szerint ma a tervezésben (Viziterv) gyakorlatilag nem is 
számolnak azzal, hogy öntözni lehessen a területen. A vízgazdálkodási társulatok érdekét 
teljesen figyelmen kívül hagyják, a vízügy két ága, a töltéseken belül és kívül, azaz az 
árvízvédelem és a belvízkezelés, vízrendezés külön irányítás alatt áll és egymással küzd a 
forrásokért.  

Az eredmény az, hogy a tározók év közben szárazon állnak. Nem vették figyelembe, hogy 
vízpótlási, víz visszatartási, víztározási funkciójuk is kellene legyen, ami pedig része volt a 
mőszaki specifikációnak. V.J. véleménye szerint ebben a vízügy egyszerősítı tendenciája 
látszik, „mi tudjuk, mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, a terület meg alkalmazkodjon 
hozzá”. Csak az a kérdés ismét, ha ezt a beruházó vezetıje mondja, akinek legalábbis a 
vízügyi rész a felelıssége, akkor mi mit mondjunk. Kinek a feladata akkor a ’vízügy 
egyszerősítı tendenciáját’ kordában tartani? Ezt a nézetet felismerik a másik oldalon is sokan, 
a Bokartisz projektvezetıje, ifj. D. J. szerint a vízügyesek soha nem hitték el, hogy szakmai 
szempontból a tájgazdálkodásra alapozott vízkivezetés és az eredeti vízháztartás lehetıség 
szerinti visszaállítása valóban jó lehet valamire, „egyszerően kiröhögték az egészet”. Ebbıl 
természetesen következett, hogy a hitetlenkedık következetesen ellene dolgoztak az egész 
Bokartisz projektnek (a társadalmi szervezet ugyanis egy alternatív tájgazdálkodási programot 
tett le az asztalra), legalábbis helyi szinten, a Bodrogközben mindenképpen.  

A belvízelvezetésért vízrendezésért és szükség esetén öntözésért felelıs, az areális 
vízgazdálkodás szakmai vezetését ellátó területi vízgazdálkodási társulatok, például a Mirhó-
Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat mintha külön idegen test lennének a vízügyi szervezetben. 
A probléma lényegét V. B., a társulat elnöke így vázolta: „Árvízvédelemre el lehet számolni a 
színes tévét is, belvíz védekezésnél nem lehet egy csövet sem.” Az árvíz valóban nagyot 
durran és olyankor számolatlanul mennek el a milliárdok, az önfeláldozó munkát végzı 
szakaszmérnökségek pedig joggal várják el, hogy költségeiket megtérítsék. Ugyanakkor 
békeidıben az üzemeltetésre már sokkal kevesebb figyelem jut, még az árvízvédelmen belül 
is. A sárospataki szakaszmérnökség vezetıje, L. J. szerint a szakaszmérnökség egyetlen fillér 
pénzügyi forrást és egyetlen állást nem kapott az egész Cigándi tározó üzemeltetésére, noha 
az ı hatáskörük lenne. Ugyanakkor felsıbb utasításra kénytelen volt átvenni azokat a – persze 
közbeszerzés során megvalósult beruházás keretében vásárolt – svájci főkaszákat, amelyek 
darabonként 30 millió forintba kerülnek, viszont az asztal simaságú svájci gyepekre vannak 
kitalálva és nem bírják a magyar ugart: kicsorbulnak, milliós karbantartási költségeket vonva 
maguk után. Hasonló üzemeltetési gondokkal és forráshiánnyal küzd a vízgazdálkodási 
társulat is, V.B. szerint azonban nem a gépi kasza a baj, hiszen a rotációs technológia 
mindenütt egyformán kell mőködjön, hanem a hozzáállás és az emberhiány. Az elnök állítása 
szerint 1979-ben, amikor kezdte a szakmát, ha csak egy szál gazt is találtak az ellenırök a 
területen, nem álltak meg a felettesük elıtt, jött a letolás. Csakhogy akkor 270 ember végezte 
azt, amit most 25-el kellene megoldani. Egyik oldalról tehát növekszik a munkanélküliség, a 
térségben lakók nem tudnak mit kezdeni magukkal, másik oldalról viszont emberhiány van 
minden fronton. Az ember azért óhatatlanul arra gondol, hány közmunkást lehetne és mennyi 
ideig fizetni a svájci főkaszák, a pályázatíró cégeknek kifizetett tiszteletdíjak és a 
felduzzasztott adminisztráció könyvelésének árából. V.B. állítása szerint Magyarországon a 
közép tiszavölgyi árvízvédelmi és belterületi csatornarendszer kialakítását és karbantartását is 
meg lehetne oldani közmunkával. Beruházási költség nélkül, kiadás csak a közmunkások 
fizetése lenne. Nem kell hozzá közbeszerzési eljárás, papír, adminisztráció és jelentések. 
Szakértelem sem. Ahhoz nem kell képesítés, hogy valaki kivágja a gyalogakácot a 
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hullámtérben, és kaszálni meg lehet tanítani minden egészséges és munkaképes korú felnıtt 
férfit. Nem kell hozzá szofisztikált gépi kasza sem. Minimális fosszilis energia és tıke kellene 
a mőködtetéshez. 

A nagy vízügy azonban egészen másban gondolkodik. İk továbbra is csak a gátakat tudják 
elképzelni biztonságos megoldásnak, mert akkor nincs árvíz, és nincs aszály sem. Legalábbis 
akkor, ha kiépül az öntözırendszer. A Bokartisz elképzelését hamar lesöpörték az asztalról, és 
ezt lent is érzékelték: „Az országos politika oldalán (fıleg a vízügy oldalán) lényegében 
elszabotálták, mert nem hittek abban, hogy a szabályozott vízkivezetésnek van értelme. A 
vízügy vezetésének a váltásával az elızı csapat döntéseit is felülírták. A szakma buktatta 
meg, semmi más! Elsısorban azért mert a részükrıl plusz munkát igényelt volna, meg 
szakmai féltékenység volt.” 

Ugyanakkor újra meg újra felmerül a csongrádi vízlépcsı ötlete, amely a dolgok elhibázott 
logikájának a következı „lépcsıje”. Arról van ugyanis szó, hogy a Tisza völgye 
természetföldrajzi szempontból arid, vízhiányos terület és a hiányzó ártéri elöntések miatt az 
aszály minden évben megtizedeli a termést, különösen az olyan magasabban fekvı és 
szántóföldi termelésre ezért nem is alkalmas területek esetében, mint a Duna-Tisza közén, 
Bács-Kiskun megye déli felén elhelyezkedı Homokhátság. A technokrata szemlélet szerint 
erre természetesen az öntözı rendszerek ismételten nagy költséggel járó kiépítése a megoldás. 
Öntözni viszont csak magasabb térszintrıl lehet, vagyis a Tiszát a Homokhátság fölé kellene 
emelni. Erre igen célszerő eszköz a betongát, amely mögött duzzasztani lehet. A politikusok 
egy ilyen megaberuházásról hajlamosak felelıtlenül és a szakmai hozzáértés teljes hiányával 
nyilatkozni. S.T., aki kormánymegbízottként politikai szinten „felelıs” a VTT 
megvalósulásáért, így beszél errıl: „Úgy gondolom, a Tisza mentén öntözni kell, mert jó 
minıségő földek vannak. Magyarországon hihetetlen mennyiségő víz van, a vízügyi szakértık 
szerint sokkal több, mint amivel öntözhetünk Az öntözött föld hatalmas elıny egy ilyen 
országnak, különösen, ha az éghajlat változást is figyelembe veszem. Kétségtelen, az öntözés 
kiépítése sokba került, de könnyen megtérül, ha késıbb nagyobbak a terméshozamok, jobb a 
foglalkoztatottság, intenzív gazdálkodást lehet folytatni, ami csomagolást, feldolgozást, 
szállítást igényel, az egész Tisza völgy arculata megváltozhat általa. Mondhatom ez nem 
csupán egy álom, de remek ötlet, nem is beszélve a Homok-hátság vízellátásának a 
lehetıségérıl, a két folyót össze lehet kötni, mint délen a Ferenc József csatorna.... Sok dolgot 
hiányolok, a Tiszát például hajózhatóvá lehetne tenni... Van egy zsigeri ellenállás, amibe nem 
akarok belemenni, persze kellenének gátak, tározók, duzzasztás, ha azt akarjuk, hogy hajózni 
lehessen a Tiszán, amit ezer évig megtettek egészen fel Tokajig.” Az érvelésben egy-két apró 
hiba elsıre is látszik, például hogy ha a Tiszán ezer éven át lehetett hajózni vízlépcsı nélkül, 
akkor most vajon miért nem. Az öntözés közismert árnyoldalai pedig mintha nem is 
léteznének: „Az öntözés és szikesedés témájában nem kell környezetvédelmi 
hatásvizsgálatokat végezni... Ezen a területen több tízezer hektárt öntöztek évtizedeken át és 
nincs velük semmi baj, eddig még soha sehol a világon nem tette tönkre az öntözés a talajt 
(kiemelés a szerzıtıl), persze a környezetvédık mindig megtalálják az okokat, de elıbb utóbb 
mindig kiderül, hogy más volt az ok. Ha visszaállítanánk a csatorna rendszert a folyók 
mentén, nem állna elı semmilyen új környezeti probléma.” Megengedı is, ha arról van szó: 
„A szikesedésre oda kell figyelni, a talaj tulajdonságaitól függ, ahol szikesedik, ott persze 
nem szabad, de nem hiszem. Egyiptomban ezerötszáz évig csak rabszolga kérdése volt, nem 
okozott gondot.” Úgy tőnik, S.T. még nem hallott az öntözés miatt elszikesedı földekbe szó 
szerint belepusztuló civilizációkról Mezopotámiában, az Indus völgyében, vagy 
félretájékoztathatták. Egyiptomban pedig ezerötszáz évig nem duzzasztógátakból, hanem a 
folyó természetes áradásának okos kihasználásával öntöztek. Amióta megépült az Asszuáni 
gát, azóta ott is napirendben vannak a problémák. Politikai tájékozatlanságát már oldalról is 
megmutatja: „Én nem hiszek az ijesztı népesség robbanási adatokban és a termıtalaj 



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  109 

pusztulásában az egész világon, persze mindenben van egy szemernyi igazság, nagyon nehéz 
megmondani, rendszerint csak akkor tudjuk meg, amikor már megtörtént.” Valóban eléggé 
valószínő, hogy az ENSZ, a statisztikusok és a szakmai közmegegyezés egyszerre téved 
ekkorát. Tehát nincs népesség robbanás és nincs talajpusztulás, mindez csak a környezetvédık 
víziója. Vízlépcsıt egyébként még V.J. is akar. A szakmaközi gondolkodásban addig már 
nem jut el, hogy ha a vízpótlás megvalósul, akkor nem kell vízlépcsı, a Homokhát meg 
legyen az, ami mindig is volt: vízhiányos terület, ahol nem szántóföldi kultúrákat kell 
erıltetni, hanem engedni visszatérni a ligetes ártéri erdıt, illetve a gyepet. Adott esetben az 
alacsonyabb területeken rövid ideig álló víz ugyanis alulról, talajvíz formájában táplálja a 
magasabb térszintek legelıit.  

 

14.2 Mezıgazdaság 
A VTT keretében épített és építendı tározók és a földmőveléssel foglalkozók közötti 
konfliktus több okra is visszavezethetı, ezek egy része fizikai-szakmai, a másik társadalmi-
tudati jellegő. Bár a mélyártéri árapasztás gondolatát a tervezés során elvetették, attól még 
nyilvánvaló volt a tervezık számára, hogy olyan helyeken kell kivezetni a vizet, ahol az ki is 
folyik, tehát a tározók területének egy jelentıs része mélyebben fekvı földeken van, amelyek 
már amúgy is vizesednek, különösen azokon a részeken, ahol a közlekedı edények elve 
értelmében és a környezı talaj vízáteresztı volta miatt a Tisza vízszintjének emelkedése a 
talajvíz szintjének emelkedésével jár és elıbb-utóbb belvizek megjelenéséhez vezet. A 
megkérdezett gazdák túlnyomó többsége, de még a víztelenítés feladatával megbízott vízügyi 
társulatok is aggódnak és tiltakoznak a nyílt vízfelület kialakítása ellen, mert tapasztalatból 
tudják, hogy attól aztán megszabadulni nagyon nehéz lesz, különösen, ha nincsenek meg a 
mentett területen a megfelelı infrastrukturális beruházások, árkok, csatornák, átemelı 
állomások, szivattyútelepek, vagy jobb esetben gravitációs elvezetési lehetıségek. A gazdák 
tehát szárazság idején vizet kérnének, de magas vízálláskor szabadulni akarnak tıle.  

