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Fenntarthatósági kezdeményezések a Beregben és Szatmárban 

 

Bevezetés 

Az Alföld peremén a táj gazdagabb képet mutat: erdık, gyümölcsösök, szántók és ártéri 
legelık tarkítják. A Tisza és a kisebb folyók mentén kialakult dús élıvilág ember és természet 
sok száz éves együttélésérıl tanúskodik, ahogy a vidék mőemlékei is az Árpádok koráig 
visszanyúló kulturális hagyományokra emlékeztetnek. Régóta tudjuk, hogy mindez komoly 
érték, amelyet érdemes megbecsülni. De ezt az örökséget ma már csak a szegénység ırzi, ha 
ugyan ırzi. A táj viszonylagos érintetlenségének titka ugyanis éppen hiányosságaiban rejlik: 
gyönge népességmegtartó képességében s a jelentıs távolságban, amely a központtól 
elválasztja.  

Ezek a távolságok egyre csak nınek. Az elsı világháború után kiszabott új határok végleg 
elvágták a vidéket a közeli városoktól: Szatmárnémeti, Beregszász és a megyeszékhelyek az 
országhatáron túlra kerültek. A városiasodás sajátos – szegényes és erıltetett – kelet-európai 
mintáját követve, az országban ezután még tovább növekedett a városi világ és a vidék közötti 
távolság. Ez a folyamat a két világháború között is folytatódott, ekkor a modernizáció útjára 
lépı központokat – elsısorban a fıvárost – és a falusi paraszttársadalmat már szakadék 
választotta el. Késıbb a szocialista tervgazdálkodás kifejezetten a vidék kifosztásával 
teremtett forrásokat ipar- és városfejlesztı politikájához. A Tiszahát vidéke, gyenge eltartó-
képességébıl fakadóan, hosszú idın át munkaerı-kibocsátó terület volt: a jobb megélhetés 
reménye, a városi életforma vonzereje, valamint – a hatvanas évektıl kezdve – a gyárak aktív 
munkaerı-toborzó tevékenysége ezrével vonzotta a fiatalokat az elmaradott perifériáról az új 
iparvárosokba. A rendszerváltozás után az ipar összeomlása szinte egyik napról a másikra tette 
lehetetlenné a bejáró munkások számára a megélhetést. Ezzel az a gyenge összeköttetés is 
megszakadt a távoli szülıföld és a modernizáció központjai között, amelyet az ingázó, 
sokszor gyötrelmes kétlaki életforma jelentett. A távolság tehát még tovább nıtt, és akik 
hazatértek, már nem találták a helyüket a mezıgazdaságban, amely jelenleg csaknem az 
egyetlen megélhetési forrás ezen a vidéken.  

A perifériára szorult határ menti tájegység tehát éppen halmozottan hátrányos helyzetének 
köszönheti a természeti környezet viszonylagos épségét. A biodiverzitás árát a társadalmi 
sokféleség fizette meg. A vidékrıl ugyanis eltőntek, elvándoroltak a közép- és 
felsıosztálybeliek, azok, akik értenek a vállalkozáshoz, a szakképzett munkások többsége és 
az értelmiség. Az örökletes szegénység pedig lehetetlenné teszi, hogy kialakuljon egy új 
középosztály, és hogy a diplomás fiatalok a szülıfalvaikban maradjanak.  

 

A beregi gazdálkodás sorsa 

A folyókkal övezett, mocsaras tájat egykor összefüggı, sőrő erdık borították, amelyeknek 
maradványai egészen a nyolcvanas évekig a falvak birtokában voltak1. Ahogy megváltozott a 
gazdálkodás szerkezete, és elıtérbe került a legeltetéses állattartás, az erdık visszaszorultak, 
és fás legelık, rétek, kaszálók vették át a helyüket2. A juh- és szarvasmarhatartás elterjedése 
mellett a területen megsokasodtak a gyengébb földeken is jól termı dzsungel-gyümölcsösök, 
                                                           
1 Ezeket a Hortobágyi Nemzeti Park vette kezelésbe az 1982-ben megalakult Szatmár- Beregi Tájvédelmi körzet 
alapításakor, köztük Nagylónya (közel 400 ha) és Tarpa erdıit is. 
2 A Szatmár-Bereg térségére jellemzı, hogy a gyepterületek aránya átlagosan 15%. 
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amelyekben „nemtudomszilvát", illetve egyéb helyi fajtákat termesztettek. Igaz, hogy a 
szocialista nagyüzem egyszerő bérmunkást csinált a sokoldalú gazdálkodási ismeretekkel 
rendelkezı gazdákból, és sokkal inkább kedvezett a mezıgazdasági monokultúrák 
kialakulásának, mint a biodiverzitásnak, ugyanakkor növelte a terméshozamot, és jó 
gazdasági eredményeket tudott felmutatni (legalábbis ott, ahol a szakmai irányítás képzett és 
szorgalmas agrárszakemberek kezébe került). Ebben az idıben jöttek létre a nagyobb 
gyümölcsültetvények is, ám a legeltetéses állattartás rovására aránytalanul túlsúlyba kerültek 
az agrárpolitika által kedvezményezett szántóföldi kultúrák, melyeket még azokon az – 
alacsony aranykorona-értékő – földeken is erıltettek, amelyek kevésbé voltak alkalmasak a 
gabonatermesztésre. A biztos szovjet piac és a nagyarányú foglalkoztatás mellett a megélhetés 
biztonságához elegendı volt a háztáji állattartás.  

Ahhoz, hogy megértsük, milyen változások mentek végbe a rendszerváltozás után, ki kell 
térnünk a termelıszövetkezetek felbomlásának folyamatára, amely döntı hatással volt az 
általunk megkérdezettek életútjára. Mint az ország nagy részében, a földkérdés rendezése itt is 
ugyanolyan törést jelentett a családok és a helyi közösségek életében, akárcsak annak idején 
az erıszakos kollektivizálás. A földkiadó bizottságok három szempontot vettek figyelembe a 
döntés során: az egykor átengedett föld értékét, a szövetkezetben töltött évek számát, valamint 
az illetı személyes hozzájárulását a szövetkezet teljesítményéhez. Az elméletben méltányos 
szempontrendszer érvényesítése során azonban elsısorban az utóbbira, tehát a legkevésbé 
mérhetı tényezıre voltak tekintettel, így aztán gyakran szélsıségesen részrehajló ítéletek 
születtek. A visszaemlékezések szerint a döntéshozók erıs nyomást gyakoroltak az egyszerő 
téesztagokra, ugyanis azok számíthattak kedvezı elbánásra, akik elıre elkötelezték magukat, 
hogy a nekik jutott földet potom áron átengedik a nagyobb birtokokat megkaparintó helyi 
vezetıknek, vagyis a földkiadás irányítóinak. Így volt ez az országban csaknem mindenütt. A 
„történelmi igazságszolgáltatás” aktusa így soha nem gyógyuló sebek, megbocsáthatatlan 
sérelmek forrása lett. Hosszabb távú, közvetett hatása, ha lehet, még kártékonyabb volt: 
visszafordíthatatlanul széttépte a helyi szolidaritás szálait, s meghonosította a közösségekben 
az irigységet és az ellenségeskedést, ami máig lehetetlenné tesz mindenféle együttmőködést a 
kölcsönös segítség hagyományos formáira igencsak rászoruló gazdák között. „Mert ha a 
rendszer nem jó, nem jó a közösség sem”, magyarázza egyik vendéglátónk. „Ha valakinek tíz 
forinttal több van, azt meg kell ölni”, jellemzi a mai helyzetet. „A rendszerváltozás után 
nekem volt traktorom, lovam, s akkor több emberrel dolgoztam. Segítettek, én meg 
viszonoztam a segítségüket. De ahogy fejlıdött a gazdaságom, úgy kezdtek lemorzsolódni az 
emberek, és végül nem maradtak nálam. Késıbb pedig úgy megromlott a viszonyunk, hogy öt 
éve már nem is beszélünk. Ilyen dolgok születtek az irigységbıl. Hát megölné az egyik a 
másikát.” 

A piacgazdaságban kialakult viszonyok ellentmondásba kerültek a máig megırzött egalitárius 
szemlélettel, amely szerint akkor is tőrhetetlen mindenféle számottevı különbség a 
közösségen belül, ha az egyéni siker a többieknek is hasznot hajt – például munkát, 
megélhetést biztosít. Magunk is tapasztaltuk, hogy az emberek nem szívesen adnak földet 
még bérbe se helyi gazdáknak, ahogy munkát sem vállalnak nála, stb. A hagyományos 
paraszti szemlélet elınyei ugyanakkor nem érvényesülnek többé: a kölcsönösséget, az 
egymásnak nyújtott segítség bevált formáit aláásta az elmúlt ötven év sérelmeibıl és 
csalódásaiból táplálkozó mélységes bizalmatlanság. Egyenként és egymástól elszigetelıdve 
pedig a kisebb gazdaságok nem tudnak fennmaradni. Az agrárágazat képtelen volt kiheverni a 
keleti piacok elvesztését, és nem állja meg a helyét a hirtelen rászakadt versenyben az olcsó 
külföldi dömping-áruval szemben. A gazdálkodók szinte teljesen ki vannak szolgáltatva a 
felvásárlóknak, az integrátoroknak, a külföldi kézbe jutott feldolgozóipari ágazatoknak és a 
nemzetközi kereskedelmi hálózatoknak. Egyre növekvı termelési költségeiket pedig alig 
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fedezi a felvásárlási ár.  

Kézenfekvı lenne tehát megvalósítani a helyi szövetkezésnek azokat a korszerő formáit, 
amelyeket szóban igen sokan szorgalmaznak. Sajnos azonban ezekhez a kísérletekhez inkább 
kellemetlen tapasztalatok főzıdnek. Ahol létrejöttek termelési és értékesítési szövetkezések, 
ott ezek többnyire a kezdeményezık szők körének rövid távú érdekeit szolgálták, és kevésbé 
az összefogásban rejlı elınyök kihasználására irányultak, mint a helyi elit kapcsolati 
tıkéjének kamatoztatására, pályázati pénzek és más elınyök megszerzésére. Az elıítéletek és 
az általános bizalmatlanság kedvezıtlen hatását figyelhettük meg egy valóban „alulról 
szervezıdı” TÉSZ esetében, amelyet az itt következı esettanulmányok egyikében mutatunk 
be. 

Vizsgálódásaink kiindulópontja Tarpa volt, a térség egyik központi települése. Tarpának 
kedvezett, hogy a kilencvenes évek elején megnyíló új agrártámogatási lehetıségekkel 
idejében éltek, és a megszerzett forrásokat nagy területő gyümölcsösök telepítésére, 
mezıgazdasági gépek beszerzésére fordították. Ehhez járult hozzá késıbb az agrár-
környezetvédelmi támogatás is, amely elıször fordította a Tisza menti, ökológiailag érzékeny 
területen gazdálkodók figyelmét a helybéli természeti adottságoknak megfelelı, 
környezetkímélı termelésre. A gyümölcságazat fellendülésének hasznát azonban a település 
csak korlátozott mértékben élvezhette, mert a nyerstermék feldolgozására már nem voltak 
elérhetı forrásai. Hogy miért voltak mégis kedvezıbb helyzetben az országos átlagnál, 
megmagyarázza a román piac közelsége, ahol a hazainál valamivel jobb árakat tudtak elérni.  

Ennél lényegesen súlyosabb helyzetbe került, sıt, gyakorlatilag összeomlott – akárcsak az 
országban mindenütt – a hagyományos legeltetéses állattartás. A helyi agrárszakemberek is 
csakhamar felismerték az importırök alapelvét, amely szerint a tej- és hústermelés piacáról 
végleg ki kell szorítani a magyar konkurenciát. Felismerték, de védekezni nem tudtak ellene: 
az egyre szigorúbb termelési és értékesítési elıírások, valamint az európai átlagtól messze 
elmaradó hazai támogatások ellehetetlenítették az állattenyésztést, elsısorban a térségben 
hagyományos szarvasmarha-tartást.  

A mezıgazdasági tevékenység visszaesésének okai között a beregi térségben is jelentıs 
szerepet játszik a munkanélküliség és a vele egy idıben jelentkezı munkaerıhiány, ami a 
családi gazdaságok terjeszkedésének is jelentıs akadálya. A megkérdezettek közül többen 
válaszolták, hogy csak végsı esetben fogadnak rövid ideig tartó idénymunkára napszámost, 
bérmunkást. „Ha máshogy nem megy, kerít az ember egy részegest. Mert józan életőt nem 
lehet találni.” A jelenség magyarázata nem ismeretlen, ám korántsem egyszerő. Az utolsó 
olyan nemzedék, amely ért a földhöz, az állathoz és a gyümölcshöz, kiöregszik, a városban 
munkanélkülivé lett középnemzedék és a pályakezdı fiatalok többsége pedig idegenkedik a 
mezıgazdasági munkától. Fıként az állattartástól és a gyümölcstermesztéstıl, ami nemcsak a 
legnagyobb fizikai megterheléssel jár, de olyan speciális ismereteket is kíván, amelyeket nem 
lehet egyik napról a másikra elsajátítani. Ezt tetézi természetesen az alacsony és bizonytalan 
jövedelem. A tartós munkanélküliség romboló hatása az emberre és a közösségre – sajnos – 
nem új jelenség, ahogy az sem helyi sajátosság, hogy a szociális foglalkoztatási program – ha 
a község betartja az elıírásokat – egyáltalán nem kínál megoldást a gondokra. Legföljebb a 
munkavégzésre alig alkalmas, tartós munkanélküliek foglalkoztatását teszi lehetıvé, és 
mindössze olyan közmunkákra szorítkozik, amelyeknek semmi közük nincs a termeléshez, s 
így nem is igen jövedelmezıek. Mint látni fogjuk, merész polgármestereknek, akik sajátosan 
értelmezték ezeket a szabályokat, még ilyen körülmények között is sikerült nagyszerő 
kezdeményezéseket elindítaniuk.  