A másik alapvetı konfliktus a földhasználat mikéntjével és a vízügyi beruházások területén 
található föld tulajdonjogával áll összefüggésben. Ismételten felmerülı hibaként említik a 
vízgazdálkodással foglalkozók, hogy a területek kisajátítását csak a töltéssekkel és 
mőtárgyakkal lefedett, igénybe vett területeken végezték el, nem pedig a teljes elárasztott 
felület került állami tulajdonba. Ily módon nem lehet elıírni a föld tulajdonosainak, mit 
tegyenek és mit ne, sıt még szolgalmi joguk is van a belépéshez.  

A vízügynek megvan a maga magyarázata rá, miért kellene az egészet egy kézbe adni: „A … 
programhoz tartozó feladatok, például a mővelési ág váltás vagy a terület földhasználati 
változtatásainak a keresztülvitele sokkal bonyolultabb kérdés, mint a gátépítés. Azt zsigerbıl 
tudjuk, hogyan kell árvízvédelmi töltést csinálni. Gyorsan és idıben el tudjuk készíteni. 
Idıben úgy értem, nincs szükség sok idıre az engedélyeztetéshez, hamar neki tudunk állni és 
megcsináljuk, csak pénzkérdés. De egy gazdának, aki kedvezıtlen körülmények között rossz 
minıségő talajon évek óta azzal kínlódik, hogy kukoricát vagy búzát termeljen, elmagyarázni, 
hogy most a mi kedvünkért álljon át egy másik termelési módra és higgye el nekünk, hogy 
akkor több lesz a haszna, nos, ez elég kényes kérdés. És még kényesebb lesz, ha az 
Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium meg az Európai Unió nem támogatja az ilyen 
kísérletet. Vagy legalábbis nem nyújt olyan egyértelmő, világos támogatást, amit a gazdák is 
érezhetnének, hogy jobban járnak, ha átállnak. Elég gyengén kommunikálták ezt az üzenetet 
… Noha az Európai Uniós források rendelkezésre állnak, az Földmővelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium nem volt képes az igényeket és a forrásokat összehozni” – mondja V.J. 

Márpedig a tározók területén belül a földhasználati módoknak igen nagy jelentısége van, 
hiszen ezen alapulna a tájgazdálkodás koncepciója. A magyar mezıgazdaság a VTT-tıl 
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függetlenül is lehetetlen helyzetben van, erre a krízis szituációra pedig a tájgazdálkodási 
elképzelés még rá is erısített. A politikai rendszerváltást követıen a korábban a 
szövetkezetesítés idején még úgy-ahogy mőködıképes nagyüzemi mezıgazdaság privatizáció 
révén a régi rendszer újkapitalistává átigazolt képviselıinek a kezébe került, még mielıtt a 
hosszadalmas és szerencsétlen kárpótlási folyamat igazán elkezdıdhetett volna. A kárpótlás 
eredményeképpen pedig sok-sok keserőség, a régi rendszerek továbbélése, a családi 
gazdaságok – különösen az utóbbi nyolc év szocialista kormányzása alatt tapasztalható – 
ellehetetlenülése, távollévı nagytıkések kezébe került nagyüzemek és feldolgozóipar, 
feldarabolt birtokszerkezeten veszekedı gazdák, bérlık és spekulánsok terjeszkedése lett a 
vidéken élık sorsa. Az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat (OVIBER) szakembere, K.A. ezt 
a folyamatot a következıképpen látja:  

„Az emberek biztonságban szeretnék végezni a munkájukat. Agrár területrıl van szó, nem sok 
minden mást lehet csinálni. Látjuk, hogy nagybirtokok alakulnak ki. A fiatalok 
elvándorolnak, nem tudja ıket eltartani ez a vidék. A nagygazdák vállalkozók, akik intenzív 
módszerekkel gazdálkodnak és valahogy meggazdagodtak, alkalmazottakra nincs szükségük. 
Visszatér az intenzív gazdálkodás, ami olyan sikeres volt a rendszerváltás elıtt, megint teret 
nyer, ennek a családi gazdaságnak, amit annyira erıltetnek, tényleg nincs sok esélye. Ezért 
aztán kicsi a lakosság megtartó képesség errefelé. Miután pedig a mezıgazdasági termékek 
iránt nincs nagy kereslet, a fiatalok nem akarnak belevágni. A szabolcsi almának nagyon 
alacsony az ára, el nem tudom képzelni, miért akarna valaki almafát ültetni. A feldolgozóipar 
diktál. Pedig rengeteget keresnek rajta, a Calvados-t például az itteni almából csinálják, 
elviszik Franciaországba, ráteszik a címkét, aztán visszahozzák és eladják Magyarországon 
meg Európában csillagászati árakon.”  

A támogatási rendszer már az Európai Unióban is állandó viták forrása és nem is véletlenül. 
Modern piaci viszonyok között egészséges gazdálkodást folytatni lehetetlen, és hiába cserélte 
le a Bizottság a Közös Agrárpolitika korábbi termény alapú támogatási rendszerét egységes 
terület alapú kifizetésekre, ezek egyike sem veszi figyelembe a helyi viszonyokat és 
általánosságban a nagytulajdonosoknak kedvez. Ezt az érdekeltek egészen világosan látják: 
„Ha például megnézzük a jelenlegi támogatási rendszert, ez a nagygazdáknak kedvez, akik a 
fölterületek legnagyobb részén gazdálkodnak. Ez a támogatás a nagygazdáknak jó 
megélhetést biztosít, így nem ösztönzi ıket semmi, hogy valami újba fogjanak, vagy 
figyelembe vegyenek bármilyen más szempontot, pld. környezeti szempontokat a 
gazdálkodásukban, így aki azzal jön, hogy a jelenlegi gazdálkodás az pusztítja a természetet 
és hogy másképp kellene gazdálkodni az konfliktusba kerül a gazdákkal”- mondja ifjabb D. 
J., a Bokartisz volt munkatársa. Tisztában vannak vele a helyi önkormányzatok képviselıi is. 
K. I., Tiszacsermely polgármestere a zöld bárók szerepérıl így szól: „A területek nagy része 
földbárók kezében van és nekik nem volt érdeke ebbe bekapcsolódni, sıt ellenérdekeltek 
voltak és ezért nem lehetett a gazdálkodókat bevonni a programba.” A nagygazdák 
ellenállására ráépülnek még a terményszerkezet ellentmondásai, illetve az erratikus piaci 
viszonyok, a felvásárlási és feldolgozási rendszer anomáliái. Az egyetlen reményt keltı 
kezdeményezés az agrár környezetvédelmi program (AKG), amely azonban gyakorlatilag 
egyetlen ember, a SZIE környezetgazdálkodási intézetét vezetı Á. J. munkájának eredménye 
és az ı nyíltan jobboldali kötıdése miatt politikai kurzus függı. A 2009-es és a gazdák sorsát 
öt évre meghatározó támogatási kört például megkésve, júliusban írták ki, lehetetetlenül rövid 
határidıvel, és ismét csak a nagy, egybeszántott táblákon kalászosokat termelı tıkeerıs 
vállalkozók jártak jól. Az összes megkérdezett földmővelı és állattenyésztı erre 
panaszkodott.  

Pedig az AKG mentıöv lehetne, egyrészt a tájgazdálkodásban érdekeltek, másrészt a nehéz 
helyzetben lévı családi gazdálkodók számára. M. B. Tiszaburai gazdálkodó állítása szerint a 
múlt évben az összes ottani gazda belépett a rendszerbe, de csak az alaptámogatást veszik fel, 
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a számukra kockázatot jelentı vagy legalábbis így értelmezett biodiverzitás programot, vizes 
élıhelyek kialakítását nem vállalják. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert tájékoztatásuk 
egyáltalán nem megfelelı. A kérdezı állítására, hogy a nagykunsági tározóra elkészült egy 
tájgazdálkodási terv, a gazda így válaszolt: „errıl nem tudok, ıszintén. Nagykörőbıl jött egy 
szakállas fiú, agrárvégzettségő B. P.96 meg egy kisebb gyerek, és négyen jártuk a határt. Négy 
éve lehetett. Tılük tudtunk meg dolgokat. Vizes élıhelyek… Amellett, hogy Bura be van 
szorítva, a termıterület is veszélyben van. Ha egyszer vizet kap, nem lesz semmi. Abban az 
évben biztosan nem lehet gazdálkodni. Meg merem magának kockázatni, hogy nem abban az 
évben, három évig nem lesz mővelhetı. Ezért van félelmünk a vízzel kapcsolatban. Amikor 
komoly belvíz volt, a következı évben nem lehetett rámenni. Ha hozzányúl valaki a nedves 
talajhoz, az kész.”  

A folyószabályozás következtében az eltérı térszinten elhelyezkedı és különféle 
tulajdonságokkal rendelkezı területeken a gazdáknak teljesen más megoldásokban kell (vagy 
kellene) gondolkodnia, mert a természeti körülmények különbözısége ezt követeli meg. Igen 
nagyok még az egy-egy határban megtalálható helyi eltérések is, ugyanis ezek a földek 
mindenütt a régi Tisza által épített alföldön helyezkednek el és szerkezetük, termıképességük 
attól függ, milyen talajok alakultak ki a korábbi áradások alkalmával. Tiszaburával ellentétben 
Nagykörő az egyik legszárazabb vidék, itt részben a természetes csapadék hiánya, részben 
pedig a rendszeres áradások elmaradása miatt megszokott csapás az aszály. A Kiskörénél 
megépített duzzasztómő itt érezteti hatását, ezért a folyó saját ágyának alján folyik, mélyen a 
környezı térszint alá bevágódva, és a kifejezetten magas vízállásokat leszámítva az év nagy 
részében a környezı területek talajvíz szintjének megcsapolását végzi amikor maga felé szívja 
a vizet. Egyedül a hullámtérben van elegendı nedvesség, ezért a gazdák állandó 
nehézségekkel küszködnek.  

A felülrıl sugallt szántóföldi gazdálkodás halálra van ítélve. V. N., Nagykörő polgármestere 
és maga is gazdálkodó, a birtokában lévı 200 hektárból 2009-ben 30-at tudott betakarítani, a 
többit ki kellett tárcsáznia. Szántóin árpát, búzát termesztett, de a jövıben váltani akar: 
felismerte, hogy ilyen viszonyok között csak a legjobb területeket szabad szántóként mővelni, 
annak viszont mindent meg kell adni szerves trágya formájában, mert a mőtrágya nem tudja a 
kiugró termést biztosítani, de a szerves trágya csodákra képes. Itt tényleg intenzíven akar 
árpát, búzát, napraforgót termelni. Vízigényes kultúrát, mint amilyen a kukorica, ezen a 
vidéken nem szabad. Ebben egyébként egyetért az összes gazda, Tiszaburán és máshol is.  

Ugyanakkor a gazdákkal sem sikerült elfogadtatni egészen a programot. Csermelyen egy 
egyeztetés alkalmával M. G. szakértınek akkor azt mondták az ottani gazdák, hogy „ennek az 
embernek igaza van, de azért voltak olyanok akik azt mondták, hogy nekem senki ne mondja 
meg mit vessek, vetem a kukoricát, búzát és kész”. A terményszerkezet váltáson túl „a gazdák 
sem tudnak egymással együttmőködni, hiszen a rendszerváltástól eltelt idıszakban az történt, 
hogy minden, ami a kommunizmusban volt az rossz és így megszüntettük a szövetkezetet, 
pedig nem biztos, hogy az rossz volt. Most pedig már nem lehet rávenni a gazdákat, hogy 
szövetkezzenek, együttmőködjenek” mondja ifjabb D. J. M. B. megpróbálkozott egy közös 
terményszárítóval, amelyet három gazda és a helyi, még megmaradt termelı szövetkezet 
vásárolt volna meg az ı elképzelése szerint közösen, de a szövetkezetiek bizalmatlanul 
kifaroltak alóla. Így most egymaga kíván egy pellet üzemet fejleszteni a helyi cigány lakosság 
foglalkoztatására, és egyúttal önkormányzati segítséggel tüzelıvel való ellátására, hogy ne 
kelljen nekik az egészséges fákat derékban elvágva tőzifát lopni.  

Az egyéni kezdeményezések és a családi gazdaságok persze nem azért mennek tönkre, mert 
nem lennének életképesek. Ezt csak a politikai és szakpolitikai demagógia állítja. A Beregben, 
éppen ott, ahol a vízügyi ágazat képviselıi szerint leginkább tarthatatlan az árvízkészültségi 
                                                 
96 Földrajzos, nem agráros (a szerz.) 
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helyzet, sok a magánvállalkozó, családi gazda. İk egyértelmően a pályázati rendszerre, és 
még jobban a szabályozás visszásságaira panaszkodnak. A kistermelıi élelmiszer-termelés, -
elıállítás és -értékesítés feltételeirıl szóló 14/2006. (II . 16.) FVM -EüM-ICSSZEM együttes 
rendelet lehetetlen helyzetet teremtett mindenkinek, aki saját maga szeretne a lábán megállni, 
terményeit feldolgozni és helyben vagy közvetlen úton értékesíteni, elkerülve a fentebb 
ismertetett felvásárlási csapdákat. Jándon G. I. gazda és társai arról panaszkodtak, hogy 
gyakorlatilag folyamatosan illegális tevékenységet kell elkövetniük, ha falusi vendéglátással, 
kisipari élelmiszer feldolgozással, lekvár fızéssel, élıállat vágással akarnak egy kis 
bevételhez jutni. 