Tarpán is – akárcsak az egész régióban – igen komoly további feszültségeket szül a 
cigánykérdés. A korábbi évtizedekben a téesz, valamint a „fekete vonatokon” elérhetı távoli 
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munkahelyek biztosították a túlnyomó többségében képzetlen cigányság csaknem teljes körő 
foglalkoztatását. Ebben az idıben a visszaemlékezések szerint ismeretlen volt a faluban az 
etnikai konfliktus. Azóta sok minden történt. Nemcsak a munkahelyek szőntek meg közel és 
távol, de ezzel egy idıben jelentıs volt a cigányok bevándorlása is. A kisebbség illetve a 
többség reprodukciós rátájának ismeretes különbsége folytán immár belátható közelségbe 
került az az idı, amikor a két csoport aránya megfordul. A nagy költséggel felújított helyi 
iskolában és óvodában ez már be is következett. A magyar szülık nem akarják, hogy 
gyermekeik együtt nevelkedjenek az állításuk szerint összeférhetetlen, beilleszkedési 
zavarokkal küzdı, gyakran túlkoros cigánygyerekekkel, akik otthonról hozott hátrányaik 
folytán visszafogják az iskolai munkát, és a tanáraikkal is erıszakoskodnak. A község ezért 
busszal szállítja ıket egy szomszédos település oktatási intézményeibe. „Orvos, patika, 
iskola, óvoda, játszótér megvan, mégis menekül a nép Tarpáról, a cigányok elıl. Busszal 
hordják B.-be az óvodást.” A spontán szegregáció folyamatát rendeletekkel, anyagi 
áldozatokkal és politikai ráolvasással többé nem lehet megállítani, az iskolarendszer ugyanis 
önmagában alkalmatlan a kialakult társadalmi szakadék áthidalására. Erre csak egy átfogó és 
körültekintı, hosszú távú társadalompolitikai program lenne képes.  

Szórványos megfigyeléseink alapján természetesen nem alkothatunk átfogó képet a beregi 
Tiszatáj gazdálkodási viszonyairól. A fenti megállapítások csupán háttér gyanánt szolgálnak 
kutatásunkhoz. A feladatunk olyan vállalkozások és települések bemutatása volt, amelyek az 
itt vázolt körülmények között, helyi erıforrásokra alapozva és a helyi természeti 
adottságoknak megfelelı módszerekkel igyekeznek megoldani problémáikat. Feltételeztük, 
hogy azok a környezetbarát törekvések, amelyek szem elıtt tartják a fenntarthatóság elvét, 
különös figyelmet érdemelnek, mert a bennük rejlı gazdasági lehetıségek jelentıs szerepet 
játszhatnak a vidék jövendı fejlıdésében. 

2009 tavaszán és nyarán félig strukturált interjúkat készítettünk a térség néhány településén, 
olyan gazdákkal, akik érdekeltek a fenntartható vidékfejlesztésben, az élelmiszer-
önrendelkezési kísérletekben, a biogazdálkodásban és a közösségi vállalkozásokban. 
Interjúalanyainkhoz hólabda módszerrel jutottunk el, a megkérdezettek útmutatása, 
véleménye alapján haladtunk elıre. A tapasztalatainkat véletlen találkozások és a helybeliek 
társaságában végzett terepbejárások gyarapították. 

Megfigyeléseink alapján a fenntartható vállalkozások három, egymástól markánsan 
különbözı típusát különböztethetjük meg az általunk alkalmazott ismérvek szerint. 

�  A piacról kiszorult ıstermelık és a kisebb családi gazdaságok egy része önellátásra 
rendezkedett be. Ami felesleget termelnek, a szomszédságon és a rokonságon belüli 
informális cserekapcsolatok útján értékesítik („szívességek cseréje”). Ezeknek a családoknak 
a megélhetésében jelentıs szerepet játszik a ház körül, a maguk hasznára tartott jószág, a 
megtermelt gyümölcs és zöldség. A gazdák többsége nyugdíjas. Tudatos törekvésük, esetleg 
szenvedélyük és büszkeségük a hagyományos gazdálkodási formák fenntartása, például a 
tradicionális gyümölcsaszalás, szalonnafüstölés, pálinkafızés vagy szılıtermesztés. De olyan 
fiatal munkanélkülivel is találkoztunk, aki a legeltetéses állattartás mellett tudatosan a nagy 
múltú tiszai pákász hagyományok folytatója. A szó szoros értelmében vett vállalkozásokról 
ezekben az esetekben nem beszélhetünk. A hagyományokat követı, természetközeli 
gazdálkodás és életforma itt többnyire a szegénységbıl, a munkaerıpiacról való kiszorulásból 
következik, a családi háztartások ugyanis a részleges önellátásában találták meg a választ a 
helyzetükre. A családok egymástól elszigeteltek, tevékenységük nem igényli az 
együttmőködést, ám elbeszéléseikbıl gyakran kiderül, hogy valaha létezı közösségek tagjai 
voltak, amelyek az idıvel széthullottak, elvesztek. Esettanulmányaink ezzel a típussal nem 
foglalkoznak. 
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�  A szegénység, ha úgy tetszik, a piacon elszenvedett kudarc volt a kiindulópontja 
azoknak a közösségi vállalkozásoknak is, amelyeket ambiciózus polgármesterek, máskor 
leleményes vidékfejlesztık kezdeményeztek bizonyos településeken. Ezek a vállalkozások 
rendszerint a munkanélküliek foglalkoztatására, illetve az e célra elnyerhetı központi 
forrásokra épülnek. Az effajta törekvéseket számos esetben összekapcsolják olyan 
rendezvényekkel és létesítményekkel, amelyek erısítik a község identitását, esetleg növelik 
idegenforgalmi vonzerejét. Csaknem valamennyi ide sorolható esetben szerepet játszik az a 
felismerés is, amely szerint a helyi emberi és természeti erıforrásokra tudatosan építı 
gazdasági tevékenység csökkenti a népesség anyagi kiszolgáltatottságát, megtakarítással és 
kiegészítı jövedelemmel jár. Vagyis gazdaságilag teljes mértékben racionális volna, ha az 
országos agrárpolitika is eljutna eddig a felismerésig, és csökkentené vagy felszámolná azokat 
a jogszabályi korlátokat, amelyek nemegyszer lehetetlenné teszik ezeknek a közösségi 
vállalkozásoknak a mőködését. Az elsı esettanulmány a kizárólag helyi termékekre alapuló 
közétkeztetés két kísérletét mutatja be, a másik vizsgálódás középpontjában pedig olyan 
törekvések állnak, amelyek a szociális foglalkoztatási program kreatív hasznosítására 
irányulnak. Mindkettıbıl kiderül, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a sikere vagy 
kudarca sokféle tényezı együttes hatásán múlik. Mindezek közül különös figyelmet 
szentelünk a kezdeményezı –  rendszerint a falu elöljárója – személyiségének, 
elkötelezettségének és a falubeliekhez főzıdı viszonyának, valamint a helyi társadalom 
készségének és hajlandóságának. 

�  A harmadik tanulmány a környék sikeres biogazdaságaival ismertet meg bennünket. 
Piacra termelı, rendszerint több száz hektáron mőködı vállalkozásokról van szó, amelyek 
elsısorban külföldön értékesítik a termékeiket (azonban ezekre is csaknem minden esetben a 
feldolgozatlan nyerstermék elıállítása a jellemzı). Azok a gazdálkodók, akik ehhez a típushoz 
tartoznak, társadalmi gyökereiket tekintve nagyban különböznek a fentiektıl. A vállalkozók 
többsége diplomás – nem okvetlenül mezıgazdasági végzettségő –, és rendszerint valamilyen 
más jellegő, leggyakrabban városban végzett foglalkozás után választják a biotermelést, 
amelynek fortélyaival és elınyeivel közülük többen külföldön ismerkedtek meg. Ugyancsak 
sokan egykori termelıszövetkezeti vezetık, agronómusok, téeszelnökök gyermekei vagy 
unokái, akik rendelkeztek a vállalkozás elindításához szükséges eszközökkel. Érdemes 
megemlíteni, hogy a határmenti falvakban ezek a bio-mintagazdaságok a kilencvenes években 
születtek. Tulajdonosaik a szövetkezetek és a hagyományos piaci környezet széthullásával 
szinte egy idıben fedezték fel azokat a komparatív elınyöket, amelyek kifizetıdıvé teszik 
Magyarországon a biogazdálkodásra való áttérést. 

 

Helyi élelmiszer a közétkeztetésben3    

A viszonylagos elzártság és a nehéz megélhetés a beregi emberek közül sokakat ráébresztett 
arra, hogy csak helyi erıforrásaik és környezeti értékeik megbecsülésével képesek változtatni 
a helyzetükön. Ebben a szellemben tevékenykednek az általunk fölkeresett polgármesterek is, 
akik a helyi termékek helyben történı értékesítését megpróbálják egyrészt az idegenforgalom, 
másrészt a települések önellátásának szolgálatába állítani. Jó példa erre a Nyíregyházától 
mintegy hetven kilométerre található, nagy múltú Tarpa is. A Tisza közelében fekvı település 
természeti környezete rendkívül gazdag: a helyiek ártéri ligeterdıkkel, gyümölcsösökkel, 
diófa ültetvényekkel, tízhektáros erdıvel és egy vulkáni eredető szılıheggyel is 
büszkélkedhetnek. 

A község önkormányzata szerint az itt élı, körülbelül kétezer fıs lakosság gyorsan öregszik, 
és évente mintegy 30-40 fıt veszít. Pedig a település viszonylag elınyös helyzetben van a 
                                                           
3 A fejezet szerzıje Kovács Orsolya. 
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környékbeli kisebb falvakhoz képest, hiszen itt minden fontosabb közintézmény megtalálható: 
óvoda, általános iskola, kultúrház, posta, orvosi rendelı, gyógyszertár és egy idısotthon is. A 
vezetıség 2007-ben, az Észak-alföldi Operatív Program keretében több tízmillió forintos 
pályázatot nyert a helyiek által csak „kacsalábon forgónak” nevezett óvoda kialakítására, 
melybe ma többnyire a lakosság 40%-át kitevı roma szülık íratják be gyermekeiket. Ugyanez 
a helyzet a helyi iskola esetében is: a szülık másik fele a környezı települések intézményeibe 
hordja gyermekeit. Az önkormányzat számára ez komoly gondot jelent, mivel így tetemes 
összegő normatívától esik el, miközben a „luxuskivitelő” intézmény nyújtotta lehetıségeket a 
lakosság többsége nem használja ki. 

A legnagyobb problémát természetesen a munkanélküliség jelenti, ez a lakosságnak 
körülbelül a negyven százalékát érinti. A dolgozó hatvan százalék döntı többsége helyben 
kapott munkát, néhányan pedig (körülbelül húszan) ingáznak. Sokan a közintézményekben 
dolgoznak, kilencvennégy fıt pedig az önkormányzat foglalkoztat közmunkásként, szociális 
gondozói és köztisztasági feladatok ellátására, illetve egy mőhelyben, ahol egyebek mellett 
díszes kapukat faragnak. Több vállalkozás (a presszó, a kocsma, az élelmiszerbolt és a 
pékség) is megél egymás mellett, azonban a vidék agrárjellege ellenére a mezıgazdaságból 
élık aránya rendkívül alacsony. A hatvanas években az 5000 hektáros tarpai téesz volt a 
második legsikeresebben teljesítı szövetkezet a megyében. Az egykori vezetı agronómus 
szerint azért voltak sikeresek, mert „itt szorgalmas emberek dolgoztak régen is… akik 
szerették a mezıgazdaságot. És bevontuk a cigányokat a növényápolásba. Szívesen jöttek 
dolgozni. Az emberek akkor foglalkoztatva voltak”.  A kilencvenes évek elején sokan 
visszaigényelték a saját földjüket, amelyet a családjuk egykor bevitt a téeszbe, és újra 
gazdálkodni kezdtek, de azok, akiknek csak egy-két hektár jutott, és nem rendelkeztek 
gépekkel, eszközökkel, „potom áron eladták a földjüket”. Az a négy-öt gazdálkodó, akik 
akkor „nagyot szakítottak”, ma is nagygazdaként termelnek, százhatvanan pedig 
kistermelıként, fıleg gyümölcsültetvényeken gazdálkodnak. A falugazdász szerint (aki 
egyben az alpolgármester is) „az, hogy egy-egy falu mennyire tud sikeres lenni a 
mezıgazdaság terén, gyakorlatilag nagyban attól függött, hogy annak idején mennyire mentek 
zökkenımentesen a földkiadások. Azok a települések, ahol viszonylag belátható idın belül 
sikerült felosztani és kiparcellázni a földeket, tudtak pályázni. Ahol ez nagyon elhúzódott, ott a 
helyi vezetés nem igazán tudta a kezdeti pályázati lehetıségeket kihasználni.” Tarpa jó 
helyzetben volt, gyorsan felparcellázták a területeket, és már az elsı támogatásokból ki tudták 
venni a részüket. Az említett állami támogatásoknak köszönhetıen 500-600 hektár 
gyümölcsöst telepítettek közvetlenül a rendszerváltást követı idıszakban, és késıbb 
nagyrészt ezek a szilva-, alma- és dióültetvények lettek a családi mérető gazdaságok alapjai. A 
település pályázási kedvét jelzi az is, hogy 2008-ban (nagyrészt a falugazdász ösztönzésére) 
száz gazda nyújtott be kérelmet Agrár Környezet-gazdálkodási támogatásra4.  

A rendszerváltással természetesen a piaci feltételek is megváltoztak, és a nagykereskedelem is 
hamar rátette a kezét a térségre. Akárcsak az ország többi részén, a mezıgazdasági termékek 
felvásárlási árát itt is sikerült olyan alacsonyan tartani, hogy a kisgazdálkodóknak „már csak 
azért érje meg leszedni a gyümölcsöt, hogy ne ott rohadjon meg a fán”. A falugazdász 
elmondta, hogy „tíz évvel ezelıtt 250 Ft is volt a meggy ára, most meg 50 Ft. A románok meg 
szépen el tudják innen vinni, és otthon eladják”.  Amellett, hogy a térségben néhány román 
vendégmunkás is dolgozik, sokan járnak át Magyarországra, és vásárolják fel az ottani piacok 
számára a mezıgazdasági termékeket, melyekbıl Románia csak 40 %-ban önellátó (északi 
régióiba Magyarországról, déli területeire pedig fıként Bulgáriából és Törökországból 
szállítanak árut). Ugyanakkor az interjúk során tett látogatások közben számos család asztalán 
láttunk Ukrajnából származó élelmiszert (üdítıket, csokoládét, ásványvizet), s néhányan 
                                                           
4 Tarpa esetében ez 300 millió Ft vissza nem térítendı támogatást jelentett. 
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említették is, hogy néhány beszerzésüket „odaát”  intézik, hiszen közel a határ.  

A helyi lakosok nagy része zöldségbıl és gyümölcsbıl részben önellátó, ennek ellenére az 
egyik széles választékkal rendelkezı helyi kisboltban kínált déligyümölcsök és a szezonon 
kívüli, távolról szállított primır zöldségáru is jól fogy. A legtöbb ház kertje igen nagy, néhol 
kitesz közel fél hektárt, még a település központjában is. Csaknem mindenhol kialakítottak 
gyümölcsöst és zöldségeskertet, sok háznál tartanak baromfit, néhol sertést, tehenet és juhot 
is. Fıként azokban a családokban, ahol a gazdálkodás jelenti a fı bevételt,valamelyik 
gyermek tervezi, vagy már át is vette a gazdaságot, ami szintén arra utal, hogy az itteni 
emberek erısen kötıdnek a földhöz. Az alacsony felvásárlói árak mellett azonban a 
kistermelık a gyümölcstermesztéshez szükséges kiváló környezeti adottságok, a 
hagyományok és a szakértelem megléte ellenére sem tudnak hosszú távon fennmaradni. A 
falugazdász szerint a helyi gyümölcstermesztés mintaértékő, ám a legfıbb probléma, hogy 
„az erre épülı feldolgozóipar, az elsı- és másodfokú feldolgozás és értékesítés nem alakult ki, 
ez valahol megszakadt. Ehhez nem igazán adtak a kormányok támogatást. Nem helyezték 
elıtérbe. Csak traktor, traktor, traktor!” A településhez köthetı feldolgozott termékek 
(szilvalekvár, aszalvány, pálinka) java részét hagyományos módszerekkel, a házaknál, vagy a 
község egy-két nagyvállalkozójánál állítják elı. Nagyobb lekvár-, pálinka- és 
aszalványkészítı üzem is található Tarpán, ám ezek csupán néhány nagygazda és 
nagyvállalkozó családjának megélhetését biztosítják, s kapacitásuk közel sem elegendı a 
környéken termesztett gyümölcsmennyiség feldolgozására. Amíg azonban a termelık csak 
nyers terméket tudnak a felvásárlók felé értékesíteni, a hasznot a kereskedelem és a távoli 
feldolgozóipar fölözi le. A kicsik számára egyrészt a feldolgozott termékek értékesítése 
jelenthetne kitörési pontot, másrészt a biotermesztésben rejlı lehetıségek kiaknázása.  

Ez utóbbira a terület – az ellenálló tájfajtáknak és a változatos ökoszisztémának köszönhetıen 
– rendkívül alkalmas, s a termesztık között is többen vannak, akik számára elérhetı lenne a 
bio-minısítés, hiszen a hagyományos, apró szemő „nemtudom” szilva nem igényel 
vegyszeres növényvédelmet. Biogazdából mégis igen kevés akad ezen a vidéken, annak 
ellenére, hogy a település polgármestere elkötelezett híve a biotermesztésnek és a helyi 
élelmiszerek népszerősítésének. Az önkormányzat által felvázolt jövıkép is a 
„hagyományokra és a fenntarthatóságra épített Felsı-Tisza Völgyi vidékgazdálkodást, a 
környezettudatos tájhasználatot és a magas hozzáadott értékő, minıségi élelmiszer-elıállítást 
célozza meg”. Ennek szellemében minden évben több olyan rendezvényt tartanak, melyek 
középpontjában a hagyományırzés elvei és módszerei állnak. A turistacsalogató Szilvaút is 
áthalad Tarpán, ahol, ha kedve támad elidızni, a vendég tíz szállásadó közül is választhat, és 
bármelyik helyi asszony vendégasztalánál megkóstolhatja a szilvás derelyét, a kemencében 
sült kenyeret vagy a kötött levest. A helyiek igyekeznek kihasználni a rendezvényeket, s dió, 
lekvár, szilva és méz feliratú táblákat lógatnak ki a nagykapukra, abban a reményben, hogy 
egyre inkább elterjedhet a háztól való vásárlás a vidéken. Ám az egyik szomszédos falu 
polgármestere szerint ahhoz, hogy sokak számára megélhetést nyújtson a turizmus, „még egy 
nagyon komoly szemléletváltásra van szükség, mert nincs elég vállalkozókedv az emberekben, 
azon kívül tıkére van szükség, és nincs még megfelelı infrastruktúra kiépítve. Ötletek, tervek 
vannak, látnivaló van, értékek vannak, de még nagyon hosszú az út odáig, hogy ezt pénzre is 
tudjuk váltani”. 

A településen viszonylag magas az önellátás mértéke és a közvetlen értékesítés aránya, ez 
azonban a fogyasztási szokások változásával és a hagyományokat még erısen ırzı nemzedék 
kihalásával gyorsan változik. Pedig a helyben termelt élelmiszerek helyi értékesítése 
gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból egyaránt számos elınnyel jár. Az angol New 
Economics Foundation tanulmánya szerint, ha a helyi élelmiszert helyben vásároljuk meg, 
kétszer annyi bevételhez juttatjuk a közösséget, mint ha a pénzt egy szupermarketben hagyjuk 
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(Goodall, 2005). Amennyiben a gazda a helyi piacon adja el termékét, nem kell egyenlıtlen 
piaci versenybe bocsátkoznia a nemzetközi élelmiszerkereskedelmi hálózatokkal, a lakosok 
pedig olyan termelıt támogathatnak, akit ismernek, és akiben megbíznak. Ugyancsak a külsı 
feltételektıl válhat függetlenebbé az a gazda, aki elınyben részesíti a helyi környezeti 
adottságokhoz jobban igazodó tájfajtákat. Mindezzel nem csupán azt lehet elérni, hogy a 
közösség pénze helyben maradjon, de új munkahelyek teremtése is lehetıvé válik. 

Egy, a térségben aktívan dolgozó civil szervezet a fenti elgondolás jegyében kezdett közös 
együttmőködésbe Tarpa önkormányzatával és a Debreceni Tudományegyetemmel. Az 
összefogás a helyi termékeken alapuló bio-közétkeztetés fokozatos bevezetését tőzte ki célul. 
A vállalkozás sajnálatos kudarca több tényezı együttes hatásán múlott: a pénzügyi források 
hiánya, a személyi feltételek elégtelensége, a helyi közösségek állapota, helyi viszályok, a 
gazdasági környezet és a jogi szabályozás egyaránt szerepet játszottak ebben.  

Az egyesület programkoordinátora szerint arra törekedtek, hogy minél szorosabban 
összekapcsolják a termelıket a fogyasztókkal, méghozzá lehetıleg helyben5. Véleménye 
szerint, „az alternatív, fenntarthatóbb gazdálkodási formákból származó élelmiszerek – mint 
például a bioélelmiszerek – bevezetése a közétkeztetésbe szükséges, és erre társadalmi igény is 
van”. 2008 folyamán az egyesület a Debreceni Tudományegyetemmel közösen készítette elı 
egy TÁMOP pályázat megírását és kivitelezését. A terv szerint egy vidéki és egy városi 
iskolában párhuzamosan indult volna el a közétkeztetés megújítása6, ám egyik helyen sem 
kizárólag biotermékeket készültek felhasználni, mivel a közétkeztetésre szánt összegek erre 
nem lettek volna elegendıek.  A helyi kisgazdálkodók termékeinek bevonását tervezték, 
méghozzá egy olyan sajátos beszerzési forma kialakításával, amely nem ár alapú7, hanem egy 
speciális minıség-pontozási rendszer segítségével rangsorolja az árukat. A skála dimenziói a 
minıségi termelési módoktól (pl. biotermesztés) az agrár-környezetgazdálkodáson és az 
extenzív gazdálkodáson keresztül egészen a legkevesebb pontot érı intenzív termesztésig 
terjedtek, de figyelembe vették volna például a termesztés és a felhasználás helye közti 
távolságot is (helyi, regionális, megyei, stb.).  

A programkoordinátor elmondása szerint, „a személyes kapcsolatok fenntartása az egész 
programot jellemezte volna, ugyanis az egyik fı cél az volt, hogy termelı és fogyasztó 
közelebb kerüljön egymáshoz, és egy új bizalmi kapcsolat alakuljon ki köztük”.8. Az iskola, a 
szülık és a termelık találkozását e célból rendezett fesztiválok is segítették volna. „Mindezzel 
alapvetıen a közösség építése és annak az egyéni értékrendnek a visszaállítása volt a cél, 
amely a paraszti kultúra eltőnésével kiveszni látszik. Egy ilyen ismeretség és kapcsolat 
kialakításával a gyerekek számára is újra értékké és a jövıképük részévé válhat a 
gazdálkodás.”   

A programot a helybeliek elképzeléseire és aktív részvételére szerették volna építeni, így az 
elsı lépések egyikeként 2009 februárjának végén az egyesület fogyasztói fórumot szervezett a 
helyi mővelıdési házban. A nyilvános fórum után az egyesület képviselıje, az iskolaigazgató, 
a polgármester és az élelmezésvezetı tartott megbeszélést. Ismertették a pályázat célját, 
hangsúlyozva a helyi termékek bevonását, az iskolaigazgató pedig fölvázolta, hogy milyen 

                                                           
5 Az egyesület legfıbb feladata „a helyi termelés és a helyi fogyasztás megszervezése, amelynek az egyik legjobb 
és leghatékonyabb formája a közétkeztetés”. 
6 A ’megújítás’ tervezett tartalma: a tanulók egészségügyi állapotának (testzsír százalék, allergiás reakciók, 
koleszterinszint, stb.) több éven keresztül zajló megfigyelése, valamint a helyi közösség és gazdaság vizsgálata 
egészségügyi szakemberek, szociológusok, kutatók közremőködésével. 
7 Az önkormányzatok a közétkeztetı vállalkozások versenyeztetésénél kizárólag az ár alapján, a minıséget 
figyelmen kívül hagyva döntenek. 
8 Ennek két fı eleme: tájékoztatás a termelıkrıl a menzán, illetve a gazdálkodók személyes beszámolója 
munkájukról. 
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változások történtek a faluban az élelmiszerek beszerzése terén: „’89-ben még a gulácsi 
csarnokból hoztuk a tejet kannában. A rendszerváltás óta ez megszőnt. Zöldséget, 
szilvalekvárt most is így veszünk, és a mi konyhánk most is rak el cseresznyét, meggyet. 
Lekvárt, dióbelet meg vásárolgatunk”. Míg régen szinte mindent a helyi termelıktıl szereztek 
be, ma már nem csak a piaci viszonyok, de a szabályozás is arra kényszeríti ıket, hogy a nagy 
beszállító cégektıl rendeljenek9. Az élelmezésvezetı szerint, „ha a lekvárt a gyártótól 
rendelnénk meg, többe kerülne és nem lenne olyan finom. Régen, rendszerváltás elıtt szinte 
mindent háztól vettem, míg nem voltak ezek a szabályok.” Azelıtt a közvetlen bizalmi 
kapcsolat, a gyors visszajelzés és az, hogy a termelı maga is adott a saját terméke 
minıségére, feleslegessé tette a felülrıl érkezı rugalmatlan szabályozást, ráadásul ez a fajta 
kapcsolat mindkét fél számára számos elınnyel járt. „Akkor valahogy tisztességesebbek 
voltak az emberek, örült neki, ha megvette valaki a sárgarépáját, de most már nem errıl szól 
ez a világ.” A fórumon a különbözı kétségek, tennivalók és költségek is szóba kerültek. Az 
iskola részérıl elsısorban fıként az ÁNTSZ elvárásai és a gazdák megbízhatósága miatt 
érzett aggodalom merült fel. Az egyesület képviselıjének véleménye szerint a hatóságokkal 
kialakított jó kapcsolat titka, hogy be kell ıket vonni a programba, így érdekeltek lesznek 
annak sikerében, s a komolyabb egészségügyi feltételeket igénylı élelmiszerek, mint pl. a 
hús, vagy a tej beszerzése is megoldható egy HACCP rendszer kidolgozásával. Az igazgató 
elmesélte, hogy „Tarpa évekkel ezelıtt a harmadik legnagyobb tejtermelı volt a megyében. 
Zsírt meg a Lakatos Gyurkától hordott mindenki, mikor kivette a vágóhidat”. A tejcsarnok 
azóta bezárt, az állatállomány drasztikusan csökkent, tehén már csak mutatóban van. A tejipar 
elsorvadt (egyesek szerint „szándékosan elsorvasztották felülrıl” ), és már a Lakatos 
Gyurkánál sincsen zsír. Azonban minden jel arra utal, hogy ha a közétkeztetésbe bevonnák a 
kisgazdálkodók áruit, rövid idın belül újraéledne a termelés. A civil szervezet segítségével 
pedig a szabályozásoknak is meg tudnának felelni. 