És a végén marad megint a megszokott üzleti modell és a rokonok, panamák lápvilága. A 
mezıgazdaságba a biomassza termelés és feldolgozás révén beszivárgott az energia lobbi. 
Mindig ott jelennek meg, ahol az állami támogatások kilátása és ezért a várható nyereség a 
legnagyobb. A vízügyi ágazat értelemszerően nem tud ezzel a kérdéssel mit kezdeni, azt az 
agrár tárcának kellett volna a kezébe vennie. A Cigándi tározónál már élénken felmerült a 
kérdés: „Az üzemeltetés sem volt világos, hogyan kell a rendszert használni, ezt nem 
tisztázták, és a Bokartisz kilépett. Kénytelen voltam a gyöngyösi fıiskolát megbízni hogy 
készítsen a Cigándi és a többi víztározó földhasználatára egy koncepciót. Azt kellett 
bemutatniuk, hogy mit lehet gazdaságosan termelni a Cigándi tározó területén és mit 
ajánlanak a többire.” Márpedig a gyöngyösi fıiskola rektora, a szocialista M.S. egyértelmően 
a hazai biomassza lobbi egyik vezéralakja. A lobbi él és virul, ezt megerısítette a 
terepviszonyokhoz közelebb álló beruházás szervezı cég mérnöke, K. A. is: „Egy biztos, 
eltérı elképzelések és érdekek vannak a tározókon belüli földhasználatról. A Szamos-
Krasznaközi tározóban például energia ültetvényekkel az egész területet be akarja ültetni a 
biomassza lobbi. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de ha sikerült nekik, felvásárolják a 
földet a tározóban és csak néhány munkahely marad a területen. Láttam egyszer egy 
energiafőz ültetvényt, megdöbbentı volt. Nagyon agresszív növény. Rövid idı alatt nagyon 
sok biomasszát hoz létre és azt hiszem, noha nem vagyok agrármérnök, hogy ez annyira 
kimeríti a talajt, hogy a végén csökkenı hozadéka lesz és a talajt csak intenzív talajerı 
visszapótlással lehet majd feljavítani. A mővelést nagygépekkel végzik, tehát gépesítés 
(fosszilis üzemanyag), mesterséges pótlás mőtrágyával, az anyagot be kell takarítani, fel kell 
dolgozni, tárolni, és rengeteg energia befektetése szükséges, mielıtt egyáltalán el lehetne 
égetni, nem láttam még, hogy pozitív lenne a teljes energia mérlege. Ennél a tározónál 
azonban a lobbit nagyon aktív támogatja a helyi képviselı. Itt a legaktívabb a lobbi, még a 
hullámtéren is ilyet akartak, de ezt a vízügyi ágazat hevesen ellenezte, özönnövény lesz 
belıle, más növények vetélytársa az élıhelyen és ugyanaz lesz a helyzet, mint az akáccal. 
Nem engedjük a hullámtéren, azt hiszem, ez helyes.” 

 

14.3 Állami szervek – helyiek – és a nagypolitika 
Egy olyan hatalmas beruházás halmaz, amely az ország területének egyharmadát érinti, 
óhatatlanul nagyon komoly egyeztetést, és szinte minden szakma bevonását igényli. Ezzel 
tisztában vannak a politikusok, is. S. T., akinek tiszte kormányzati oldalról a különféle 
tárcáknak és állami érdekeknek az összefogása és összehangolása lenne, így vall errıl: 
„Koordináló szerepet töltök be, a tényleges mőszaki tervezés persze a vízügyi igazgatóságok 
feladata, meg a KvVM-é. De ilyen komplex feladatoknál a feladatok egy részét más 
minisztériumoknak kell megcsinálni és az egyeztetés, összehangolás a tárcaközi bizottság 
feladata. Hogy világos legyek, amikor egy tározót építenek valahol, akár Mátészalka, 
Tiszaroff vagy Cigánd területén, az önkormányzati, vízügyi, mezıgazdasági, vidékfejlesztési 
minisztériumnak mind van feladata, a tájgazdálkodás, aztán lehet, hogy a közlekedési tárca is 
érintett a bicikli utak, útépítések miatt, a kisajátítások során az igazságügyi minisztérium. 
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Vannak persze érvényben lévı jogszabályok, de ilyen bonyolult esetekben egyszerőbb 
mindent egyszerre egyeztetni. Ezt csináltam korábban, az elsı Gyurcsány kormány idején és 
most is ezt teszem, egyebek mellett … Szerepe van a pénzügyminisztériumnak és NFÜ-nek 
is.” 

Ennek ellenére, nem csak a központi hatalom és a helyi társadalom, de az állam különféle 
ágazatainak a viszonyát is az egyeztetés krónikus hiánya jellemzi. Mintha nem is ugyanannak 
az országnak és ugyanannak a területnek az érdekeirıl volna szó, a különféle tárcák 
elbeszélnek egymás mellett. Ahová a beruházásra szánt forrás került, vagyis a KvVM vízügyi 
része, nagyon komolyan veszi a dolgot, de a többi tárca egyáltalán nem érzi sajátjának és 
hajlamos „megfeledkezni” róla. Ebbıl komoly konfliktusok, a döntést elszenvedık részérıl 
pedig komoly ellenállás keletkezett. Ez aztán odáig fajult, hogy Pácin polgármestere 
éhségsztrájkba kezdett, a Szamos Krasznaközi tározó által érintett nyolc község nem akart 
beleegyezni, hogy a területükön épüljön meg, a Tiszaroff környékén élık tüntettek az ottani 
tározó ellen. A VKKI igazgatója szerint: „Ez ugyanaz a probléma, hogy ha nem tudjuk 
elmagyarázni, miért és hogyan kellett az eredeti elképzelést felosztani, akkor nehéz 
megértetni, hogy a VTT céljai nem változtak, még mindig ugyanaz a komplex 
területfejlesztési elképzelés, amely árvízvédelmi beruházásokra épül.”  

Még a beruházók is panaszkodnak, mert a szerintük felelıtlen kormánypolitika lehetetlen 
helyzetet teremt nekik: „A pénzügyi kormányzat meglepı intézkedést vezetett be a kötelezı 
készletezés elıírásával, ami röviden azt jelenti, elıbb meg kell csinálni a munkát, de csak a 
következı évben fizetik majd ki. Ezért a VTT csak lassan haladt. Éppen azért halasztották 
egyes részeit, mert a tervezési szakaszban még nem lehet letenni egy kiviteli tervet az 
asztalra. Persze hogy nem, de valamit mégis kellett csinálni. Világos, hogy a lényeg a tározók 
megépítése.” (K. A.). A nehezen induló és azóta is döcögı beruházásokat aszerint tervezték, 
hogy éppen mire volt pénz és sokszor maguk a kivitelezık finanszírozták: „Mi mint 
fıvállalkozók csak a tározó egy részére kaptunk megbízást, a fıbb részekre, a töltésre, a 
mőtárgyakra, de például a Ricsei elkerülı utat már nem mi csináltuk. A vizesek elkészítették 
az átfogó terveket, de a pályázatokat a pénz rendelkezésre állása szerint írták ki. Még olyan is 
elıfordult, hogy ténylegesen a kivitelezı finanszírozta a vállalkozást, persze elıtte 
megbeszélték velünk. Mi mindig csak annyit láttunk a tervekbıl, amit elénk tettek, az egészet 
csak laikusként próbálom meg felfogni. Szerettük volna az egészet megcsinálni, de nem volt 
rá pénz. Persze, ha visszahívnak, mint a csataló, ha kürtszót hall, azonnal jövünk.” (H. P., a 
kivitelezı Vegyépszer fımérnöke).  

Ami pénz mégis volt, azt szinte „egy személyben” a vízügyi tárca állította elı és költötte el. 
İszintén és kendızetlenül be is vallja ezt V. J.: „Ha a pénzt egy tárca kezébe adják, az a saját 
érdekei szerint költi el. Miután azonban a vízügy kapta, árvízvédelem lett belıle. Egy olyan 
kormány bizottság, ahol minden szakma és szakterület jelen van és eldönti, melyek a 
legsürgetıbb kérdések, lehetıvé tette volna a rendelkezésre álló forrásoknak az eredeti 
elképzelés komplexitásához illı elosztását. Sajnos ilyen nem jött létre.” Úgy tőnik, mintha ı 
igazán nem tehetne róla, beleértve a minisztereit is, viszont akkor miért nem kapott pénzt a 
vízügy másik ága, a területi vízgazdálkodás (társulatok), vagy a környezetvédelem, amelyek 
szintén ugyanehhez a minisztériumhoz tartoznak. Folyamatosan mindenki visszautal az 
eredeti elképzelésre, amelyekben még minden benne volt. Ám nem csak az ágazatok közötti 
horizontális, hanem a miniszterváltások közötti vertikális csatornák is szeretnek eldugulni. 
Hogy a politika mennyire befolyásolta a VTT sorsát, arra az egyes miniszterek hozzáállása a 
legjobb példa:  

„Ám meg kell mondanom, hogy egy regionális területfejlesztési programnak nem gátépítéssel 
kell kezdıdnie, hanem a területen élık igényeinek a felmérésével. … ez infrastruktúra 
kialakítását jelenti elsısorban. … Az eredeti elképzelés szerint ezeket kellett volna 
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megkapniuk, és akkor mellé álltak volna a VTT-nek… Persze a két dolog távolról összefügg, 
hiszen ha árvízveszélyes a terület, minek fejleszteni? De elıször az emberek tudatában kell 
változást elérni és ha a két dolog egyszerre ment volna, nem lett volna gond... Igen nehéz volt 
elfogadtatni a dolgot, különösen, hogy a VTT úgy kezdıdött, hogy amikor a vízügy elkészült 
a koncepcióval, letette a miniszter asszony (K. M.) asztalára aki betolta egy fiókba és két évig 
elı se húzta... Aztán jött egy másik miniszter (P. M.), aki meg akarta valósítani, de anélkül, 
hogy a dátumokat, határidıket megváltoztatta volna. Ezért aztán legalább egy év elveszett az 
elıkészületekre szánt idıbıl… Aztán a vízügyi részt nagy nehézségek közepette el kellett 
kezdeni, de közben a többi oldalon nem történt semmilyen erıfeszítés… két vagy három 
minisztérium is elszabotálta a dolognak ezt az oldalát” (K. A.).  

Ami a kulcsfontosságú tárcákat illeti, kétségtelen, hogy a Földmővelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium mulasztása az ügyben érdemi. Szinte az összes interjú alany, a vízügyi ágazat 
képviselıi és a gazdák éppúgy, mint a társadalmi szervezetek, az FVM-et okolta a 
tájgazdálkodási elképzelések megjhiúsulásáért, az FVM viszont úgy viselkedett, mintha nekik 
ehhez semmi közük nem lenne. A Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban 
nincsenek felelısök, mintha az egész nem is hozzájuk tartozott volna, mintha nem az ország 
termıföldjének egyharmadát kitevı terület vízháztartásáról lenne szó. A passzív ellenállással 
a jelen tanulmány szerzıje is elsı kézbıl találkozhatott, mindennemő érdeklıdését értetlenség 
és udvarias elhárítás övezte. A minisztérium felsı vezetése koncepcionálisan is elutasította azt 
a hozzáállást, hogy földrajzi régiókra lebontva lehetne az agrártámogatásokat differenciálni, 
ami az AKG-nak a lényege. Tény és való, hogy a vízügy és agrár ágazat, illetve az agrár tárca 
kétféle hozzáállása (intenzív szántóföldi kultúrák illetve sokoldalú tájhasználat) között van a 
legnagyobb ellentét, de azért komoly szerepet kellene játszania a környezetvédelmi tárcának, 
a természetvédelmi hatóságnak, az önkormányzatokat felügyelı minisztériumnak, a 
foglalkoztatási minisztériumnak, a közlekedési tárcának is. A fejlesztés összetettsége okán 
gyakorlatilag szinte minden ágazat érintve van. Ehelyett az egészet tulajdonképpen csak a 
vízügyi ágazat veszi komolyan, nem csoda, ha ezért az ı szempontjaik – és azon belül is a 
hagyományos árvízvédelem szempontjai – érvényesültek a legjobban. Világosan kitapintható, 
hogy központi irányítás egyáltalán nem központi, hiszen a tárcák egymás ellen dolgoznak, és 
ugyanolyan kibékíthetetlen ellentét van az egyes területek irányítása, mint az állami és helyi 
szintek között.  