A fórumon világossá vált, hogy a program megvalósulását illetıen kulcsfontosságú a konyha 
felújítása és bıvítése, egy szállító jármőre is szert kell tenniük, végül pedig alkalmazniuk kell 
egy megbízható helyi embert, aki képes megszervezni a gazdákat. Az egyesület képviselıje 
úgy vélte, hogy ezeket a költségeket, valamint a bio- és a helyi élelmiszer többletköltségeit 
egy uniós pályázat állná, azonban a szükséges munkaerırıl, akár a közmunkások 
bevonásával, a településnek kell gondoskodnia. Felmerült az ötlet, hogy a közösségi 
hagyományok újjáélesztése érdekében a menzán készítsék el a helyi gasztronómia fogásait, és 
ismertessék meg a falubeliekkel a régi helyi szokásokat. „Jelenleg a faluban több helyen is 
sütnek háznál, kemencében kenyeret, amelyet akár az iskolai menzán is felhasználhatnának”. 
A polgármester ötlete szerint, „a gyerekek kis csoportokban akár el is látogathatnának a 
portákra. Ez a fajta közvetlen tapasztalás is segítene a gyerekeknek, hogy szorosabban 
kötıdjenek a helyi értékekhez”. 

Elsı lépésben a beszállítói kör kiépítésére és a technikai feltételek megteremtésére került 
volna sor. Mivel a tervek szerint az addiginál nagyobb mennyiségő friss, feldolgozatlan 
zöldségtermék érkezett volna a konyhára, nagyobb élımunka-igénnyel is számolniuk kellett, 
amelyet a polgármester a szociális program keretében kívánt fedezni. Az iskolai konyha 
vezetıje részérıl problémaként merült fel a hatóságoktól való félelem: nem akarta felvállalni 
a sok helyrıl érkezı termékkel járó élelmiszerbiztonsági kockázatot, ezért valamilyen 
védettséget nyújtó szőrırendszer kidolgozását javasolta. Ezt a feladatot az egyesület 
képviselıje vállalta volna. A februári megbeszélésen minden érintett fél egyértelmően 
kijelentette, hogy részérıl nincsen akadálya a programhoz való csatlakozásnak. 

                                                           
9 A kistermelıi rendelettel kapcsolatos anomáliákról ld. jelen kötet függelékét (Jogszabály-módosító javaslatok a 
vidékgazdaság ösztönzésére). 
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Az uniós pályázatot azonban, amelyen Debrecen, Nagykörő és Tarpa közösen készült indulni, 
hogy fedezni tudják a lajstromba vett költségeket, a koordinátor szerint teljesen más formában 
írtak ki, mint azt ık várták: sem a kérhetı összeg, sem a megpályázható kategória nem 
egyezett az elképzeléseikkel, a pályázat benyújtása így elmaradt. Miután eltelt egy fél év, 
nehéz volt újra megszólaltatni az együttmőködı feleket, hiszen „a múlt pora már oly régen 
belepte az ügyet”. Augusztusban mégis sikerült újabb interjút készíteni az egyesület 
programvezetıjével és a polgármesterrel, hogy megtudjuk, mit gondolnak, mire képesek a 
pályázat nélkül, illetve milyen akadályok állnak a megvalósulás útjában. 

Az egyesületi programkoordinátor válasza egyértelmő volt: pályázat nélkül nem lesz az 
egészbıl semmi. „Úgy van esély, ha már eleve valaki ezt csinálja polgármesterként, mint pl. 
Rozsályon, Berecskén vagy Monokon.” Kiderült, hogy „a térségi beszállító gazdák is csak 
hatvan százalékos ellátottságot tudtak volna biztosítani, és bár a ”bizalmi helyi ember” már 
megvolt a szervezési feladatokra, csak az, hogy fölkeresse a gazdákat, és minıségi 
kritériumok alapján kiválassza ıket, egy évig is eltartott volna.” A jogtiszta véghezvitelt 
ráadásul mindvégig kétségessé tette, hogy meg tudnak-e felelni a hatósági elıírásoknak. A 
közbeszerzési és egyéb jogszabályok körüli zavarok és bizonytalanságok ebben az esetben is 
óriási akadályt jelentettek. Ráadásul már a munka elején világossá vált az egyesület számára 
hogy a kezdeményezés magas kockázattal jár. Fıleg az volt kétséges kezdettıl fogva, hogy 
képesek lesznek-e idıben megfelelı mennyiségő és minıségő árut beszerezni. Amikor a 
programkoordinátort beregi tapasztalatairól kérdeztük, elmondta, hogy meglátása szerint 
„nagyon sok értékes ember van itt, de a kinıtt nagygazda kizárólag a saját érdekeit tartja a 
szeme elıtt, s ezt már tízszer elszenvedte az ottani közösség” . Bizalom és pénz hiányában a 
közösség eltökéltsége is alábbhagyott. 

Amikor fölkerestük a polgármestert, az interjú közben meglepve tapasztaltuk, hogy nem múlt 
idıben beszél a közétkeztetési programról. Véleménye szerint ehhez a programhoz egy 
polgármester nem elég, „ehhez csapat kell. Maradok én, szervezem, jó ötlet, tapsolunk, és 
miután mindent megtapsoltunk, mindenki elmegy a maga dolgára, a polgármester meg ugye a 
szők csapatával beleroskad a munkába”. A feladatok megosztására egyértelmően szükség 
van, ám úgy látszik, az iskolaigazgató, az élelmezésvezetı és a polgármester feladatainak 
körvonalazása nem ment olyan zökkenımentesen, mint ahogy az a megbeszélésen tőnt, s 
most minden jel arra utalt, hogy a sok bába között eltőnt a gyerek. „Hát várják azt, hogy ezt is 
megszervezzem. Hát én mint polgármester egyszer vagyok ugye hagyományırzı, extrém 
sportoló, modern menedzser, sajtószóvivı és sok minden más, azért ez durva”. Csak hát mi a 
teendı, ha külsı forrásra nem számíthat a település, a közös cél a polgármester személyes 
álmává válik, és konkrétumok helyett csak az elméletek állnak rendelkezésre? „Ébren kell 
tartani ezt a fajta gondolkodásmódot (…), a hogyan még kérdéses. (…) Mint polgármester én 
adom hozzá a lendületet, kellene viszont a SZÖVET részérıl is a segítség (…), ami már nincs, 
meg néhány ember, akiket valóban be kellene ebbe vonni, például az iskola vezetıje, aki 
bizalmas források szerint hamarosan beadja a lemondását (…) De forrás nélkül ezt nem lehet 
megcsinálni”. 

Kérdés, hogy valóban csak nagy beruházásokkal érhetıek-e el változások. Egy kis határ menti 
település, Nagylónya példája mást mutat. A kilencszáz lelkes község lakóinak legnagyobb 
része idıskorú, és mindössze hetven fı a helyben foglalkoztatottak száma. A település 
rendelkezik oktatási intézményekkel, óvodával és általános iskolával, de a szülık zöme a 
környezı településekre viszi a gyermekét, amit ezúttal nem magyarázhatunk etnikai 
feszültségekkel, hiszen Lónyán nincsenek kisebbségek. A régi, düledezı portákat benövi a 
vadszılı, azonban a falu szívében felújított önkormányzati épületet, kultúrházat, iskolát és 
idısotthont találunk. A fıutcán virágosládák sorakoznak, és közmunkások kaszálják az 
árokpartot. A település polgármestere, egy lendületes, karakán asszony, a régi tejcsarnokról, 
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rengeteg háztájiról, 2000 szarvasmarháról, nagy legelıkrıl és ötvenhektáros 
szilvaültetvényekrıl mesél – vagyis a múltról. „Én megmondom ıszintén, ez a vidék 
gyümölcsnek és legeltetésnek való, nem szántónak (…) De az Antall kormány tízezer forintot 
fizetett a marhák kivágásáért, és itt vannak azok a nagy legelık (…)”. Mára csak egy-két nagy 
vállalkozó maradt, aki szürkemarhát tart, tíz kisebb gazda gyümölccsel foglalkozik, a 
turizmusban pedig senki sem bízik. „Valamikor azt mondták, hogy a vidéki turizmus majd 
munkahelyet biztosít, de ebbıl csak egy-két család tudna megélni. A mezıgazdaság sem visz el 
embert, mert az gépesítve van.” Nem marad más foglalkoztató intézmény, mint a vám és a 
határırség, az önkormányzat és az öregek otthona. Azok, akik munka nélkül maradtak, 
„borzasztóan el vannak adósodva, és már két generáció nıtt fel úgy, hogy nem látja a szüleit 
reggel munkába menni”.  

Az egyetlen kiutat a kilátástalan helyzetbıl jelenleg az áprilisban indult Út a munkába 
program jelenti, amelynek célja, hogy újra foglalkoztassa a több éve segélyen élı embereket. 
A segélynél így 40.000 Ft-tal többet és egy kis emberi méltóságot is haza vihetnek hónap 
végén a résztvevık, akik különbözı munkákat végeznek az idısek szociális gondozásától a 
közterületek és számtalan elhagyott porta rendben tartásán és renoválásán át egészen a 
járdaépítésig. A program másik elınye, hogy a sok közmunkának hála megújul a helység: 
„most már látszik a fejlıdés, és a kisebbség is beállt a sorba, megértették, hogy ez valódi 
munkahely”. Elmesélte, hogy „az egyik közmunkás asszony magától elkezdte hétvégenként, 
munkaidın kívül locsolni a virágokat, és büszkeséggel töltötte el, hogy hosszú évtizedek után 
ismét van munkája”. 

A munkához szükséges eszközökre az önkormányzat rendszeresen pályázik. A szépülı falu 
asszonyainak egy része szociális tennivalókat lát el, míg másik részük – a polgármester ötlete 
nyomán – zöldségeskertet alakított ki az iskola melletti rendezetlen, közel 1600 
négyzetméteres, gazos porta helyén. Az itt termesztett zöldség az idısek otthonát, az iskolát és 
az óvodát ellátó százötven adagos konyhára kerül. A munka felelıse két asszony, akik azelıtt 
húsz éven át munkanélküliek voltak, de amikor kilátogattunk hozzájuk, olyan büszkeséggel 
vezettek körbe minket a kerten, megmutatva, mi minden termett, mint akik már húsz éve 
mővelik ezt a kis telket. A polgármester szerint az asszonyok megszerették a munkát a 
kiskertben, ráadásul a konyha számára egészséges és friss zöldséget termesztenek. A 
legfontosabb azonban mégis az, „hogy lehessen értelmes munkát végeztetni velük”. 

A közétkeztetés részére termelı kiskert hírén felbuzdulva fölkerestük az élelmezésvezetıt is. 
„Nagyon jó, mert ha nekem a zöldséges kedden szállít (…), azt mondom, hogy elmegyek, és 
frissen kihúzom a földbıl. Az másabb, lényegesen másabb. Erre nagy szükség van, én ezt 
tudom ajánlani bárkinek” – tört ki belıle a lelkesedés, és boldogan folytatta: „ Frissebb, meg 
szóval teljesen más. Ízre is. Meg kell próbálni mindenkinek. Nagyon jó ötlet. Nem vesszük meg 
olyan drágán, mert azért ma már a piaci árak nagyon drágák”. Az ı számításai szerint a saját 
zöldség és gyümölcs fele annyiba kerül, mint a piacon, boltban vásárolt. Ráadásul nem csak a 
szezonban élvezhetik a hasznát, mivel „szilvát, cseresznyét, meggyet is tettünk el bıven, 
uborkát savanyítottunk, a paradicsom, paprika csak most jön!”. És nem csupán az árról van 
itt szó, mondja, hiszen a mai világban ki tudja, hogy ki mivel permetez. „Ki tudja, mit veszek 
meg a piacon, vagy a zöldséges mit hoz nekem. Itt meg utána lehet nézni”. Úgy látszik, a napi 
120-150 adag megfızése mellett mégiscsak jut energia ilyesmire is odafigyelni, sıt, elöregedı 
település, kiürülı iskola ide vagy oda, a konyhában pörög az élet. „Jó, szép munka ez én 
mindig szerettem fızni is, érdekes az ízek világa. Hagyományos ételeket is fızünk a menzára  
(…), az idıseket az otthonban meg szoktuk kérdezni, hogy tulajdonképpen mit is szeretnének, 
ugyanúgy megcsináljuk a gyerekekkel is, és akkor van egy olyan nap, és akkor azt beüssük az 
étlapba”. Helyi élelmiszer, önellátás és közmunka: úgy látszik, van, ahol magától is megy ez. 
Talán csak nem szabad erıltetni, hanem hagyni kell, hogy a józan ész vezessen rá erre az útra, 
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hiszen ha „az árak felfele mennek, a minıség meg romlik”, nem nehéz rájönni, hogy valamit 
másképp kellene csinálni. Ezért is szoktak a konyhára a helyi ıstermelıktıl is vásárolni, 
miközben jövıre már nagyobb mérető zöldségeskertet terveznek az iskola melletti területen. 
Ha beválik, talán újra létrejöhet az önellátó közkonyha, mert Marika néni – az 
élelmezésvezetı – szerint „régen is volt ilyen. A KHT-ba volt a konyha, sıt akkor még 
faluhelyen minden itt termett. Ez olyan ’97-ben, vagy ’98-ban volt.” 