Közben minden helyi és nem helyi hatalmasság a saját érdekeit nézi: az egyik képviselı a 
biomasszát részesíti elınyben, a másik hallani nem akar az agrár környezetvédelmi 
támogatásról, S. T. nyíltan vízlépcsıket és hajózást szeretne, de bevallottan nem ért hozzá. De 
mondhatjuk Sz. Gy-t is, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgató helyettesét is, akinek 
szülıfaluja, Tiszabura nagyon fontos volt akkor, amikor a helyi kápolnát kellett 
helyreállíttatni és ehhez az önkormányzat hozzájárulására, segítségére volt szükség, viszont 
amikor 200 hektár földjét kiadta bérbe, azt a helyiek megkérdezése nélkül tette.  

A VKKI igazgatója szerint a pályázati rendszerrel gond van: „ha a nagyhatalmú politikusok 
kitalálnak valamit (nem akarok neveket mondani, de ismét M. S.) azt el is tudják intézni, 
biomassza vagy nem biomassza, hogy az FVM olyan támogatási feltételeket teremtsen, 
bizony így mennek a dolgok, de legalább mezıgazdasági szempontból, miután rendszerint ıt 
kérdezik meg, mi a mezıgazdaság álláspontja… İ aztán mondhatja: nos, ha ezt vagy azt 
érdemes csinálni a tározóban. Állítom, hogy a konstrukciók és koncepciók nem maguktól 
oldódnak meg, egyének oldják meg azokat”. Szerinte ez nem is olyan nagy baj, mert ha olyat 
bízunk meg, aki szakmailag hiteles, tudományos háttér támogatja és kapcsolatai révén eléri, 
hogy javaslatát támogassák, akkor megoldódik a kérdés. A biomassza lobbi támogatása 
azonban, ha elsı pillanatra gazdaságilag sikeresnek ítélhetı is, semmiképpen nem illeszkedik 
bele a tájgazdálkodás fogalmába, ökológiailag és energetikailag egyaránt aggályos.  
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A pályázati rendszer visszásságait más is látja. A tárgyilagosság hiányán túl hátrányai közé 
tartozik a túlzott, értelmetlen adminisztráció, a felesleges elemek kötelezı felvétele, a nem 
célorientált elosztás. A ló elé van fogva a kocsi, központi szinten az állami újraelosztási 
rendszerben kitalálnak valamit, hogy mire lehessen pályázni, és a lentiek, akiknek aztán 
élniük kell vele, kénytelenek alkalmazkodni hozzá. Az alapvetı hiba az Európai Unió 
támogatásaira is igaz. P. G. megfogalmazásában: „Elkedvtelenített, hogy a pályázatokba 
mindig kellett olyan elemet berakni, ami nem túlságosan vitték elıre a dolgot, de be kellett 
rakni, hogy nyerjen, ezenkívül a töménytelen adminisztráció is nehezített mindent”. Akinek 
már kellett uniós vagy magyar kormányzati pályázatot levezényelnie, kénytelen egyetérteni 
minden szavával. Más részrıl vissza is lehet élni a pályázatokkal, különösen ami az 
agrártámogatásokat jelenti: „Ha vesszük a mezıgazdaságot akkor lehet látni, hogy hiába 
szolgálná egy támogatás a gazdák érdekét, hiába lenne gazdaságosabb, hiába lenne jó a 
vidéknek, mégsem megy, mert a nagytıke nem engedi a politikán keresztül. El kell kurvulni 
ahhoz, hogy megkerülhetetlen tényezı legyél, azonban ha elkurvultál, akkor már nem megy 
az elvek szerint mőködés. Tehát az alapvetı konfliktus a fenntarthatósági elvek és a jelenlegi 
gazdasági, politikai struktúra között van és ez eredményezi a helyi szinten is az emberek 
közötti konfliktust.” (ifj. D. J.) 

A helyiek nagyon is pontosan értik ezeket a dolgokat, látják a fenti ellentéteket és az érdekek 
konfliktusát. P. G. szerint „a vízügyesek nem gondolják ezt komolyan és ezért nem lehet majd 
megvalósítani, ezenkívül az FVM-ben is akik a tájgazdálkodást értették nagyon kisebbségben 
voltak, a földügy is kritikus kérdés volt…. A kormányzati hozzáállás, menedzsment is 
hiányzott, egyedül az agrár-környezetvédelmi és az ÉTT (érzékeny természeti területek) volt, 
ami jó volt és segített bennünket ebben a történetben.” A kormányzati akarat hiányát is 
azonnal megérezni: „amikor valaki azt mondta a minisztériumban, hogy csináljátok akkor már 
bennem felmerült, hogy ez nem fog oda elvezetni ahova mi szeretnénk” (ifj. D. J.).  

 

14.4 Önkormányzatok egymás közt 
Magyarországon az önkormányzatok megalakulása óta állandó gondok vannak a központi 
hatalom és a helyi hatalom közötti viszonyokkal, de erre csak ráerısít az oszd meg és uralkodj 
elve alapján az egyes községek, települések közötti viszályok keltése. Pedig az 
önkormányzatok segíthetnek a gazdáknak, mind a saját területükön, mind máshol. V. N., 
Nagykörő polgármestere és egy személyben egyik legnagyobb gazdája állítja: „Ahol ez 
összejön, ott értelmes pályázatok születnek”.  

Sajnos azonban sokkal gyakoribb, hogy a községek és a helyi hatalom más képviselıi 
egymással is versenyeznek, irigykednek. Ifj. D. J. szerint „vannak a Bodrogközben olyan 
hatalmi csomópontok mint a V. (az illetékes vízgazdálkodási társulat vezetıje), vagy N. K. 
(Cigánd polgármestere) akiknek nem érdeke semmilyen változás fıleg olyan területen amin 
érdekeltségük van, így folyamatosan ellene dolgoztak és kivéreztették a Bokartisz-t. 
Természetesen ehhez nagy mértékben hozzájárult a vízügy is”. 

A végeken olyan községek, mint Karcsa és Csermely, Cigánd és az egész Bodrogköz áldatlan 
vetélkedést folytat, aminek elsıdlegesen ık maguk isszák meg a levét. D. J. polgármester 
szerint „A Cigándi tárolónál a helyi politika úgy szólt bele, hogy a Cigándi polgármester, 
mivel nem került bele a Bokartisz-ba, folyamatosan ellene dolgozott. Sokszor a többi 
polgármesternél is ellene kampányolt és a nagypolitikát is próbálta befolyásolni. Be akarta a 
N. K. a Bokartisz-t is kebelezni, de nem hagytuk, mert üzletet akartak belıle csinálni.” Ezt 
megerısíti Tiszacsermely polgármestere is: „A legnagyobb probléma, hogy a Cigándi 
polgármester végig ellene dolgozott, mert üzletet akart belıle csinálni.” İ azonban, nem lévén 
Karcsai, ehhez még hozzá teszi: „Az is probléma volt, hogy túl Karcsai volt a dolog, ott 
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jobban ki volt dolgozva, mint más településeken, pedig bodrogközinek kellett volna lenni. 
Mai napig is szükség lenne arra, hogy a Cigánd-Karcsa ellentétet fel lehessen oldani, ez egy 
olyan ügy lehetett volna, amiben az egész Bodrogköz összefog. Persze azt is lehetne nézni, 
hogy hova is ment a pénz, pld. miért a Karcsai nyírtanyára lett költve. A többi településre nem 
jutott semmi, ha jutott volna, akkor a többi polgármester is jobban mellé állt volna. A 
pályázatokat is mindig Karcsa centrikusan lettek beadva”. (Karcsán volt a Bokartisz irodája). 

 

14.5 Helyi lakosság – civil szervezetek 
Felmerül a kérdés, hogy miért vesztek össze az önkormányzatok egymással és a részben 
általuk alakított Bokartisz Kht-val is. Egy igen kézenfekvınek látszó magyarázatot ad erre P. 
G.: „A polgármesterek igen alacsony tudatossági szinten voltak, így nekik majdnem mindegy 
volt, hogy a Géza atomerımővet akar építeni, vagy tájgazdálkodást akar csinálni csak legyen 
pénz belıle. A polgármesterek elvárták, hogy már rövidtávon elsısorban anyagi elınyöket 
szerezzenek, azonban a program önmagában ezt nem tudta nyújtani. Ebben az idıszakban 
nem tudtuk összeegyeztetni a rövidtávú igényeket és a program céljait. Lehet, hogy a 
legnagyobb probléma, hogy nem indultunk el rövidtávú kis projektekkel, ami nem megy ellen 
a programnak (még akkor is, ha esetleg nem is segíti), de ezáltal a Bokartisz hatalmi 
tényezıvé válhatott volna.” 

Ifj. D. J. ehhez meglepı éleslátással teszi hozzá a saját elemzését: „Ha egy kistérségben 
bármilyen fenntarthatósági projektet civil alapon akarsz csinálni , akaratlanul is belecsöppensz 
abba a dologba, hogy olyan mértékben intézményesülsz, hogy ez a civilség rovására megy. 
Tehát két út áll elıtted, ha civilként akarsz mőködni akkor nem tudsz nagy dolgokat 
megvalósítani, azonban az a cél amit a Bokartisz is kitőzött nem valósítható meg így ehhez 
intézményesülni kell, lobbizni kel, nyalni kell a polgármesterek s…ét. Tehát annyira 
kénytelen vagy belefolyni a helyi politikába, hogy az már nem egyeztethetı össze a 
civilséggel. A politika mindig beleszól, mert ık adják a pénz nagy részét, a politika mindig 
felülírja a szakmaiságot, mert jellemzıen mindig érdekek mentén dönt.” Majd megerısíti P. 
G. látleletét: „Ha a Bokartisz felvállalja ezt a pályázati projektek menedzselést a 
polgármestereknek, akkor már császárok lehetnénk a Bodrogközben.” 

Pedig elıször nagyon szépen alakult minden. D. J., Karcsa polgármestere állt az élére a 
Bokartisz, a Bodrog, Karcsa és Tisza folyók völgyében folyó tájgazdálkodás megteremtését 
célul tőzı civil kezdeményezésnek: „Amikor Gézával találkoztam udvariasságból mondtam 
neki, hogyha erre jár jöjjön be. Amikor bejött hozzánk, a beszélgetés során kiderült, hogy 
Karcsa ugyanannyira veszélyeztetett egy esetleges Tiszai árvíztıl, mint a folyóparti 
települések, ezért kezdett el érdekelni a dolog. … Megnéztük, hogy azok a települések, akik 
ebben a dologban érintettek, részt vennének-e egy ilyen társaság alapításában. Így jött össze 
12 település az alakulásra (amit elıször a Géza nem akart elhinni) és 3 civil szervezettel 
megalakítottuk a Bokartisz-t.” Ám hamar kiderült, hogy a kezdeti lelkesedés nem elegendı. P. 
G. szerint társadalmi szempontból nem túl nagy esélye van a sikernek. Nem volt megfelelı 
stratégia (nem tudták a rövidtávú érdekeket és a program hosszú távú céljait összeegyeztetni), 
nagy volt a társadalmi deficit, alacsony a társadalmi tıke, hiányzott a helyi társadalomban az 
az ember anyag, akivel együtt lehetett volna mőködni. „Akikkel együtt akartunk mőködni 
azok erre nem voltak képesek, sokkal inkább az egymás fúrása ment, mint az 
együttmőködés.” Ehhez ifjabb D. J., aki végül a Bokartisz tisztségviselıje lett, hozzáteszi: 
„Amikor fizetett alkalmazott lesz egy szervezetben akkor nem jó, hogy baráti alapon mennek 
a dolgok.” A polgármester megint másképpen látja: „A legnagyobb probléma, hogy a 
Bokartisz nem valósította meg a településeknek adott ígéreteit, pld. tanösvényt ígért 
Tiszacsermelynek, de nem lett belıle semmi” (K. I.).  



A jöv ı    nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  117 

 

14.6 Szakmai konfliktusok: az értékmentes szakértelem és tudomány 
értelmetlensége 

A régi reflex, hogy egy laikus ne szóljon bele abba, amit mi jobban tudunk, a vízügyi 
illetékesek viselkedését a mai napig befolyásolja. Annak ellenére, hogy még a beruházás 
adminisztrációját végzı cég képviselıje, K. A. is világosan látja, mennyire nem történik meg 
a társadalmi egyeztetés: „És miután ez egy nagyon gyorsan indított program, amelyrıl nem 
tájékoztatták megfelelıen az érintetteket, késıbb megépítették, de megint nem volt 
tájékoztatás, ezért egyesek szemében ez úgy tőnhet, hogy itt megint csináltak valamit, amit 
késıbb elmismásoltak és nem lett rendesen befejezve. Már nem támogatják olyan lelkesen az 
emberek. Az utóbbi idıben nehéz a nyilvánossággal elfogadtatni ezeket a tározókat.” Arról 
pedig, hogy még esetleg az általuk kedvelt elképzelés mellé alternítívát is felvegyenek, 
végképp szó sem lehet. D. J. szerint „a szakma, a vízügy már az alakulásnál meg akarta 
akadályozni a Bokartisz létrejöttét. A pataki szakaszmérnökség és a belvíz társulat nem látta 
szakmai partnernek a Bokartisz-t, a konferenciákon megmosolyogták a Gézát” (a Bokartisz 
szakértıje). De más szempontok is érvényesültek: „Konkurencia volt a Bokartisz a 
vízügyeseknek a nagy pályázatokban és így ellenérdekeltek voltak” (Kecsmár István). A 
legfinomabban még az országos vezetı, V. J. bújt ki az együttmőködés alól: „A vizesek 
ugyanis azt mondták: tessék megmondani, mennyi vízre van szükség, hol, milyen szinten és 
kinek. Erre pedig nem kaptak választ. A másik oldal ugyanis semmit nem csinált … A 
Bokartisz ugyan készített egy tanulmányt, és azt a Cigándi tározó építésénél figyelembe is 
vették. De késıbb a Bokartisz kivonult a dologból, tekintve, hogy a helyiek sokkal kevésbé 
voltak fogadókészek, mint ahogyan azt ık feltételezték. Aztán megkezdıdött az azonnali 
haszonra játszó telekspekuláció. Ami azt illeti, a mai napig senki nem akar semmit csinálni 
azon a területen. Ezért aztán a Bokartiszt nem fogadták kitörı örömmel. Azon kívül a vízügyi 
adminisztráció sem volt nagyon boldog, hogy meg kell csinálniuk, amit terveztek nekik, mert 
annak voltak pénzügyi vonatkozásai.” Vagyis rá lehetett fogni a kudarcot a spekulánsokra, a 
nagygazdákra, a civilekre. Pedig ık igazán szívesen megcsinálták volna, ha valaki 
megmondja nekik, mit csináljanak.  

Sajnos, az igazgató kritikája ugyanakkor sok tekintetben ül. Kétségtelen elınye egy helyi civil 
kezdeményezésnek az elérhetıség, a közvetlen kapcsolat. „Olyan szakembereket vonultatott 
fel a Bokartisz, akik az emberekkel is foglalkoztak, tájékoztatták a lakosságot, fórumokat is 
tartottak. Ezek a szakemberek helyi emberek voltak, így számon kérhetıek voltak.” (D. J.). 
Ugyanakkor sokan nem értették a dolog lényegét, még a környezetvédelmi kérdésekkel 
foglalkozó civilek körében sem. P. G. szerint „a zöld mozgalom hosszú ideig nem értette, 
hogy mi jó lehet a VTT-ben, volt aki még a VTT kormányrendelet után is úgy értékelte, hogy 
átálltunk a másik oldalra. Pedig a valóság az volt, hogy ez a kormányrendelet a szabályozási 
oldalon megteremtette az esélyét egy modernizált ártéri gazdálkodásnak (tehát legalább az 
esélyét megteremtettük, hiszen addig semmilyen jogszabályi lehetıségünk nem volt a mentett 
oldalra való vízkivezetésnek).” 

„Rajtunk is sok minden múlt (a menedzsment csapaton), mi kívülrıl jövık nem voltunk 
beágyazódva, helyben pedig nem volt túl sok bevonható ember (aki értette volna a dolgot). 
Sokszor változtattuk az irányokat, véleményünket, lényegében egy folyamatos tervezésben 
voltunk, nem hoztunk végleges döntéseket (ezért nem nagyon lehetett tudni, hogy merre is 
megyünk). Ennek elsısorban az volt az oka, hogy a Bokartisz programjának a társadalmi 
elfogadottság igen alacsony volt. A húzd meg ereszd meg játékban kiderült, hogy sok érdeket 
sértünk ill. sok egyeztetést kívánt, hogy tudjunk haladni elıre, eközben mi is folyamatosan 
változtattuk a koncepciót”.  
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14.7 Tervek 
De a kapkodó tervezés nem csak a civil kezdeményezést jellemezte. Az országos szinten zajló 
zőrzavaros tervfolyamatot K. A. az OVIBER mélyépítési igazgatója foglalta össze 
szemléletesen: „Most tehát a KvVM-es és vízügyes részrıl beszélünk, amelyet nem elızött 
meg az infrastruktúra fejlesztés, az egyeztetések, a pénzügyi háttér elıteremtése és a 
fejlesztési elképzelések kidolgozása. Olyan kevés történt ebben az ügyben, hogy azt hiszem, 
az összes pénz, ami átjött az FVM-bıl, nem volt több mint 50 millió forint. Számomra ez egy 
kicsit ijesztı. A program úgy indult, hogy egyszerre jelent meg a tervkoncepció, készültek 
környezetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok, folyt a PR munka, és írták ki a 
megvalósíthatósági tanulmányokra a pályázatot. És meg kell mondjam, hogy miután jól 
bevált módszerekrıl van szó, egy tározó töltés engedélyeztetése nem tart sokáig… A tervezést 
nagy erıkkel indítottuk el, közben folyt a környezetvédelmi hatásvizsgálat. Ezeknek a 
tanulmányoknak a következtében kiderült, hogy egy-két nyomvonal nem jó, egy-két 
megoldás nem megfelelı, de ezeket menet közben lehetett javítani és aránylag könnyen 
kezelhetı volt a helyzet. Sokkal rosszabb volt, amikor a tervek már elkészültek és a 
háttértanulmányok alapján akkor vált nyilvánvalóvá, hogy egyes mőtárgyak nem a megfelelı 
helyen vannak, a mőszaki megoldások egy része rossz, és így tovább. Ekkor játszott Sz. M.97 
a legnagyobb szerepet, hogy dinamikusan egyeztessen és végül mégis legyenek 
megvalósítható megoldások.” Sajnos késıbb kiderült, ezek a megvalósítható megoldások 
elsısorban az árvízvédelem érdekeinek képviseletét és azt is csupán a beruházás szintjént 
tartották szem elıtt, az összes többit elhanyagolták.  

 

14.8 Megvalósulás 
Látható, hogy már a koncepcionális szinten is számos ellentmondás nehezítette az önmagában 
dicséretes elképzelés megvalósulását, amely a kivitelezés idıszakában csak tovább 
súlyosbodott és sajnos eléggé visszafordíthatatlan torzulásokhoz vezetett. Ahogyan Sz. L. 
nagyon helyesen megjegyezte, itt ismét legalább száz évre meghatározó infrastrukturális 
beavatkozások elvégzésére kerül sor, amelyeknek az átgondoltsága, minısége hosszú távon 
befolyásolja a Tisza mentén élık életét. A helyzetet csak súlyosbította a pénzhiány: Miután a 
kormánynak nincs több pénze és általában mindenhonnan visszavonul, a VTT folytatása is 
Európai Uniós források felhasználásával történik, tározókra és a hullámtéri revitalizációra 
lebontva. Ezek mindegyike külön projekt, a korábban a pályázati rendszer nehézségeirıl 
mondottak minden terhével.  

V. J. -nek a kialakult helyzetrıl eléggé egyértelmő a véleménye. Szerinte a célok és az elért 
eredmények kettéváltak és a kiindulási helyzet azóta sem változott. Még mindig a túl sok víz, 
túl kevés víz, területfejlesztés, vidékfejlesztés a fı kérdések. „A VTT komplex megoldást 
kínált volna minderre, de valójában egyáltalán nem valósult meg, … persze amikor azt 
mondjuk, semmi nem történt, nem igaz, az árvízvédelmi beruházások mennek a maguk útján. 
De a vidékfejlesztés és területfejlesztés, ami alatt én jobb megélhetési körülményeket és 
különféle infrastruktúra kiépítését értem, kimaradt a programból.” 

Hogy miért? „Nos, ez összetett kérdés, két eleme van: az egyik, hogy amikor a programot 
összeállítottuk, azt egészen Csongrádig minden megye közgyőlése pártállásra való tekintet 
nélkül elfogadta. Ez azt jelenti, társadalmi konszenzus volt a kérdésben, ezért amikor a 
                                                 
97 S. M. az OVIBER volt fıigazgatója, jelenleg a VKKI szaktanácsadója. A mélyinterjú elkészítésére annak 
ellenére sem vállalkozott, hogy a megkérdezett vízügyi szakértık többsége – mint az idézetekbıl is kiderül – 
központi figurának tartja az egész VTT ügyében.  
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kormány útjára indította a programot, az nem csak a vízügy, de több más tárca bevonását is 
jelentette volna. Sajnos, ez azonban a tárcaközi bizottság felállítása ellenére a mai napig nem 
történt meg és ez az egyik gond. A bizottság elıször elég jól mőködött, késıbb formális 
testületté vált, egy idıben meg is szőnt. Ennek személyes és politikai okai voltak a vízügyi 
adminisztráción belül, illetve a minisztériumok között… A végrehajtási program során pedig 
homokszem került a gépezetbe és ennek eredményeként a VTT már nem az a komplex terv, 
aminek elképzeltük, hanem egy egyszerő árvízvédelmi beruházás.”  

V. J. sommás véleménye szerint „…mindennek a rákfenéje a berögzült, bekövesedett 
társadalmi folyamatok, erıtér”. Ez kétségtelen tény, de mit takar? Ifjabb D. J. már 
pontosabban fogalmaz: „Ahhoz, hogy egy fenntarthatósági kezdeményezés meg tudjon 
valósulni, az kell, hogy a meglévı érdekrendszert át tudja alakítani, azaz az érdekeket ebbe az 
irányba tudja terelni, azonban a meglévı érdekrendszer a jelenlegi társadalmi rendszerbe 
ágyazódik, így a döntéshozóknak nem érdeke ennek megváltoztatása”. Vagyis ismét látjuk azt 
az alapvetı rendszerelméleti jellemzıt, amely szerint egy kialakult és mőködı rendszer 
társadalmi szinten is ellenáll minden változtatási szándéknak, hát még, ha az a változás saját 
jól beágyazott peremfeltételeit veszélyezteti. Ez igaz a rendszer minden alrendszerére is, tehát 
a vízügy továbbra is mőtárgyakban, beruházásokban, pénz- és energiaigényes 
beavatkozásokban gondolkodik, és az elsı adandó alkalommal elcsúszik a számára könnyebb 
ellenállás irányába, akár azon az áron is, hogy a saját maga által megépített létesítmények 
fenntartását sem fogja tudni biztosítani. A másik oldalon az agrár lobbi a jelenlegi struktúra 
fenntartásában érdekelt, mert erre állt rá, amit lehet még ki akar venni a teljesen célt tévesztett 
támogatási rendszerbıl. Képviselıi ott ülnek a minisztériumban, a parlamentben, és 
egyáltalán nem érdekeltek a változásban. Márpedig ameddig az egyébként életképtelen 
mezıgazdaság támogatási rendszere nem változik, addig nem lesznek érdekeltek a gazdák 
sem a változtatásban. Egyébként is, nagyon vegyes a kép a mai magyar mezıgazdaság 
szereplıinek körében és a Tisza táján is. Ehhez járulnak az olyan marginálisnak látszó, 
valójában az egész helyzettel szervesen összefüggı problémák, mint a megélhetési bőnözés, a 
foglalkoztatás, az elkészült és megvalósult mőtárgyak üzemeltetése, karbantartása, fenntartása 
és mindezek összeegyeztetése a területen folyó földhasználati formákkal.  

Persze ezek az ellentétek a legjobban a tározók területén csúcsosodnak ki. Világosan látják ezt 
a vizes szakemberek is: „Tapasztaltuk, hogy a tározók kérdése nagy próbája a társadalomnak” 
(K. A.). Egyszerőbb emberek számára ez mindent meg is magyaráz. Idısebb D. J. Karcsai 
polgármester szerint „…a legnagyobb oka a kudarcnak, hogy a Cigándi tározó megépítésénél 
a helyi és az országos politika beleszólt.” Bár az állítás igaz, a következtetés azért nem 
egészen, illetve a jelenség ennél sokkal több rétegő következtetést igényel. P. G. már 
árnyaltabban fogalmazza meg ugyanazt a kérdést: „Amikor beindult a tározó beruházás 
látszott, hogy a beruházás volumene nem engedi, hogy a megvalósulás a helyiek érdekét 
szolgálja, hiszen a korrupció miatt, a pénzlenyúlás miatt pillanatok alatt szétcincálták a 
beruházás tájgazdálkodást ill. a helyiek érdekét szolgáló elemeit.” És ez a meglátás már 
jobban rímel V. J. megjegyzésére, hogy a kétfajta megközelítés „kettévált”. Valójában soha 
nem is forrt szervesen össze, hiába beszél a fıigazgató paradigma váltásról.  

Mások számára azonban mindez nem lényeges, hiszen a nehéz körülmények között is jól 
teljesítettek. K. A. igazgató büszkén említi, miszerint „Cigándon egy remek, nagyon jól 
sikerült építmény lett az eredmény, amely még építészeti nívódíjat is kapott.” Hasonlóan 
elégedett a kivitelezı képviselıje. A Vegyépszer számára a megmozgatandó köbméterek 
száma jelentette a legnagyobb vonzerıt. Minél nagyobb a beavatkozás volumene, ık annál 
jobban járnak. „…Az útépítıink, akik az autópályát építették Nyíregyházán, már amúgy is ott 
voltak a nagy teljesítményő gépekkel a területen. Dömper csoportnak hívjuk, mindegyik gép 
17 köbméter földet képes vinni egyszerre … a Volvo meg két kanállal megrakodta ıket, a 
sofırök légkondicionált fülkében dolgoznak, úgyhogy voltak ilyen gépeink. A hét dömperhez 
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még üzemanyagtöltı-állomás is volt, amely követte ıket, úgyhogy komoly kapacitásaink 
álltak készen éjjel-nappal.” A fımérnök szavai akár a szibériai folyóeltérítések vagy az Aral-
tó kiszáradását eredményezı sivatagi öntözési beruházások leírásai is lehetnének.  