A konyha és az idısotthon vezetıje szintén úgy érzi, hogy a minıség és a biztonság, de még 
az íz is egészen más, ha saját termesztéső zöldséget használnak. A konyhai beszerzéseknél 
ahhoz is ragaszkodnak, hogy kizárólag magyar termékeket vásároljanak. Az viszont már 
sajnálatos tény, hogy a hajdan 2000 jószágot számláló faluból, a legelıkkel teli Beregbıl, de 
még a szomszédos Szabolcsból sem tudják a szükséges tejtermékeket beszerezni. A 
polgármesterasszony, az élelmezésvezetı és az idısotthon vezetıjének együttmőködését, 
elhivatottságát látva nem kételkedünk abban, hogy a jövıben az elhagyott portákon ismét 
zöldséget fognak termeszteni, netán egy-két jószág is kerül a kihasználatlan legelıre. Az 
összefogás és a jó szervezés megsokszorozta a kevés külsı erıforrás hatását: kilencvenegy 
ember jutott újra munkához, középületeket újítottak fel, a közmunkás asszonyok gondozta 
kiskertnek hála pedig a közétkeztetés részben átállt az önellátásra. Lehet, hogy mindez nem 
tőnik drasztikus változásnak, de az ı helyzetükben nagyon sokat jelent, arról nem is szólva, 
hogy az értelmes munka önbecsülést ad, s megújuló kapcsolatuk a földdel és a helyi 
környezettel talán újra széppé és élhetıvé teszi az ott élık számára az ı kicsiny, „távoli” 
településüket. 

 

Két kecsketartási kezdeményezés a Beregben10 

Az alábbiakban két olyan beregi kezdeményezést mutatunk be, amelyek országos 
szociálpolitikai programokhoz kapcsolódva hoztak létre sikeres, munkahely-teremtı 
közösségi vállalkozásokat. Tiszaadonyban az önkormányzat volt a kezdeményezı, s a 
lehetıséget a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociális földprogramja teremtette meg, 
míg a csarodaiak alulról induló összefogása egy pályázattal kezdıdött, amelyet az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány hirdetett meg „szociális szövetkezetek kialakításának 
támogatására”. Mindkét program a kecsketej termelésére, feldolgozására és értékesítésére 
alapul, és igen ígéretesnek tőnik. Munkánk során arra kerestük a választ, hogy mi segítette és 
mi gátolta a mőködésüket, mennyiben bizonyulnak fenntartható vállalkozásoknak, és 
szolgálhatnak-e példaként más kistelepülések számára? 

 

A tiszaadonyi szociális földprogram  

A Felsı-Tisza vidéki Tiszaadony a Tisza bal partján fekszik, közel az ukrán határhoz.11 A 
községi rangú településnek 1999-ben még 737 lakosa volt, ám ez a szám tíz év alatt mintegy 
száz fıvel csökkent. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a lakosság 99,9 %-a nemzeti 
kötıdés szerint magyarnak vallotta magát, ugyanakkor 12,7 %-a cigánynak is, 0,4%-a pedig 
németnek. A faluban néhány éve elérhetı a szélessávú internet és a kábel tv, az önkormányzat 
pedig óvodát és konyhát tart fenn, az általános iskolát pedig a szomszédos településsel 
közösen mőködteti.  

A község területe a Szatmár-Bereg és Beregi ártér ÉTT-hez, vagyis Érzékeny Természeti 
Területhez tartozik, amelyet elsısorban víz- és élıvilág-védelmi szempontok alapján jelölnek 
ki. Az ide tartozó területek olyan természeti és kultúrtörténeti értékekkel rendelkeznek, 
                                                           
10 A fejezet szerzıje Lakatos Lilla 
11 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaadony 
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amelyeknek a fennmaradása attól függ, mennyire tudják megırizni az extenzív, 
természetkímélı gazdálkodási módokat. A programban való részvétel önkéntes, a 
pályázóknak a szabályok betartásáért cserébe hektáronként jár a pénzbeli támogatás12 
(Tiszaadony határában kilenc ilyen támogatott terület található13). A település tehát elvben az 
extenzív gazdálkodási formákat preferálja: a fás legelık és a kaszálók használatát a tájra 
jellemzı fafajtákkal, ugyancsak tájfajtákból telepített gyümölcsösök gondozását, vagy a 
bakhátas mővelést a szántóföldeken. A gyakorlatban azonban ezekkel a megoldásokkal ritkán 
találkozunk. A táj legfıbb terményei a kukorica, a búza, a napraforgó és az alma, ám ezekbıl 
manapság igen nehéz megélni. Az idén (2009-ben) az alma kilójáért például 11 Ft-ot fizettek a 
léüzemek. Sokan nem is mővelik meg a földjüket, inkább átengedik használatra az 
önkormányzatnak, csak hogy megfeleljenek a földalapú támogatás feltételeinek. 

A polgármester szerint az önkormányzat legnagyobb problémáját a munkanélküliek és a 
szociális ellátást igénylık számának növekedése jelenti. Jelenleg a munkaképes korúak 20%-a 
munkanélküli, és mindössze 20,5%-a helyben foglalkoztatott. A helyben foglalkoztatottak 
közül 17 fınek az önkormányzat ad munkát (a hivatalban, az óvodában, a konyhán, a 
könyvtárban és az orvosi rendelıben), és körülbelül tizenhatan dolgoznak helyi 
vállalkozásoknál. Akik nem kaptak otthon munkát, azok közül többen a rendırségnél, mások 
a környékbeli vállalkozóknál dolgoznak, a településen megszőnt iskola pedagógusai pedig a 
társulási formában mőködtetett iskolában kaptak helyet. Az önkormányzat évente a kb. 60-70 
munkanélküli foglalkoztatását tudja megoldani a közfoglalkoztatási terv keretében, vagy a 
Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú vagy bértámogatásos foglalkoztatásban. 

A növekvı számú roma lakossággal szemben érezhetı a helyiek ellenszenve, bár nyílt 
konfliktusok nincsenek. Ezt az ellenérzést az egyik interjúalanyunk így indokolta: „Engem 
most legjobban az bír bosszantani, amikor egy portára felkerülnek. Hiába van 
begyümölcsösítve, van minden, egy fél év alatt letakarítanak mindent. (…) Az egy olyan szép 
kis beépített porta volt. Meg kell nézni, már csak a ház áll, pedig még csak másfél-két éve, 
hogy ott laknak”. A rendszerváltás után számos kistelepülés önkormányzata fordult az akkori 
Népjóléti Minisztériumhoz, hogy segítséget kérjen a mezıgazdaság fellendítéséhez. 1992-ben 
ezeknek a kéréseknek kívánt eleget tenni az a földprogram14, amelynek az volt célja, hogy a 
szociálisan hátrányos helyzető családokat – a saját aktivitásukra építve – kiegészítı 
mezıgazdasági munkához segítse. A kezdeményezés elıször Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el, ma 10 megyében, 44 kistérségben, összesen 
194 településen mőködik. A 2008/2009-es idıszakban a támogatás teljes összegének több, 
mint a felét két megye, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései 
kapták. 

A program célcsoportjába a tartósan munkanélküliek, az alacsony jövedelmő háztartások, a 
sokgyermekes családok, az idısek, a megváltozott munkaképességőek és a romák (akik 
országos átlagban a kedvezményezettek felét teszik ki) tartoznak. A helyi sajátosságoktól és a 
program (szintén helyi) színvonalától függıen ez a tevékenység vagy a családok önellátását, 
vagy piaci értékesítésre szánt termék elıállítását, esetleg a kettı ötvözetét segíti. A helyi 
erıforrások – mind az emberi, mind az infrastrukturális, mind a természeti, mind pedig a táji 
adottságok – optimális kihasználása érdekében a program szabad kezet ad a helyi 
önkormányzatoknak és ezen keresztül – jó esetben – a helyiek elképzeléseinek.  

Tiszaadonyban a szociális földprogram 1999-ben indult el, egy évvel azután, hogy L.J. 
polgármester lett. A környezı települések nagy része ekkor már részt vett a programban, 

                                                           
12 http://www.tankonyvtar.hu/mezogazdasag/vedett-erzekeny-080906-59 
13 http://pmak.hu/data/upload/File/nvtakt2.pdf 
14 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16447 alapján 
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abban az idıben azonban nem csatlakozhattak új települések, mert a keret csak a korábban 
belépık támogatására volt elegendı. Ezért a polgármester személyesen kereste meg a 
program felelısét a Szociális Minisztériumban, és kijelentette, hogy ık „márpedig szeretnénk 
valamit csinálni!”. A válasz az volt, hogy ez egy feltétellel valósulhat meg: ha teljesen újfajta 
vállalkozásba kezdenek. Végignézve a megvalósult programok listáját, s figyelembe véve azt, 
hogy nem sokkal azelıtt szőnt meg a községben a tehéntej felvásárlása – és ennek 
következtében a tehéntartás –, vagyis a tejtermelés infrastruktúrája (az istálló és a 
takarmányozáshoz, fejéshez szükséges eszközök) még megvolt a gazdaságokban, a 
polgármesterben a kecsketartás gondolata merült fel. Emellett szólt az is, hogy a tehéntejjel 
szemben támasztott komoly minıségi követelmények miatt a háztáji tehéntartás 
gazdaságtalanná vált, illetve arra is lehetett már számítani, hogy az uniós csatlakozás után 
még szigorúbb kvótarendszer kerül bevezetésre. 

Mint utóbb kiderült – Tiszaadonyban korábban is volt kecsketartás, erre több adat is utal a 
XVIII. századból, bár ezt az emberi emlékezet már nem ırzi. Megkezdték hát a beruházást, 
hogy a kecsketenyésztést és -tartást, valamint a tejtermelést mihamarabb követhesse a 
feldolgozás és az értékesítés is. Utóbbira azért volt és van azóta is nagy szükség, hogy minél 
több kedvezményezettet be lehessen vonni a munkába, valamint hogy a profittermelésnek 
hála támogatások nélkül is meg tudják valósítani a programot. Kedvezményes áron 
megvették, majd felújították a korábbi szövetkezet két istálló épületét, valamint 2,2 hektár 
területet, 93 anyakecskét, 3 bakot, fejıgépeket és egy gomolyakészítı üstöt. Mindezzel 
biztosították a késıbbi kedvezményezettek folyamatos tenyészállat-ellátását és a 
feldolgozóüzem gazdaságos kihasználásához szükséges mennyiségő alapanyagot. A telepre 
három dolgozót vettek föl, akiket szakmai alkalmasságuk és szociális rászorultságuk alapján 
választottak ki. A polgármester pedig piacot keresett a majdani termékeknek. Az elsı 
idıszakban a téli takarmány egy részét az önkormányzat összegyőjtötte, a többit pedig olyan 
termelıktıl vásárolták meg, akik mindössze kisebb mennyiségő többlettel rendelkeztek, 
vagyis a piacra nem juthattak volna ki. Elkezdték a fejést és a gomolyagyártást. Az elsı 
felvásárló tönkrement, ezért újat kellett találni, s így jutott el a polgármester Üllıre, az 
Europharma Szövetkezethez. Ebben az üzemben nemcsak gyártással, hanem 
tenyészállatokkal is foglalkoztak. Késıbb azok a nık, akiket a tiszaadonyi üzembe felvettek a 
sajtgyártáshoz, ott tanulták ki a szakmát, sıt, másfél évig oda jártak dolgozni, kéthetes 
váltásban. A pasztırözéshez szükséges berendezést és egy hőtıtartályt a tiszaadonyiak szintén 
ettıl a szövetkezettıl kapták, majd késıbb – az üzem tartozásainak fedezésére – örökbe. 

A következı idıszak a tenyészállatok és a már jelentıs szaporulat nevelésével indult, majd 
húsz nıivarú kecskén kívül, amelyeket meghagytak a törzsállomány gyarapítására, az 
állatokat kihelyezték azokhoz, akik részt vettek a földprogramban, vagyis megfeleltek az 
önkormányzat rendeletében rögzített rászorultsági kritériumoknak, és vállalták, hogy a 
térítésmentesen kapott állatokat felnevelik, szaporítják, a tejet és a szaporulatot értékesítik, 
vagy saját fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kihelyezett állatlétszám – öt-tíz 
gödölye – változna. A gazda, abban az esetben, ha saját hibájából megszőnne az állomány, a 
kecskék mindennapi piaci értékének megfelelı összegő kártérítést köteles fizetni az 
önkormányzatnak. 

Ezt a szakaszt több fejlesztés követte: kivezették az ivóvizet az üzemhez, amely körülbelül két 
kilométerre van a településtıl, valamint új gomolyakészítı és edénymosó helyiséget 
alakítottak ki. Ezután sikerült beszerezniük egy korszerő, 500 literes pasztırözı üstöt és egy 
500 literes tejhőtıt, ami lehetıvé tette, hogy ne csak a telepen lévı törzsállomány tejét tudják 
feldolgozni, hanem a kedvezményezetteknél keletkezı többlettejet is fel tudja vásárolni az 
önkormányzat. A minisztérium minden évben támogatja a szociális földprogramban 
résztvevıket, az önkormányzat ezen kívül folyamatosan pályázik a fejlesztésekre, s az elmúlt 
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három évben sikerült az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács terület- és 
régiófejlesztési célelıirányzatából (TRFC) is elnyerni bizonyos összegeket. Így ma már 1000 
literes tejhőtı és 1500 literes zárt pasztırözı kád mőködik az üzemben, nemsokára pedig 
átlépnek a kisüzemi besorolásból a középüzem kategóriába.  

A program sikerében döntı szerepe volt a polgármesternek. L. J. korábbi munkahelyein 
többféle szakképzettséget is megszerzett, felsıfokú végzettséggel nem rendelkezik. Miután 
elfoglalta a polgármesteri széket, „nem sokat teketóriázott”, belevágott a lehetetlenbe. A 
kezdeményezést személyes ügyének érzi, ténylegesen is ı maga a program felelıse.  