Ugyanakkor a valóság és a szakmai öntudat egybevetése is komoly meglepetésekre ad okot. A 
fımőtárgy, a Vegyépszer büszkesége, ezer sebbıl vérzik. Lopások, hanyag munka, pénz 
spórolás jellemezte és jellemzi a beruházást. H. P., a cég fımérnöke szerint „…A Cigándi 
mőtárgyon azért nincs kivilágítás, mert M. bácsi98 azt mondta, majd ha kell fény, visznek ki 
lámpákat. Ugyanakkor maga a tény, hogy egyáltalán elkészült, neki köszönhetı jó részben.” 
A fımérnök saját bevallása szerint nehezen engedi el édes gyermekét: „Szívesen beszélek 
ezekrıl a dolgokról, mert minden alkalommal, amikor elkészülünk egy beruházással, a lelkem 
egy darabkája ott marad vele. Az ember minden energiáját beleteszi, és amikor készen van, el 
kell szakadni tıle. Aztán csak aggódva figyeli, mi történik vele.” Úgy tőnik aggódó figyelme 
az építkezés során odáig már nem terjedt ki, hogy odafigyeljen annak minıségére. A 
mőtárgyat az említett Sz. M. szigorú költséggazdálkodásának eredményeképpen egy nem 
éppen festıi látványt nyújtó ütött-kopott, horpadt kerekes lakókocsiból immár lámpa nélkül 
ırzı fegyvertelen biztonsági ember szerint elnagyolt földmunkát végeztek. A legnagyobb baj 
itt is a tömörítéssel, illetve annak elhagyásával vagy nem megfelelı voltával volt. Az úsztatott 
kıbeton burkolaton a repedésekben megáll a víz, megfagy, megbontja azt. Ugyanakkor a 
térkı burkolat és a járda között öt centi szintkülönbség van, a folyóka pedig, amely az 
esıvizet lenne hivatott elvezetni, nem rendelkezik lejtéssel, ezért az esı feltorlódik, és a 
folyóka meg a járda közötti tíz centis, nem lebetonozott résen keresztül a támfal mögé 
szivárog, sıt zubog. Már a beton is megrepedt és az egész töltés meg van rogyva. A zsilipek 
elé nem is terveztek uszadékfogó rácsot, a táblák gumi szigetelése pedig már az elsı, hetven 
centis magas víznél eresztett, a lezárt táblákon keresztül is spriccelt a víz. Magyarán valami 
nagyon nincsen rendben egy olyan rendszerrel, ahol csak a beruházásra van pénz, azt is 
korrupció gyanús módon osztják, minıségbiztosítás pedig nincs. A szerzıdés szerint a 
mőszaki ellenır költségeit a kivitelezı fizeti. Ebbıl következıen az ellenır vadonatúj 
terepjáróval érkezett, amit egyáltalán nem kímélt, összevissza verte, – ’iszen a kivitelezı majd 
kifizeti’ alapon –, aztán nem csoda, ha minden gyenge minıségő munkát átvett, a fentebb 
említetteket is.  

Hasonlóan „homok csúszott a gépezetbe” Tiszaroffon is. K. A. már jóval a 2009. ıszi átadás 
elıtt megjósolta, hogy „a miniszterelnök azért nem fog lejönni a Tiszaroffi tározó avatására, 
mert a helyiek tüntetést szerveznek hogy elmondják, nekik ezt meg azt ígértek és nem kapták 
meg. … nem tájékoztatták megfelelıen az érintetteket, késıbb megépítették, de megint nem 
volt tájékoztatás, ezért egyesek szemében ez úgy tőnhet, hogy itt megint csináltak valamit, 
amit késıbb elmismásoltak és nem lett rendesen befejezve. Már nem támogatják olyan 
lelkesen az emberek.” Ugyanakkor mossa kezeit: „Ezek a hibák egyértelmően a kormány 
miatt vannak. Egy kicsit a vízlépcsı effektus jelenik itt is meg. Nem lehet elítélni a vízügyi 
lobbit azért, mert a saját részüket rendben megcsinálták. A többiek nem tettek semmit. Úgy 
gondolom, ez teljes mértékben a kormány felelıssége, amiért hagyta, hogy így legyen. Vagy a 
vízügyi adminisztrációt kellett volna leállítani, vagy a többi tárcát ösztönözni, hogy tegyenek 
valamit.” Márpedig a többiek nem sokat tettek. „Nem valósultak meg a Vásárhelyi-tervben 
ígért beruházások” - ezt állítja a Tiszaroffi polgármester, aki nem is vett részt emiatt az árvízi 
tározó átadásán. K. Zs. szerint Tiszaroffon nem valósult meg teljes egészében az a 
szennyvízhálózat-fejlesztés és a csatornázás, amit ígértek. Ráadásul az eredeti elképzelésekkel 
szemben turisztikai fejlesztésekrıl és tájhasznosításiról sincs már szó a Vásárhelyi-tervben - 
tette hozzá.  

                                                 
98 Sz. M., a VKKI szaktanácsadója.  
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Sz. I. környezetvédelmi és vízügyi miniszter ugyanakkor a Tiszaroffi árvízi tározó átadásán 
kincstári optimizmussal arról beszélt: másfél milliárd forintot költöttek a beruházás során a 
környezı településeken infrastrukturális és tájgazdálkodási programokra. Megépítették 
Tiszaroff, Tiszagyenda és Tiszabura közös szennyvíztisztító-telepét, valamint a Tiszaroffhoz 
és Tiszagyendához vezetı szennyvízvezetéket, emellett 65-70 százalékban kiépítették a két 
település csatornahálózatát. Tiszabın elkészült a csapadékelvezetı rendszer, fejlesztették az 
úthálózatot, egy tó rekonstrukcióját is elvégezték. Tiszaroffon szelektív hulladékgyőjtı 
szigeteket telepítettek. A miniszter szerint a települések további itthoni és uniós forrásokra 
pályázhatnak még infrastruktúra-fejlesztésekhez.  

A roffi polgármester és a miniszter szavai között ellentmondás feszül. Igazságot akkor lehetne 
tenni, ha pontosan tudnánk, mit ígértek eredetileg és abból mi és hogyan valósult meg. Igen 
valószínő, hogy itt is kétféleképpen lehet értelmezni a megvalósult terveket, mint Cigándon: 
ami az egyiknek nívódíjat alkotás, a másiknak katasztrófa. Ugyanakkor, ha jól megfigyeljük a 
felsoroltakat, a környezı településeken elvégzett „infrastrukturális és tájgazdálkodási 
programok” közül egyedül egy tó rekonstrukciója az, amit nagy jóindulattal 
tájgazdálkodásnak lehet nevezni, a többinek semmi köze a tájhoz, a települési infrastruktúrára 
vonatkozik. Ez persze fontos, de megint csak egy része az ígéreteknek éspedig az a része, ami 
a legjobban megy: nagy beruházások, sok pénz, sok munka – no nem a helyieknek, hanem a 
tıkének. Az elıbbieket nem lehet olyan könnyen becsapni. K. Zs. szerint: „a vidékfejlesztés 
teljes egészében kimaradt a programból. A Vásárhelyi-terv indulásakor úgy éreztük: a Tisza-
völgyi települések esélyt kaptak arra, hogy kikerüljenek a mélyszegénységbıl. Mára ez a 
komplett vidékfejlesztési terv délibábbá vált”.  
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15. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az interjúkból, beszélgetésekbıl és az érdekeltek állításainak a valósággal történt 
egybevetésébıl igen szomorú kép rajzolódik ki. Röviden azt állíthatjuk, hogy a VTT 
megvalósítása során megint nem sikerül megnyugtató és hosszú távra ható megoldást találni a 
folyó vizének kártétel nélkül történı kezelésére, mert vagy árvíz, vagy szárazság, vagy belvíz 
lesz az eredmény. Ráadásul a szakemberek által kialakított ártéri tájgazdálkodási koncepció 
elveszett az érdekek és érdektelenség sőrőjében, amelynek csomópontjai nagyjából az 
alábbiakban összegezhetık:  

Szakmai konfliktusok, kettısségek:  

− a folyószabályozások teremtette tarthatatlan helyzet 

− árvízvédelem ↔ területi vízgazdálkodás, belvíz védelem ellenérdekeltsége 

− vízügy (KvVM) ↔ mezıgazdaság (FVM) mereve szembenállása 

− mezıgazdasági nagytıke és globális piac ↔ családi gazdálkodók, fenntartható 
gazdaságok favorizálása 

− a neoliberális gazdasági rend megítélésében a globális piacon versenyképes 
gazdasági ágazatok (turizmus, hajózás, biomassza) ↔ a helyben lakók érdekeit 
elıtérbe helyezı fenntartható helyi gazdálkodás (élelmiszer termelés, helyi kisipar, 
ártéri haszonvételek) 

Politikai, társadalmi konfliktusok:  

− állami, kormányzati politika ↔ helyi érdekek, a lakosság jóléte és biztonsága 

− ágazati ellentétek (tárcák, pártok, szakmák) 

− kisgazdák ↔ nagygazdák 

− civilek ↔ politika 

− önkormányzatok egymás között 

− önkormányzat ↔ lakosság 

− krónikus pénzhiány az élet minden területén 

− a pályázati és támogatási rendszer visszásságai 
A VTT félrecsúszása:  

− komplex területfejlesztési elképzelésbıl árvízvédelmi beruházás 

− beruházás van, üzemeltetés, karbantartás, menedzsment nincs 

− mőtárgy, földmunka és beton van, lágyabb, nem szerkezeti megoldások 
(vízkormányzás, földhasználat váltás, diverzitás) nincs 

− kommunikációból elégtelen, szakmai, társadalmi egyeztetés csak névlegesen és 
papíron, érdemben nulla 

− a kiegészítı körülmények, a gazdasági válság, megélhetési bőnözés, gátlástalan 
föld és egyéb spekuláció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a jó szándék visszájára 
fordul 

− a vizes rész és az összes többi szétválása miatt: keserőség és csalódottság 
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A szövevényes érdekviszonyok rángatta megvalósulást követıen várható, hogy sem a Tisza-
völgy árvíz veszélyének kérdése nem lesz megnyugtatóan rendezve, sem a vidék gazdasági 
fellendülése nem lesz biztosított, sem pedig a környezetvédelmi, ökológiai elvek biztosította 
hosszú távú fenntarthatóság nem valósul meg. Felemás helyzet jön létre, amelyben minden fél 
bizonygathatja az igazát és – amint az a legtöbb vízügyi nagyberuházás esetében történni 
szokott – nem lesz objektív döntıbíró, aki igazságot tehetne. 
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Baj van a tudásunkkal! Azzal a tudással, amelyen a társadalom rendje, egyéni céljaink jósága 
és közös erıfeszítéseink értelme múlik. Ez a felismerés, persze, korántsem új. A 
természettudományos vizsgálódás módszereinek és magyarázó elveinek aggálytalan 
kiterjesztése a létezık univerzumára az emberi jelenség tökéletes félreértéséhez vezetett és 
válságba sodorta az európai civilizációt – erre a fenomenológiai mozgalom atyja, Edmund 
Husserl ismételten rámutatott, utóljára szellemi végrendeletének tekinthetı 1936-os bécsi 
elıadásában. De ha egy racionális civilizáció csıdöt mond, hangsúlyozta, az nem a 
racionalitás lényegét érinti, csupán annak objektivizmussá és naturalizmussá torzulását.i “A 
megismerés személytelenítését és közösségtelenítését” illetı bírálat volt Mannheim Károly 
kultúrszociológiai kísérleteinek kiindulópontja is; a szcientista objektivizmus élet-
ellenességére figyelmeztet Bergsontól Simmelig minden életfilozófia, s az elidegenedett 
tudás-hatalom volt s maradt a kritikai kritika, azaz a felvilágosodás önreflexiójának célpontja 
Marx ifjúkori kéziratától Foucault-ig és azon túl. Ahogy a természet vak erıi uralkodtak 
egykor a nekik kiszolgáltatott emberiségen, ugyanolyan kérlelhetetlenséggel törvénykezik a 
modern világ felett az univerzális érvényesség-igénnyel fellépı és minden szubjektivitástól 
megtisztított, “embertelen” tudás: a történelmi szükségszerőség, a gazdasági racionalitás, a 
technológiai imperatívusz. A tudományos haladásba vetett hit a mindenható gondviselésbe 
vetett hit helyét foglalja el; az ésszerő emberfeletti hatalomra tesz szert, az ész-alkotta 
rendszerek mindinkább kicsúsznak a befolyásolásukra képtelen ember ellenırzése alól, s így 
mítikus hatalmakként kezdenek viselkedni. “Ma, amikor Bacon utópiája, hogy parancsoljunk 
a természetnek, globális méretekben valósult meg, nyilvánvalóvá vált annak a kényszernek a 
lényege, amit ı a megzabolázatlan természetnek tulajdonított: ez maga az uralom.” Ezek már 
a felvilágosodás dialektikájáról értekezı Horkheimer és Adorno felismerései.ii  

A racionális uralom kritikai elméletéhez Ullrich Beck a nyolcvanas években megjelent 
könyve, A kockázati társadalom már nem sok újat tehetett hozzá.iii  Beck azonban közvetlenül 
a politikai következményekre irányítja a figyelmet. A jóléti társadalom válságát, a 
környezetrombolás politikai üggyé válását és a technológiai optimizmustól való elfordulást 
nem a radikális vagy posztmateriális szükségletek térhódításával és nem is a kizsákmányolás, 
az elidegenedés vagy a kolonializáció az ı korában népszerő elméleteivel magyarázza, hanem 
a tudás társadalmi szerepének megváltozásával hozza összefüggésbe. A tudomány a természet 
veszélyeinek legyızıjébıl veszélyforrássá válik: “a tudomány ember és természet 
világmérető megfertızésének a helytartójává vált “,iv ezáltal a racionális uralomba vetett 
bizalom irracionálisnak bizonyult. “A tudomány és a technika bírálatának eredete nem a 
bírálók ész-ellenességében rejlik, hanem abban, hogy a fokozódó kockázatokkal és 
civilizációs veszélyekkel szemben a tudományos-technikai ésszerőség kudarcot vall”.v 
hangsúlyozza. Beck mővében a racionális uralom legitimációs válságának kibontakozását írja 
le, azt a korszakot, amelyben a tudományos haladás jótéteményeibe vetett hit már 
jóvátehetetlenül megingott, bár ez még korántsem okozza a ráépülı intézmények 
ellehetetlenülését. Az új társadalmi mozgalmak érdeklıdésének középpontjában azonban 
többé nem az igazságosság, hanem az igazság kérdése áll. “A kockázat-társadalom politikai 
szociológiája és elmélete lényegében tudásszociológia.”vi 

Mi legitimálja a racionális uralmat? Nem céljainak jósága, a jó valamely különös 
meghatározása szerint, hanem a dolgok rendjének szükségszerősége, az ésszerőség általános 
törvényei szerint. Nem arra irányul, hogy valami “legyen”, hanem azt fejezi ki, ami “van”, 
éspedig szükségképpen van, hiszen nem-korlátozott racionális egyéni döntések eredıjeként 
jön létre, mőködése értéksemleges, eljárásaiban univerzális észelveket követ. Racionális a 
fogalom gazdasági értelmében is: a társadalmi erıforrások optimális hasznosítását ígéri. A 
tudás-hatalom folytonos növekedése egyre növekvı jólétet biztosít, melynek hasznát az egész 
emberiség élvezheti. A tudományos-technikai haladásba vetett töretlen hit a racionális uralom 
legitimitásának végsı forrása. A haladás váltja fel az egyetértést. Az uralom növekvı 
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racionalitása (azaz részrehajlatlansága) ugyanis, ha hiszünk benne, közömbössé tesz eredete 
iránt. Az univerzális ésszerőség – és az azt képviselı szakapparátusok – uralma többé nem 
igényli a demokratikus legitimációt, bizonyos értelemben annak helyébe lép, és ki is zárja azt. 
A többség akarata nem okvetlenül felelne meg az egyetemes ésszerőség követelményének – 
hogy is felelhetne meg?  

Ez az értékmentesség elvben korántsem érték-ellenes. Leo Strauss (ironikus?) megjegyzése 
szerint az egész különbség a klasszikus és a modern politikai filozófia között csupán a 
technológia szerepének megítélésében rejlik.vii A modernitás a tudományos erıfeszítések 
értelmét a technológia fejlesztésének szolgálatában látja, a technológia fejlıdését a javak 
végtelen bıségének elıállítására használja, e bıséget a jóléttel azonosítja, s hisz abban, hogy 
az elérhetı javak egyre növekvı sokasága biztosítani fogja a társadalmi békét, azaz mindenki 
háborítatlanul követheti a maga céljait, ez a háborítatlanság pedig maga a szabadság. Végül az 
egyéni képességek szabad kifejtése összehasonlíthatatlanul kedvezıbb feltételeket teremt a 
“jó élet”, vagyis az erények kibontakozása számára, mint amilyenekrıl Arisztotelész valaha is 
álmodhatott az antik polisz szőkös és szegényes körülményei között.  

Az egyének háborítatlansága, a közhatalom illetékességi körének korlátozása és a 
magánszféra kiterjesztése a politikát megfosztja addigi jelentıségétıl. “A politikát eltakarítja 
útjából a haladás,” állapítja meg Beck, s ezt könyvében háromféleképpen is alátámasztja. 1.A 
közjó megállapítása nem tárgya többé a politikai diskurzusnak, amely immár nem a célok 
megválasztása, hanem a rendelkezésre álló eszközöknek az adott cél (a haladás és a jólét) 
szempontjából optimális elosztása körül forog. 2.Ez pedig nem par exellence politikai kérdés, 
különösen egy piaci versenygazdaságban nem az, ahol az optimalizáció az egymással 
versengı egyéni racionalitások spontán játékának eredményeként valósul meg. “A gazdasági 
szubpolitika tartja kézben a modernizációs folyamat szálait.”viii  3.A technológiai-gazdasági 
rendszerek fejlıdésére, magukra a fejlesztési döntésekre a politikának alig van befolyása, e 
tekintetben csupán “olyan következmények legitimációjára szorítkozik, amelyeket nem maga 
alkotott, és amelyeket elkerülni sem képes”ix. 

Csakhogy idıközben a tudomány az általános gyarapodás forrásából, az emberiségre 
leselkedı veszélyek legyızıjébıl a legfıbb veszélyforrássá lett – ennek a felismerésnek a 
pillanatát örökítette meg egy negyedszázaddal ezelıtt Ullrich Beck mőve. A racionális uralom 
elveinek globális térhódítása és a technológiai haladás minden képzeletet felülmúló 
vívmányai az emberi élet számára nélkülözhetetlen természeti források rohamos pusztulását 
idézték elı. Az alkalmazkodás kényszere a mind szigorúbb rendszerkövetelményekhez 
lehetetlenné tette az értelmes egyéni életvezetést, a gazdasági mutatókkal mért bıség 
növekedése sok esetben az élet minıségének romlásával járt, és a technológiai fejlıdés 
egészségi, környezeti, biztonsági és szociális kockázatai elviselhetetlen, abszurd méretet 
öltöttek. “A veszedelmek forrása többé nem a tudatlanság, hanem a tudás, nem a hiányzó, 
hanem a tökéletesített uralom a természet felett; nem az, amire az emberi beavatkozás nem 
képes, hanem éppen a döntéseknek és dologi kényszereknek az a rendszere, ami az ipari 
korral keletkezett” - íme, Beck diagnózisa a viharos sebességgel kibontakozó “környezeti” 
válságról. x 

A könyv megjelenésének évtizede Németországban a környezetvédı civil kezdeményezések 
térnyerésének, a zöld párt megalakulásának és növekvı népszerőségének idıszaka. Ez az, 
amit Beck így kommentál: “a mellékhatások hangja felerısödik”xi. A szükségletkielégítés 
reményét felülmúlja a kockázatoktól való félelem. A környezetvédı mozgalmakkal Beck 
szerint “a félelem közösségei” lépnek az érdekközösségek (osztályok, szakszervezetek, 
korporációk) helyébe a politikai színtéren. Helyhez és alkalomhoz kötöttségük egyszerre 
erejük és gyengeségük – nem rendelkeznek a hagyományos politikai csoportosulások 
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állandóságával, ez utóbbi a posztmodern politikai szcéna szereplıi közül inkább a “bırünkre 
írt identitás” faji, nemi, tradicionális vallási-kulturális közösségeit jellemzi.xii  

A társadalmi üzem tisztán racionális megszervezése, a szakapparátusok uralma mint 
személytelen automatizmusok kíméletlen zsarnoksága leplezıdik le. A semleges államról 
kiderül, hogy eljárásaiban kimondatlan elıfeltevéseket, homályos értékpreferenciákat követ. 
De ha létezne is tisztán procedurális hatalomgyakorlás, olyan politika, amely nem elkötelezett 
egy adott közösség céljai, a dolgok egy különös rendje, a jó valamely meghatározott felfogása 
iránt, az – kommunitárius bírálói szerint - nem követelhetne többé lojalitást, szolidaritást a 
társadalom tagjaitól, és nem érvényesíthetne a társadalmi igazságossággal kapcsolatos 
elveket, hiszen mindez feltételezi az elızetes elkötelezettséget egy adott közösség és a 
közösség identitását garantáló értelmezési keretek mellett.xiii  Az állam semlegessége, 
“politikamentessége” egyébként is csak addig szolgálhatott az uralom eljárásainak 
igazolásául, ameddig ez az igény az egyéni választások függetlenségének biztosítéka gyanánt 
merült fel. Az egyéni választásokról azonban megtudtuk, hogy nem függetlenek, mert a 
választás tárgyát nem kis részben véges, korlátozottan hozzáférhetı és meg nem újuló 
erıforrások képezik, sok esetben pedig oszthatatlan, csak közösen élvezhetı javakkal 
kapcsolatosak (nem lehet a városban egyszerre csend és zaj), melyek sorsáról ha nem a 
kimondott, akkor a hallgatólagos vagy oktrojált közmegegyezés dönt; nem is szólva 
legfontosabb választásainkról, melyek minden esetben egy másik személyre vagy egy 
közösségre irányulnak, tehát semmi esetre sem lehetnek függetlenek a mások választásaitól. 
Ráadásul bebizonyosodott az is, hogy a piaci értelemben racionális (azaz 
haszonmaximalizáló) egyéni döntések eredıjeként szükségképpen állnak elı katasztrofális 
közállapotok – errıl szól a “közlegelık tragédiája” modellxiv -, azaz a közjó, vagy ha úgy 
tetszik, a makro-szintő racionalitás a mikro-szinttıl elvileg különbözik. 

A haladás ideológiája tehát nem szavatolja többé az uralom rendjét. Maga a haladás 
cáfolhatatlan tudományos ténybıl és történelmi szükségszerőségbıl hitté, mások szerint 
illúzióvá zsugorodott, nem a szebb jövı ígéretét hordozza immár, hanem egy lezárult 
korszakot fémjelez civilizációnk történetében, amely sokak szerint a hanyatlásnak adja át a 
helyét. Ami pedig e haladás motorját illeti, a tudomány a ma élı nemzedék számára maga 
jelenti a legfıbb és a legnehezebben kezelhetı kockázatot. A tudományos-technológiai 
beavatkozás következményei ökocídiummal, a földi élıvilág pusztulásával, de legalábbis 
vészes elszegényedésével fenyegetnek. Ráadásul – erre Beck is felhívja a figyelmet – a 
tudomány okozta veszélyek felismerését és a fenyegetı katasztrófa elhárítását továbbra is a 
tudománytól reméljük. Sokszoros kiszolgáltatottságunk a tudománynak nem kezelhetı 
kockázat, hanem nyomasztó fenyegetés.  
Fenntartható fejlıdésrıl beszélünk, mióta tudjuk, hogy a fejlıdés nem fenntartható. Ezáltal 
megkerüljük a kérdést, hogy egyáltalán fejlıdés-e, ami zajlik körülöttünk, és valóban fenn 
akarjuk-e tartani. Ez az a pont, ahol egy korszakhatárt észlelünk: ami a határon innen 
technikai kérdésnek mutatkozott – hogyan, miféle eszközökkel lehet folytonossá tenni a 
változó körülmények között “a” fejlıdést, amelynek értékrendje nem szorul igazolásra -, e 
határon túl politikai kérdéssé lesz, a politika legszélesebb értelmében: melyek a társadalmi 
együttmőködés céljai, és kik és milyen rendben dönthetnek errıl? Vagyis miféle alapokon 
nyugszik intézményeink létjogosultsága? 