A kecsketelepen jelenleg száz anyakecskét és négy bakot tartanak extenzív módszerrel, a 
tejbıl sajtot és – bérgyártásban – túrót készítenek (a késıbbiekben bemutatandó Beregi 
Kecskesajt Értékesítı és Szolgáltató Szociális Szövetkezet részére), valamint kisebb 
mennyiségő sajtot tárolásnak és értékesítenek. A sajt nagy részét hetente egyszer a SOMA’S 
TRADE Kft.-hez szállítják (korábbi partnerük, az Europharma szintén csıdbe ment). A 
gyártást négy személy végzi az év kilenc hónapjában (télen a kecskéket nem fejik, ilyenkor 
vemhesek). A tej feldolgozásakor keletkezı mellékterméket, a savót helyi gazdáknak adják el, 
akik azt általában sertés hizlalásra használják. Az állatok mellett három pásztor dolgozik 
folyamatosan. Az önkormányzat területein a közcélú foglalkoztatás – vagyis az ’Út a 
munkába’ program – keretében még több munkanélkülit tudnak foglalkoztatni a tej átvétele, a 
kaszálás, a takarmányok begyőjtése, a takarítás vagy az ırzésvédelem terén. 

Az állami támogatás jövıje bizonytalan, azonban azt remélik, hogy a vállalkozás elıbb-utóbb 
saját bevételeibıl is megél majd. Ez azonban attól is függ, hogy hány újabb szabálynak kell 
még megfelelniük, hiszen a pénz egy jelentıs részét eddig is kénytelenek voltak a különféle 
elıírások teljesítéséhez szükséges fejlesztésekre és beruházásokra fordítani. 

A törzsállomány szaporulatából minden évben 50-70 gidát helyeznek ki a kedvezményezett 
családokhoz. A programban résztvevı családok között két típust különböztettünk meg. Az 
egyik csoportot azok alkotják, akik a kihelyezett 2-4 gidát fölnevelik (vagy eleve anyaállatot 
kapnak), és a tejet nem értékesítik az önkormányzatnál, hanem saját fogyasztásra használják. 
A szaporulatot megtartják, eladják, vagy elfogyasztják. Ebbe a csoportba tizenkét család 
tartozik, ez összesen körülbelül 60 fıt jelent, 90%-uk cigány. 

Ennél a csoportnál gyakran fordul elı, hogy a szerzıdés ellenére nem nevelik föl az állatot, 
hanem megeszik, vagy eladják. A polgármester ezt azzal indokolta, hogy valamelyik évben a 
takarmány ára hirtelen megkétszerezıdött, s ez nagyon megnehezítette az állattartók 
helyzetét, fıleg azok esetében, akik nem rendelkeztek saját abraktakarmánnyal. Interjúink 
során azonban többször találkoztunk azzal a ténnyel is, hogy ha a cigány gazdálkodók úgy 
ítélik meg, hogy a kis jövedelemért aránytalanul sokat kell dolgozni, gyakran inkább nem 
folytatják a munkát.  

(Kérdezı, K): „Ti nem mondtátok a szüleiteknek, hogy ti is szeretnétek kecskét tartani? 

(Cigány gyerekek, Gy): Dehogy. Há' minek az a kecske? 

Magyar gazdaasszony, G): Pénzt kapnátok. Ha megfejnétek, kihordanátok, pénzt kapnátok 
érte. 

(Gy:) Úgyse adnák ide. Tető egye meg a nyakukat. 

(K): Mit nem adnak oda? 

(Gy): A pénzt. Mint Zsuzsa néniéknek is. 

(G): Nektek is ugyanúgy fizetnének, mint nekünk. 

(G): De Zsuzsi néniéknek nem minden nap. 
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(G) Nem minden nap, hát fizetést se kapunk minden nap, ha dolgozunk. Mindenért meg 
kell dolgozni, és csak utána fizetnek… 

(Gy): Mi nem tartottuk, egybıl levágtuk.(...) Mindet. Az egészet. 

(K): Az önkormányzattól négyet kaptatok? 

(Gy): Kettı elment, kettı meg a hőtıládában van.” 

 

Bár az önkormányzat földterületet is tudna számukra biztosítani, annak mővelése, illetve a 
legeltetés megítélésük szerint szintén túl sok energiát venne igénybe. Ahogyan az a fenti 
idézetbıl is érzékelhetı, a romák megszokott életvitelével nehezen fér össze, hogy a munkáért 
járó pénz néha igen sokára – csak a hónap végén – érkezik meg. A polgármester azonban nem 
adja fel: Túristvándihoz hasonlóan uborkatermesztést szeretne indítani a településen (Kiss, 
2008). Mindennek ellenére a roma lakosoktól számos rossz véleményt hallottunk a 
polgármesterrıl. „Mer’ itt a hivataltul megdögölhet bárki. (...) Ez nem segít ez a hivatal 
senkinek (...) [L.]) nem olyan, mint ezelıtt volt. Ezelıtt az tett a faluért. (...) Semmivel nem 
törıdik. (…) Most itt a polgármester a hibás.” 

A másik kecsketartó csoportot azok alkotják, akik a kapott gidákat felnevelik, a szaporulatot 
vagy eladják, vagy elfogyasztják, de az arra alkalmasakat megtartják, hogy tejelı állományt 
neveljenek ki. İk a kifejt tej feleslegét naponta kétszer kiviszik az önkormányzati telepre. A 
sajt értékesítésébıl nyert bevétel biztosítja, hogy ezek a kecsketartók a tej literjéért 107 Ft-ot 
kapnak. Ez a kereset, mivel ıstermelıként jutnak hozzá, adómentes. Ezen kívül az 
önkormányzat minden évben némi plusz támogatást is biztosít a számukra. A családok 
állománya 10-24 tejelı anyakecskébıl áll. Ebbe a kategóriába öt család tartozik. A program 
kezdetén sem voltak sokkal többen, és akik felhagytak vele, azok is csak azért, mert 
lebetegedtek, és nem volt segítségük. İk a szociális földprogramban komoly lehetıséget 
láttak. Akadnak köztük, akiknek már azelıtt is volt kecskéjük, csak kevesebb, és inkább 
„hobbibul”  tartották, a tejét pedig – mivel akkor még volt tehenük is – a disznónak adták. 
Akkor kezdtek el komolyabban foglalkozni a kecsketartással, amikor lehetıség kínálkozott 
arra, hogy az önkormányzat megvásárolja tılük a tejet. Kaptak gödölyéket, és mire kinevelték 
az állományt, beletanultak a kecsketartásba. Elsısorban az ösztönözte ıket, hogy kiegészítsék 
a keresetüket, és ezzel könnyítsenek megélhetési gondjaikon, de többségük meg is szerette a 
kecskéket, nehezen tudna megválni tılük. Valamennyi családnál nevet is kaptak az állatok. 

A beszélgetések során azt tapasztaltuk, hogy a csoport tagjai valamennyi fölmerülı – a 
kecsketartástól független – témában is nagyon hasonló véleményen voltak, legyen szó a 
szociális ellátórendszerrıl, a település roma lakosságáról, vagy a beregi élet nehézségeirıl. Ez 
a vélemény gyakran egyezett a polgármester meglátásával is. Ezek a helyiek valamennyien 
leszázalékolt, rokkant- vagy öregségi nyugdíjasok. Annak, hogy ez a csoport ennyire 
homogén összetételő egyik oka az, hogy a kecsketej leadásából származó jövedelem nem tesz 
ki egy teljes fizetést. Ráadásul a téli idıszakban nem fejnek, körülbelül három hónapon 
keresztül nem jutnak bevételhez, csak etetnek és elletnek. Az abraktakarmány elıállításához 
általában nincs gépük, ezért bérmunkát kell fizetniük, s természetesen vetımagot, mőtrágyát, 
esetleg vegyszert is kell venniük. A legeltetés sem egyszerő, a kecskék leginkább ott szeretnek 
legelészni, ahol van cserje, bokor, fa, ilyen terület csak az ártér mellett élı családhoz van 
közel. Olykor a gidák eladása is nehézséget okoz. 

Mégis úgy döntöttek, hogy mindezt vállalják, noha a munka sok kötelezettséggel és 
odafigyeléssel jár. Ezek a családok azonban valamennyien a mezıgazdaságban nıttek föl, 
számukra az állattartás nem idegen életformát. Ugyanakkor jellemzıen volt egy elıttük 
konkrét cél elıttük, a puszta létfenntartás biztosítása, a gyermekek iskoláztatása, vagy a 
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munkanélküliség okozta depresszió leküzdése. Egy lépés elıre.„(...) nem üresek a napjaink 
(…), ha már nyugdíjas az ember, el lehetne üldögélni a kapuban a hővösön, vagy bárhol, de 
mi ezt valahogy még nem tudjuk megtenni. Bennünk még mindig bennünk van az akarat. Több 
az akarat már, mint az erı. (...) Mert sokszor az is ad egy kis energiát, hogy na, ezt még el kell 
végezni, és jó kedvvel csináljuk. És ez sokat jelent. Akarni kell egy kicsit elıre lépni, vagy 
legalábbis megtartani azt, ami van.”  

Inkább dolgoznak tehát kevés pénzért, mint hogy ne csináljanak semmit egy kicsit 
kevesebbért. Él még bennük a régiek hagyományos paraszti mentalitása „akik még abban 
voltak, hogy aki dolgozik, az él meg, és folyamatosan dolgoztak, keményen”.Valószínőleg 
ezen a ponton találjuk meg a választ a tiszaadonyi program legfontosabb kérdésére. Miért 
nem vesznek benne többen részt? A fent idézett hagyományos paraszti munkaerkölcs 
úgyszólván eltőnt a magyar vidékrıl. Ennek egyik oka sokak szerint a TSZ volt, amelybe 
kényszerőségbıl léptek be az emberek, ott vonakodva dolgoztak, és elszoktak az önálló 
kezdeményezéstıl. A másik a szociális ellátórendszer, amely a munka nélkül is elérhetı 
szerény jövedelemhez szoktatta az embereket. Tiszaadonyban úgy találtuk, hogy az újító 
kezdeményezés csak azokat vonzza, akikben él még az igény, hogy a saját erejükbıl 
változtassanak a helyzetükön, és az ilyen családok száma aggasztóan kevés.  

A Beregi Kecskesajt Értékesítı és Szolgáltató Szociális Szövetkezet  

A szociális szövetkezet fogalma és gyakorlata hazánkban még kevéssé elterjedt, de más 
országokban is viszonylag új kelető. Elsıként dél-európai, dél-amerikai országokban és 
Japánban jöttek létre, elsısorban három csoportra: a munkanélküliekre, a fogyatékkal élıkre 
és az idısödı, illetve fiatal, pályakezdı korosztályra koncentrálva. 

A szociális szövetkezetek annyiban térnek el a klasszikus elvek alapján mőködı 
szövetkezetektıl, hogy célkitőzéseikben meghatározó a társadalom perifériára került tagjainak 
nyújtott szociális és gazdasági segítség, elsısorban munkalehetıség biztosításával. Ez 
azonban nem jelenti, hogy csak szociálisan rászorult tagjai lehetnek. Alapításához legalább 
hét természetes személy kell, akik között nem lehetnek befektetık. A személyes 
közremőködés minden tag számára kötelezı, és a vezetı tisztségeket is tagok töltik be.  

Néhány éve az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot indított „szociális 
szövetkezetek kialakításának támogatására”. A cél az volt, hogy a támogatott szociális 
szövetkezetek közösségszervezı erején keresztül segítsék az álláskeresık és a szociálisan 
hátrányos helyzető emberek munkához jutását, erısítsék a helyi közösségek szervezıdését és 
visszaszorítsák a feketegazdaságot. Ehhez az OFA a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal 
kötött megállapodás értelmében 2007. április 1-jétıl öt éves idıszakra 945 millió Ft 
támogatási keretösszeget kapott. Az OFA azt várta a pályázattól, hogy a program végére ötven 
önfenntartó szociális szövetkezet mőködjön hazánkban.  

A sikeresen pályázó szövetkezeteket az OFA három évig támogatja, csökkenı intenzitással. 
Minden évben új szerzıdéseket kötnek, amelynek feltételeit az elızı idıszak eredményessége 
és gazdaságossága, valamint az azt követı idıszakra elkészített munkaterv és költségvetési 
tervezet határozza meg. 

A Beregi Kecsketej Értékesítı és Szolgáltató Szociális Szövetkezet alapötlete Cs.  Gy.-tıl 
származik, aki kecsketej elıállítással foglalkozik. Cs. Gy. végzettsége szerint mezıgazdasági 
gépész. A TSZ-ben kezdte, és annak csıdközeli idıszakában már félig magánvállalkozóként 
mőködött. Amikor a szövetkezet húsz évvel ezelıtt végleg tönkrement, 400 ezer Ft-tal 
tartozott neki, s ezt az összeget – hogy ne kelljen várnia a pénzére – tehénben kapta meg. Az 
akkoriban bérelt földterületeket késıbb egy teleprésszel együtt megvette. A tejipar átalakulása 
és változásai sok gondot okoztak, ezért sertéstenyésztésre váltott át. Ezen a területen viszont a 
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felvásárlóknak és a piaci áraknak való kiszolgáltatottság jelentett fenyegetést, ezért olyan 
tevékenységet keresett, amit kevesen csinálnak, ezért gyorsabban, s nagyobb eséllyel érhet el 
sikereket. Kecsketartással nem sokan foglalkoztak, ráadásul ez az állat különösen gazdaságos, 
hiszen szárazság idején is tud legelni, szemben a tehénnel vagy a birkával. Cs. Gy. ma 
négytagú családjával 45 hektár tulajdonosa, de 100 hektáron gazdálkodik, 300-500 kecskét 
tart, s két pásztort alkalmaz. Vállalkozásában nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre, amihez a 
pénzt pályázatok útján igyekszik megszerezni, nem is eredménytelenül. Most éppen a telep 
korszerősítésén dolgoznak, és földvásárlást terveznek. A lánya – kereskedelmi végzettsége 
ellenére –  agrárvállalkozó lett, a kecskeállomány egy része az övé, és a szövetkezet 
adminisztratív ügyeit is leginkább ı intézi. A család azt tervezi, hogy 2010-ben fiuk pályázik a 
fiatal agrárvállalkozók támogatásra. Sok mezıgazdaságban dolgozó szülıvel szemben Cs. Gy. 
nagyon örül, hogy a gyermekei ezt az utat választották. „Valószínő ezt csináljuk, ebbül több 
hasznunk lesz, ha magadnak dolgozol. (…) Így legalább, amit én eltöltöttem itt idıt, nem volt 
hiába. Remélhetıleg, nekik nem kell ugyanezt végigvergıdni, mint nekünk, nekik egyszerőbb.”  