Amikor ismét feltesszük ezeket a kérdéseket, egyúttal búcsút kell mondanunk a posztmodern 
derős, hogy úgy mondjam játékos korszakának is, amely ugyan tüntetıleg hirdette már a 
társadalom rendjét igazoló Nagy Elbeszélés hiányát, felesleges, sıt nemkívánatos voltát – de 
látszólag jól megvolt nélküle. Visszatekintve szembeszökı a posztmodernek kivételesen 
széles egyetértése abban, hogy az egyetértés lehetetlen. Az egységes világkép igényének 
egységes elutasítása az el nem kötelezettségnek mélyen elkötelezett posztmodern értelmiség 
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részérıl óhatatlanul A leláncolt Übü, Alfred Jarry abszurd bohózatára emlékeztet: “Vak 
engedetlenség minden pillanatban – ez a szabad polgárok jelszava!” A konszenzus-hiány 
hangoztatásának ideologikus célzata nyomban leleplezıdik, ha a kockázati társadalom 
politikai tudáselméletével egybevetjük. A haladás végtelen útján a szabadság és jólét földi 
paradicsoma felé menetelı embermillióknak meg kellett érniük két rettenetes világháborút, a 
termonukleáris fenyegetés nyomasztó, beláthatatlan kimenetelő korszakát, a tudományos 
tervezés mint társadalomszervezı elv véres kudarcát, a közszabadság feláldozását a 
kereskedelem szabadságának oltárán; a gazdasági növekedéssel egyenes arányban a nyomor 
és a szélsıséges egyenlıtlenség odáig ismeretlen formáinak elterjedését az egész világon, 
beleértve az elemi túléléshez nélkülözhetetlen természeti feltételek egyre súlyosbodó hiányát. 
S nem akadt többé új igazság, melynek zászlaját a modernizáció prófétái a magasba 
emelhették volna, úgy, ahogyan szüleik és nagyszüleik tették az egyenlıség, a hatékonyság, a 
világszabadság, a történelmi szükségszerőség, a mőszaki haladás vagy a felvilágosult 
tudományosság (nem kívánt törlendı) százszor szent nevében. Az egyre kínosabb kérdésre, 
hogy mi hát az igazság az emberiség haladásával és a beígért jóléttel kapcsolatban, egyetlen 
válasz kínálkozott: hogy nincs igazság, mert maga az igazság-kérdés értelmét veszítette, tehát 
választ sem kíván. A rendszer (bármely rendszer: elmélet, technika, társadalmi 
berendendezkedés vagy mőalkotás) létének igazolása ezentúl puszta mőködıképességében 
rejlik: teljesítménye az, ami igazolja. Ha viszont nincs tudás, melynek jegyében a jót a 
rossztól megkülönböztethetnénk, az értelmiség nem követelheti magának az ítélkezés jogát, és 
a specialistát nem terheli többé felelısség a szakértelem alkalmazása nyomán fellépı 
következményekért. A teljesítmények versenyében ettıl fogva a nyers erıfölény dönt. Az 
igazság azé, aki nagyobb jövedelmet, több olvasót, nagyobb médiafelületet, több fegyvert, 
több szavazatot mondhat a magáénak. Egy két és félezer éves vita eldılt: Traszümakhosz 
legyızte Szókratészt.xv Az igazság hatalmával kapcsolatos remények meghiusulván a hatalom 
igazsága lépett (ismét) a jogaiba.  

A “kockázati társadalomban”, a globális technológiai-gazdasági hálózatokban személytelen és 
befolyásolhatatlan automatizmusok uralkodnak az ember felett. A rendszer egyre gyorsuló 
ütemben éli fel mőködésének alapját: az életformák gazdag változatosságát a természetben és 
a kultúrában. Példátlan képesége a negatív visszacsatolások közömbösítésére mindazonáltal 
lehetıvé teszi, hogy megırizze mőködıképességét a szó technikai értelmében, miközben a 
fogyatkozó erıforrásokért vívott élethalál-harc túlnépesedett és állig felfegyverzett 
bolygónkat a bellum omnia contra omnes tébolyult pusztításának szolgáltatja ki. Ez a 
valószínő kimenetel, a technológiai barbárság korszakának eljövetele, s aligha véletlen az 
egymásra licitáló negatív utópiák tartós divatja napjaink tömegkultúrájában. Egy másik opció 
szerint ugyanakkor a politika értelmének helyreállítása még nem lehetetlen (soha sem 
lehetetlen). A politikai közösség emancipálhatja magát a szakapparátusok és a “gazdasági 
szubpolitika” uralma alól, és helyreállíthatja a közjó kérdésérıl folyó, örökösen megújuló 
párbeszéd autonómiájának feltételeit.  

De milyen alapokon? Ne áltassuk magunkat: e tekintetben merıben új helyzettel kell 
szembenéznünk. Rövid, átmeneti korszakoktól eltekintve ugyanis a társadalom mindenkori 
rendjét legitimáló alapelvek ez idáig nem képezték a politikai diskurzus részét, hanem a 
hagyomány, a vallás, utóbb a tudomány tekintélye szavatolta az értelmezési keretek 
érvényességét, melyek között az egymással vetélkedı álláspontok párbeszéde és küzdelme 
zajlott a társadalmi teljesítmények értékérıl, a célok jóságáról, a jogok és javak elosztásáról. 
A hagyomány érvényességérıl illetve megújításáról folyó szakadatlan vita egyébként a 
kultúra életképességének a jele, és nem a válságé.xvi (Vagyis azt állítom, hogy logika számára 
paradox helyzet, amelyben a játék szabályainak érvényességérıl folyó diskurzus is része a 
játéknak, a kulturális párbeszéd számára többé-kevésbé természetes állapot, még inkább újra 
és újra felmerülı igény, amit más néven autonómiának neveznek: arról szól, hogy a zoon 
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politicon önmaga törvényhozója lehessen.) Kérdés azonban, hogy empírikusan lehetséges-e a 
párbeszéd egy ennyire heterogén hagyomány talaján, mint a miénk? Hannah Arendt írja 
valahol, hogy az emberiségnek van ugyan közös jövıje, de nincs közös múltja. Vajon közös 
múlt híján képesek leszünk-e értelmesen megbeszélni, hogy miben nem értünk egyet, s ha erre 
nem vagyunk képesek, elkerülhetı-e az erıszak és a káosz? 

Azok a kérdések ráadásul, amelyekkel napjainkban a politikának foglalkoznia kell, 
példátlanul bonyolult kérdések, és a születı döntések visszafordíthatatlan következményekkel 
járnak a döntéshozóktól távoli földrészek, távoli nemzedékek sorsára nézve. Hans Jonas okkal 
hangsúlyozza, hogy a politikának eddig soha sem kellett ilyen horderejő kérdésekkel 
szembenéznie, s hogy ez a szembenézés ezentúl erkölcsi kötelesség. Az ebbıl az etikára 
nézve következı új szituáció sajátos vonásait sorolva két végkövetkeztetést fogalmaz meg. A 
globális technológiai rendszerek korában “a tudás elsırendő fontosságú erkölcsi kötelességgé 
válik”, állítja, mert “a tudásnak cselekvésünk oksági kterjedésével egyforma nagyságúnak kell 
lennie. A tény azonban, hogy a valóságban nem lehet soha vele egyforma nagyságú, vagyis 
hogy az elırejelzı képessség elmarad a technikai tudás mögött, amely a hatalmat adja 
cselekvésünknek, maga is etikai jelentıségre tesz szert... A tudatlanság elismerése így a tudás 
kötelességének a visszája lesz, és ezáltal része az etikának, amelynek mértéktelen hatalmunk 
egyre szükségesebb önfelügyeletét kell hirdetnie.”xvii Az ebbıl fakadó újfajta felelısség 
személyesen ránk hárul ugyan, de olyan történésekkel kapcsolatos, amelyeket nem egyénileg, 
hanem csak egy közösség tagjaiként tudunk befolyásolni. Ezek ráadásul nem is számítottak 
korábban erkölcsi cselekedetnek – itt Jonas a javak elıállítására, a természeti folyamatokba 
történı technológiai beavatkozásra utal. “Ha a cselekvés helyét az elıállítás foglalja el”, írja, 
“az erkölcsnek be kell hatolnia az elıállítás területére, amelytıl eddig távol tartotta magát, 
éspedig a nyilvános politikában kell ezt megtennie. A politikának eddig sosem kellett 
foglalkoznia ilyen széleskörő elırelátást igénylı kérdésekkel. Az emberi cselekvés 
megváltozott természete voltaképpen magának a politikának a természetét változtatja 
meg.”xviii  

A tudományos haladás kockázataival együttélı – azokkal viaskodó és kalkuláló – társadalmat 
tehát Jonas gondolatainak értelmében fel kell hogy váltsa a globális felelısségvállalás, az 
ökológiai elıvigyázatosság korszaka. Hogy ez mit kíván tılünk, ezt tárgyalja az úgynevezett 
környezeti etika gazdag irodalma, melynek bemutatására ezúttal nem vállalkozhatom.xix Ezek 
etikai kérdések, az viszont ismét csak a politikai filozófia terén jelent fordulatot, ha szakítva 
az etika és politika illetékességi körét gondosan elhatároló modern felfogással, alapvetıen a 
politikai uralom intézményeiben, a kollektív döntések területén követelünk helytállást a 
morális cselekvıtıl. Befejezésül tehát azoknak az elvi feltételeknek a megállapítására teszek 
kísérletet, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a Jonas által feltárt újszerő szituációban 
az egyén eleget tehessen erkölcsi kötelességének, egyszersmind a politikai közösség 
eljárásainak legitimitást tulajdoníthassunk. 

Ahhoz, hogy a felelısség és az elıvigyázatosság (kímélet) elve érvényesüljön közös 
döntéseinkben, magát a politikát emancipálni kell a hamis szükségszerőségek, egyfelıl a 
tudományos üzem, másfelıl a gazdasági kényszer uralma alól. A cselekedetek értelme nem 
egyenlı a szakértelmek összességével. Nemcsak azért nem, mert nincs olyan közvetítı nyelv 
vagy szakértelem, amelynek birtokosa döntıbíróként léphetne fel a specialisták vitájában; és 
nem is csak azért nem, mert a tudományos elırelátás korlátozott volta immár tudományos 
bizonyítást nyert, hanem mindenekelıtt azért nem érhetjük be ezzel, mert be kellett látnunk, 
hogy elvileg sem lehetséges olyan egyetértés a tényállásokra és tennivalókra nézve, amely 
független volna az értelmezések alapjául szolgáló értékítéletektıl.  

Átháríthatatlan egyéni felelıssége tudatában kinek-kinek követelnie kell a személyes részvétel 
lehetıségét a döntéshozatalban, és szert kell tennie a felelıs részvételhez szükséges tudásra. 
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Mindenki felelıs a maga tudásáért, a közösség felelıs a közjóért, az állam felelıs a kulturális 
párbeszéd autonómiájáért. A részvételi demokráciának végre fel kell váltania a részvétlen 
demokráciát! 

A közösségek – így a helyi, munkahelyi, szakmai és kulturális közösségek – azonban csak 
olyan mértékben vonhatók felelısségre tetteikért és e tettek sorszerő következményeiért, más 
szavakkal a közösség jövıjéért, amilyen mértékben rendelkeznek sorsuk alakításának 
eszközeivel. A felelısség és a kímélet politikája tehát megköveteli a közösségek 
önrendelkezésének helyreállítását. Különösen a demokratikus politikai közösség nem létezhet 
másként, mint a saját sorsukról szabadon döntı közösségek közösségeként, lokális 
autonómiák egymásra épülı rendszereként. Ahol az egyén és az állam között nem léteznek 
efféle lokális közvetítések, ott tömegtársadalomról beszélünk, ami a szó szoros értelmében 
vett népszuverenitásnak a szöges ellentéte. Népet a sokaságból csak a közös értelem és a 
közös értelemben véghez vitt közös cselekedetek alkotnak.  

Helyesen dönteni csak olyasmirıl tudunk, aminek ismerjük a helyét. Ezért a felelısség és 
elıvigyázatosság politikája a lokális autonómiák sokaságát, a központosítás felszámolását, a 
globális hálózatok befolyásának korlátozását kívánja. Csak ilyen kisebb közösségekben 
lehetünk illetékes és kompetens résztvevıi a döntéshozatalnak. Ezt értjük a dolgok emberi 
léptékének helyreállításán, ami szorosan összefügg a lokalizációval, vagyis a globális 
rendszerek és hálózatok decentralizálásával. Érdemes megjegyezni, hogy a helyes mérték 
keresése – a mértékletesség – nem jelent önkorlátozást a szó köznapi értelmében. Nem valami 
jóról kell ugyanis lemondanunk a mások érdekében, éppen ellenkezıleg, a jó – a jó élet, a 
helyes mérték - meghatározásának jogát kell visszaperelnünk, hogy megszabaduljunk az 
örömtelen pazarlás kényszerétıl, és élhessünk a szabad technológiaválasztás jogával; s 
felelısségünk tudatában, meggyızıdésünk szerint dönthessük el, cselekedeteinkkel melyik 
oldalra állunk, a pusztulás vagy az élet oldalára.  

Vagy-vagy: a kockázatok kora véget ér. (Nem a kockázatoknak lesz vége természetesen, 
hanem nekünk.) A racionális mérlegelés tárgya többé nem a vállalható kockázat mértéke, 
hanem a kibontakozó katasztrófa enyhítésének módja. A tudás-alapú társadalom mint 
alaptalan-tudású társadalom leplezıdött le napjainkra, s szellemi tájékozódásunk 
támpontjainak újragondolása elkerülhetetlenné lett. 
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