 A kezdeti idıszakban gondot okozott, hogy nem találtak piacot a tejnek. Ekkor tanácsot 
kértek a tiszaadonyi polgármestertıl, aki az értékesítésben nem tudott segíteni, de vállalta, 
hogy ha Cs.-ék találnak felvásárlót, ık is szívesen beszállnak a gyártásba. Ezután keresték 
meg a Kecskemét melletti Alföldi Garabonciás Kft-t, akik vállalták a tej átvételét. Ekkora 
mennyiség naponkénti szállítása azonban nem lett volna gazdaságos, ezért új megoldást 
kellett találni. Cs.-ben fölmerült az összefogás gondolata, hiszen nagy tejmennyiséggel sokkal 
könnyebb piacra jutni. Elkezdte felkutatni a környékbeli kecsketartókat és kecsketej 
termelıket, így végül lehetıség nyílt a szociális szövetkezet létrehozására. 

Miután elnyerték az OFA pályázatát, tizenegy taggal létrehozták a Beregi Kecsketej Értékesítı 
és Szolgáltató Szociális Szövetkezetet. A kezdeti létszámot a tiszaadonyi polgármesteren kívül 
három – két csarodai és egy nyírteleki – család tagjai tették ki, akik mindannyian regisztrált 
munkanélküliek voltak. (Idıközben az egyik csarodai család kiszállt.) A szövetkezet a magán-
, vagy családi vállalkozásokban termelt kecsketej feldolgozásával és értékesítésével 
foglalkozik.  

A szövetkezeti tagok kecskéinek tején kívül nyolc-tíz családtól vásárolnak fel tejet. Bár Cs. 
szeretett volna helyi gazdákat találni, nem voltak elegen, így ezek a termelık 
Balmazújvárosból, Debrecenbıl és környékérıl, valamint több nyírségi településrıl valók. 

A tejet kétnaponta győjtik össze a gazdáktól az OFA támogatásából vett 15 m3-es 
szállítójármővel. Az összesen 1000-1500 liternyi tejet Tiszaadonyba szállítják, ahol a 
felvásárló céggel kötött szerzıdésnek megfelelıen nagy részébıl túrót készítenek, s azt 
havonta kétszer elszállítják a Garabonciás Kft-nek. A megmaradt tejbıl sajt készül, különbözı 
ízesítésekkel. Hogy ezt értékesíteni tudják, kapcsolatba léptek egy budapesti üzletkötıvel, aki 
viszonteladókat keres, és megszervezi a szállítást. 

A szövetkezet tagjainak helyzete annyiban különbözik a termelıkétıl, hogy az elıbbiek 
munkaviszonyban állnak a szövetkezettel, és 10 Ft-tal többet kapnak a tej literjéért. 
Ugyanakkor több a kötelezettségük is, nagyobb kockázatot kell vállalniuk, idınként „egy 
vagy másfél évig azért elég kemény pénzeket kell betenni, hogy mőködjön”. (A harmadik 
család ezért lépett ki a szövetkezetbıl.) Ráadásul, mivel a szövetkezet csak a tej 
feldolgozásával és értékesítésével foglalkozhat, kecsketartással azonban nem, a tagoknak 
egyéb munkákat is el kell vállalniuk. 

A szövetkezet mégis sok tervet szövöget. Hogy hasznosítani tudják a melléktermékként 
keletkezı savót, szeretnének hízóállományt beszerezni, csakhogy ez azt jelenti, hogy az abból 
származó termékeknek is piacot kell találni. Valamint, nemcsak a gazdák akarják a saját 
állományukat növelni, hanem a szövetkezet is igyekszik minél több gazdát bevonni a 
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tejfelvásárlásba, ami a termelıknek bevételt, a szövetkezetnek pedig mennyiséget jelent, 
márpedig ez a kulcsa a piacon maradásnak. A hosszú távú tervek között szerepel egy – a 
tiszaadonyihoz hasonló – rendszer bevezetése is, amely lehetıvé tenné, hogy a rászorulókhoz 
kecskéket tudjanak kihelyezni a szaporulatból. İk ezért cserébe szerzıdésben vállalnák, hogy 
a tejet a szövetkezet felé értékesítik, a kecske árát pedig a tej árából törlesztik. Mindehhez 
azonban még nıniük kell. Az OFA-támogatás lejárta után az egész szövetkezetet szeretnék 
egy kicsit átalakítani, „mert akkor már szabadabban tudunk mozogni”. 

A szociális szövetkezet tagjainak sok problémával kell szembenézniük. Az egyik a 
nagymértékő tıkebefektetés, ami a pályázati rendszer szabályaiból adódóan akkor is 
szükséges, ha sikeresen pályáznak az adott fejlesztésre. A pályázatok, illetve a szövetkezet és 
a családi gazdaságok mőködtetése egyaránt nagy bürokratikus teherrel jár, az elıírásokat 
olykor szinte képtelenség teljesíteni, kiváltképpen az államigazgatási szervek nehézkes 
mőködése mellett. Ahogy Cs. fogalmazott: „a papírozással megölik az embert”. 

A másik nehézséget az jelenti, hogy szinte képtelenség fölvenni a versenyt a rossz minıségő, 
olcsó külföldi sajtokkal, így „ mi hátrányba kerülünk, mert mi egy jobb minıséget adunk, és a 
vásárlót nem igazán ez fogja meg”. A harmadik akadály pedig –a tiszaadonyi példához 
hasonlóan – az emberek viszonya a munkához.„ (…) csak az emberek gondolkodásával baj 
van. Kinevelték az embereket a munkából, és egészen másfele el tudnak gondolkodni. Csak 
egyfele tudnak gondolkodni, hogy pénzt kapjanak, de az, hogy valamit tenni is kell érte, az 
mán el van felejtıdve, és itt a probléma”. 

A tiszaadonyi kecskesajtgyártás és a csarodai szociális szövetkezet közötti együttmőködés 
hivatalosan a szövetkezet létrejöttével kezdıdött, hiszen a tagok között volt Tiszaadony 
polgármestere is. Ez nem véletlen volt, hosszú távú terveket szınek közösen, bár az 
elképzeléseik a jövırıl némiképp különbözhetnek. Kapcsolatukból kiderül, hogyan tudja 
egymást erısíteni két független kezdeményezés, ha a felek nem pusztán saját érdekeiket 
képviselik, hanem a partnerekét is szem elıtt tartják.  

 

Összegzés 

A tét a magyar vidék jövıje: van-e elég ötlet, erı, akarat és kitartás, hogy megmaradjanak 
értékeiket ırzı falvaink? Élnek-e a falvakban olyan emberek, akik rendelkeznek a fenti 
erényekkel? Hogyan befolyásolja az állami törvénykezés a vidéken zajló folyamatokat? 
Kapnak-e segítséget a vállalkozó kedvő emberek, és ha igen, vajon azt –e, amire szükségük 
van? 

Adonyban és Csarodán úgy találtuk, az ötlet és a megvalósításához szükséges vezetı már 
adott. Mit kezdenek ezzel a települések? Milyen jövı jósolható az ehhez hasonló 
programoknak a jelenlegi szabályozás mellett, olyan emberanyaggal, akikbıl negyven év alatt 
minden újító hajlam kiveszett?  

Az egyik megismert esetben a szellemi kezdeményezı és a kivitelezés irányítója a község 
polgármestere volt, a másik esetben egy gazdálkodó. Az induláshoz nélkülözhetetlen anyagi 
forrásokhoz mindkét kezdeményezés állami pályázatokból jutott. Mindkét esetben hallottunk 
panaszokat a gazdálkodást nehezítı elıírásokról. (Kirívó ezek között a gazdákat a többi uniós 
tagállamban a termelésnek ezen a szintjén ismeretlen, aránytalanul drága eszközök 
használatára kötelezı hazai HCCP szabályozás.) Megterhelı a rengeteg adminisztrációs 
kötelezettség is. Végül, aki a szabályokat betartja, és minıségi terméket állít elı, joggal érzi, 
hogy hátrányban van azokkal szemben, akik mindezt nem teszik. 

Kutatásunk alapján úgy gondoljuk, hogy mindkét program legkritikusabb pontja az emberek 



A jöv ı nemzedékek országgy őlési biztosának megbízásából készített tanulmány  

hozzáállása. Azok a kevesek, akik a bemutatott programokban részt vesznek, még tudnak és 
akarnak is cselekedni saját boldogulásukért, a többségre azonban ez már nem jellemzı. A 
deprivált falvakban, hátrányos helyzető térségekben élık mentális állapotának vizsgálata, a 
gyökerek feltárása külön kutatást érdemelne, enélkül nem kapunk hiteles képet a vidéki 
Magyarország helyzetérıl. 

 

Polgármesterek15 

Rozsály 

A rozsályi polgármester parkosítja a termelıszövetkezeti vagyonból kimentett gazdasági 
udvar hátulsó részét. Faházat épít, kemencét rakat, lugast tervez. A szépen bútorozott, fedett 
terasz családi ünnepek, mulatságok számára ideális helyszín, eggyel több ok, hogy a faluban 
jól érezze magát az ember. Elgondolja, milyen jól mutatna a terasz alatt, a mulatókerttel 
szomszédos zsombék, nádas helyén egy kis tó. Éppen csak ki kellene ásni, vízben ott nincs 
hiány. Ezt azonban engedélyeztetni illik, és a vízügy szigorú elıírásokra hivatkozva elutasítja. 
Meg lehetne csinálni, hogyne, szakszerő tervek alapján, de így nem. İk éppenséggel meg is 
tervezhetnék, nem kerülne többe egy fél milliónál. Igen ám, de az önkormányzat ennyibıl 
vagy még ennyibıl se, kiásatná a tavat, csatornázna, virágot is ültetne a partjára. Csakhogy 
nem lehet. Gondol egyet a polgármester, földvárat építeni, azt vajon lehet? Azt igen. Akkor a 
tavasszal nekilátnak, kiássák hozzá a földet. Arról már ki tehet, ha a munkagödör közben 
megtelik vízzel, s tó formája lesz? Majd annak a partját szépen elplanírozzák, befüvesítik, s 
nem beszélnek róla többet. 

Ez és ami ez után következik, nem szociológia. Szociológiával itt nem sokra mennénk. Ami 
ma Magyarországon a nagy számok törvénye szerint igazolható, ami típusokba rendezhetı és 
intézményesül, oksági láncolatokba illik, szabályszerően zajlik, és nem kivétel számba megy, 
az élni nem segít. Márpedig élünk. S aki a történelmünkkel ismerıs, tudhatja, nem elıször 
vagyunk ezzel így. Papírforma szerint már nem volna szabad lennünk. Magunkra vessünk, 
hogyha mégis. 

Rozsály a második falu a román határtól. Nem határ menti település, a határ jött hozzájuk 
ennyire közel, elvágva a szatmári részt egykori fıvárosától. Most, amióta odaát is Unió van, 
enyhült az elhatárolódás, jönnek a határon túli felvásárlók, s viszik a termést, mint valaha, 
Szatmárnémetibe. Partiumi magyarok pedig házat vesznek ideát, s csak dolgozni, kenyeret 
keresni járnak haza Romániába, amelynek polgárai, ámde estétıl reggelig mégis egy magyar 
országban vannak itthon. A határnak is vannak elınyei: a nyolcszáz lelkes Rozsályon valami 
ötvenfıs rendvédelmi osztag (egyesített rendır-határır az új módi szerint) állomásozik, lakik. 
Van is példás rend, messze földön irigyelt közbiztonság a faluban. Hogyan sikerült ıket ide 
telepíteni, a polgármester úr titka. Míg más települések nemigen keresik maguknak a 
közfeladatokat, Rozsály tizenkét településbıl álló mikrotérség központja lett, körjegyzıség 
székhelye; iskolája, óvodája három-négy szomszédos falu gyermekeit látja el (a 250 
iskolásból száznál kevesebb a helybeli), családsegítı és gyermekjóléti intézményei mind a 
tizenkettıt. Van gyógyszertára, orvosi rendelıje, teleháza, saját papja is mindkét nagyobb 
felekezetnek. Védını, szociális gondozó járja a falut, és az öregek napközi otthonában zajlik 
az élet, mindig készül ott valami. A falu ivóvíz-ellátását saját vízmő biztosítja, olcsóbb is itt a 
víz, mint máshol. Iskolásaik nyári táboroztatását a Túr romantikus partján fekvı községi 
nyaraló biztosítja egy közeli faluban. Mindösszesen 500 millió körüli költségvetéssel 
gazdálkodik a község, s bár az ellátandó feladattal egyenes arányban növekszik a forráshiány 
is – ez már csak így van –, mégis nagyobb az önkormányzat mozgási lehetısége. És több a 

                                                           
15 A fejezet szerzıje Lányi András. 
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munkaalkalom helyben, több a diplomás.  

Az önkormányzat a község legnagyobb munkaadója, intézményeiben összesen 123 személyt 
foglalkoztat, valamint negyven közmunkást, tehát a keresı korú lakosságnak majdnem a felét. 
Helybeli munkalehetıséget kínál még a kavicsbánya és egy pékség, a szomszéd községek 
egyikében pedig nagyobb libahizlaló üzem fogad munkásokat. Közepes mérető gazdaság, ami 
eltart egy-egy családot, és a termékét értékesíti is, alig néhány akad a faluban. Almával, 
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak errefelé leginkább. Egy szomszédos falubeli 
tehenészet biztos vevı a takarmánygabonára, amíg tılük a román felvásárlók a hazainál 
magasabb áron veszik át a tejet. De a mezıgazdaság többé sehol sem kizárólagos megélhetési 
forrás. A legnagyobb gazda a gazdabolt tulajdonosa is, egyúttal az alpolgármesteri tisztség 
viselıje. A háztartások túlnyomó többségében a föld, a gyümölcsfa és a jószág az önellátást 
szolgálja, megeszik, megisszák a termést. A felesleg legfeljebb a helyi cserekereskedelemben 
jelenik meg, s az árviszonyok, a távolság nem is csinál kedvet az ıstermelınek ahhoz, hogy 
üzleti céllal mővelje vagy bıvítse törpebirtokát.  

Idegenforgalmi nevezetesség itt csak egy akad, a reneszánsz korabeli kastély – legalábbis 
képmása és legendája. Maga az épület eltőnt a világháborút követı években. Alighanem az 
utolsó szögig széthordta az osztályöntudatra ébredt dolgozó parasztság. Nagyjából ugyanez 
lett a sorsa negyven évvel késıbb a termelıszövetkezetnek is. Az elsık között szőnt meg, nem 
is volt kár érte: a falusiak emlékezete szerint egy elnök alatt se melegedett meg itt a szék, 
mihelyt megszedte magát, valamennyi odébbállt, a falu pedig szegény maradt. Ebben a 
téeszoszlatás és a földkiadás sem hozott változást. Nagyobb gazdaságok nem alakultak ki, s a 
megváltozott viszonyok között a nadrágszíjparcellák nem biztosították a megélhetést. 

1992-ben azonban az akkori polgármester és a mostani édesapja – ágazatvezetı egykor a 
szövetkezetben – összebeszéltek, és a község pénzén elkezdték összevásárolni, amit lehetett 
és érdemes volt a szövetkezeti hagyatékból. A gazdasági udvart a mőhelyekkel, 
mezıgazdasági gépeket egyenként, földet, jószágot. Az évek során az önkormányzat 
gazdasága szépen gyarapodott, s midın a kezdeményezı kétdiplomás tanárember-fia 
megörökölte a polgármesterséget, s elıdje nyomdokába lépve tovább gyarapította a falu 
gazdaságát, az önkormányzat 85 hektár földet, 3 hektár szép gyümölcsöst, 70 sertést, 5 
traktort és egy sor máshol kiszuperált, itt üggyel-bajjal helyreállított mezıgazdasági gépet 
mondhatott a magáénak.  

Hogy az üzletmenet ne legyen kitéve az önkormányzatok gazdálkodását megkötı sokféle 
szabálynak, létrehoztak egy alapítványt, amely jelképes összegért bérli e vagyont, a 
megtermelt jövedelmet pedig, nonprofit vállalkozásként, visszaforgatja. Van itt vágóhely, 
valamennyi uniós szabványnak megfelelı, lekvárfızı, ahol különös íző almalekvár kerül az 
üvegekbe, gyümölcsaszaló, kovács- és lakatosmőhely, technikatörténeti múzeumba illı, de 
hibátlanul mőködı szerszámokkal felszerelve, egy ügyes ezermester felügyelete alatt. Még 
egy tucat pónilovat is tartanak, az iskolás gyerekek nagy örömére. A birtok termékeivel és 
szolgáltatásaival a falu gazdálkodásának középpontjában áll. Többféle szakembert 
foglalkoztat, elsısorban azonban a kormányzati közmunka-programból finanszírozott 
munkanélküliek szorgalmát hasznosítja a termelésben. A község konyhájára a legtöbb 
élelmiszer az alapítványi gazdaságból kerül: majdnem mindenük megterem a 
közétkeztetéshez. S ez nem kevés, hiszen ezt eszi a község apraja-nagyja, iskolások és 
óvodások, nyugdíjasok és határırök, közalkalmazottak és közmunkások. Gépeikkel szívesen 
vállalnak bérmunkát más gazdaságokban, harmincöt rászoruló szegény család földjét pedig 
ingyen felszántják, azután vetımagot is juttatnak nekik, így ösztönözve ıket a földmővelésre, 
önellátásra. Tőzifával kit ingyen, kit olcsó áron, de az egész falut az alapítvány látja el, kisebb 
részt saját erdejébıl, nagyobb részt az állami erdészettıl vásárolt faanyaggal. A 
kedvezményezett, munkanélküli szegény családok többsége itt is cigány, és életvitelük, 
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öröklött hátrányaik itt sem könnyítik meg számukra a beilleszkedést, azonban sokféle 
segítséget kapnak, s tapasztalják az elınyeit annak, ha élnek a felkínált lehetıségekkel. A 
gazdasági udvaron álló egyik volt téesz-épületben közfürdı is épült azoknak a családoknak, 
amelyek komfort-nélküli épületben laknak, mosógép is tartozik a “létesítményhez”. Sajnos a 
meleg víz és a főtés bevezetésére egyelıre nem futotta a falu pénzébıl, pályázatukat pedig 
elutasították. A kisebbségi konfliktus inkább csak az iskola életében van jelen, ahol a 
szomszédos faluból bejáró cigánygyerekek viselkedése okoz megoldhatatlan gondot a 
pedagógusoknak és a helybeli gyerekeknek. 

Itt mindenki talál magának munkát, megélhetést – hány magyar faluról mondhatjuk el ma ezt? 
Pedig nem történt a településen semmi, ami akárhol másutt ne történhetne meg, s mégsem 
történik. Épp ezért nem hiszek az általánosítható tanulságokban. A rozsályi “modell” 
sajátosságait próbálom csupán megragadni. Az elsı, ami a szemünkbe ötlik, a megvalósult 
élelmiszer-önrendelkezés. Eb ura fakó, itt, a legendás Ugocsától néhány kilométerre Rozsály 
levált a világpiacról, s ha egyszer, mint tervezik, az energia-ellátás terén is kivívná önállóságát 
(amit egy biogáz-üzem, egy szélkerék és egy napkollektor segítségével elvben bármikor 
megtehet), elmondhatná, hogy az alapellátás terén nem szorul idegenekre – a maga ura. A 
központi költségvetési forrásokat részben kiegészítı, részben leleményesen hasznosító 
közösségi vállalkozás révén az önkormányzat feloldja a szociális feszültségeket, javít a 
közbiztonságon, erısíti a helyi öntudatot és a szolidaritást, megoldja a foglalkoztatáspolitika 
megoldatlan gondjait, gazdasági kezdeményezı szerepre tesz szert, bıvíti saját anyagi 
mozgásterét, és koncepciózus fejlesztési politikát folytat kicsiben. Vagyis pont akkorában, 
amekkorában lehet. Rozsályról nem költöznek el a fiatal családok, a továbbtanuló gyerekek. 

Azonban miféle gazdálkodás ez, miféle munkaszervezet? Alapvetıen nem a családi 
gazdaságok autarchiájára épül, nem is a szocialista szövetkezeti modellt követi, s nem termel 
árut a piacra. A falu intézményei, az óvodától a “gépállomáson” és a “ménesen” át a 
közfürdıig és a mulatókertig gyakorlatias észjárással és igen nagy körültekintéssel 
mőködtetett rendszert alkotnak, amelynek fenntartói számolnak is a szinergikus hatásokkal és 
összefüggésekkel. Az intézményes jogi kereteket (önkormányzat, alapítvány, mikrotérség, a 
szociális ellátás hálózata és a határırség) igen célszerően használják s rendelik alá a közjóról 
alkotott egyéni elképzeléseiknek. A falusi társadalmat foglalkoztató, ellátó és összetartó 
üzemet nagyrészt egyetlen család tagjai irányítják. Rokonokat találunk az alapítványnál, az 
önkormányzat pénzügyeinek élén, valamint a teleházban is, ahonnan a helyi televízió 
sugározza az adását. A falut a szó legjobb értelmében a magukénak érzik, sorsát, sikerét a 
maguk személyes ügyének. A polgármesteri széket mostani tulajdonosa, egy kis túlzással azt 
mondhatnánk, örökölte. És valamennyi családtag igénytelen, sátortetıs házban lakik, azon a 
soron, ahol néhány pedagógus és rendır szolgálati lakása is található – házaik semmiben sem 
ütnek el a többiekétıl, ha csak abban nem, hogy a polgármester maga csupán bérlıje az 
épületnek, amelyben házasságkötésük óta élnek Debrecenbıl származó pedagógus-
feleségével és gyermekeikkel.  

Igen, a szó nemes (és ritka) értelmében hőbéri rendszer ez, ahol a “birtok” nem tulajdon, 
hanem hivatás és örökség, ahol a rokoni-familiáris, bizalmi és kliens-kapcsolatok erıs, 
informális köteléket alkotnak, erısebbet, mint a polgári jog. Száz hasonló esetbıl egy ilyen 
akad. Kell-e mondanom, nem a hőbéri viszonyok hiányoznak a többi kilencvenkilencbıl, 
hanem a közösség-építı egyéniségek. Ami a jelenkori magyar feudalizmusra jellemzı 
“felsıbb” kapcsolatokat illeti, azok Rozsályig nem érnek el, és talán épp ebben rejlik a titok. 
A tekintélyes helyi családok a maguk erejébıl, a saját eszük után csinálták meg a falut 
olyannak, amilyennek mi most találjuk. Befolyásuk informális, a kormányzati és üzleti 
szervezetben betöltött szerepük ennek ma már inkább következménye, mintsem oka. A 
politikai hatalomhoz, pályázati pénzforrásokhoz, megyei érdekszövetségekhez szorosabban 
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nem kötıdnek. Tehát minden érdekeltségük és minden általuk elérhetı erıforrás helyi. 
Rozsály jelenkori történetében általunk megismert és ismeretlen helyi kezdeményezések, 
kezdeményezı egyéniségek játsszák a fı szerepet, dacolva, ha úgy tetszik, a történelmi 
szükségszerőséggel, sıt, minden valószínőséggel. Mindez alakulhatott volna másképpen is, de 
szerencsére így alakult.  

 

Penyige - a „nemtudom” hazája 

„Szatmárban azt sem értették, hogy miért csinálom!”, kiált fel keserően az egykori penyigei 
polgármesterasszony. Vállalkozásai némi ismertséget szereztek Penyigének, egy idıben maga 
is gyakran szerepelt a penyigei szilva, a templomdombi vásár s más egyéb kezdeményezések 
képviseletében. A szilva, pontosabban a belıle készült s községe nevét viselı pálinka 
idıközben nemzetközi sikert aratott – igaz, egy dunántúli vállalkozó díjnyertes termékeként. 
İt pedig nem választották meg 2006-ban polgármesternek, azóta se nyitják rá az ajtót a 
település mostani vezetıi. Senkibıl se lehet próféta a saját falujában – ennyi volna a sovány 
tanulság? 

Penyige szegény település, olyan, mint errefelé a legtöbb. A nép segélybıl, rokkantnyugdíjból 
él, helyben nincs munkalehetıség, a közeli kisvárosba járnak néhányan, mások a vasútnál 
állnak alkalmazásban. A mezıgazdaság az ittenieknek is csak jövedelem-kiegészítés, már 
akinek van mit kiegészítenie. A tanácselnökbıl lett polgármester tehát a falu számára keresett 
– és talált is – kitörési pontot. Helyi nevezetesség Szatmárban egy akad mindenütt, a szilva. A 
hasonlíthatatlan zamatú, nyersen is, lekvárnak, pálinkának is kiváló „nemtudom”-fajta. Mert 
hogy azelıtt neve se volt, azért „nemtudom”. A polgármesternı szinte rögeszmésen szolgálta 
a szilva karrierjét. Pomológussal azonosíttatta, nyilvántartásba vétette – éspedig penyigei 
szilva néven, mert bebizonyosodott, hogy itt van ennek az ıshazája. Létrehozta az ország 
egyetlen lekvár-múzeumát, a gyümölccsel és a lekvárkészítéssel kapcsolatos tárgyak és 
hagyományok hiteles győjteményét. Könyvet írt a szilváról, azután szakácskönyvet, kitőnı 
stílusban, gyönyörő illusztrációkkal, amelyben a vidék nevezetességei és hagyományos ételei 
együtt szerepelnek.  

Itt azonban kitérıt kell tennünk, mert nagyobb vállalkozásainak kiindulópontja mégiscsak 
inkább a közmunka program volt. Ennek keretében kapott lehetıséget húsz munkanélküli 
foglalkoztatására. İ pedig, hogy a munkájuknak értelme is legyen, egyenként igyekezett 
kitalálni ıket: testreszabott feladatot keresett mindegyiknek, hogy örömüket leljék abban, 
amit csinálnak, és megismerjék, milyen a munkával elért siker, elismerés. S ez nem is lehetett 
könnyő, kitudni, melyik mihez ért, amikor semmihez sem ért, hiszen akadt a fiatalok között, 
aki tv-nézésen kívül egész életében még semmit sem csinált. A tetkós cigánygyerek gyönyörő 
húsvéti dekorációt, ajándékokat készített az óvodásoknak. Egy nyugdíjas téeszelnök újra 
megtanította a cigányoknak, hogyan kell vesszıkosarat fonni. A polgármester maga is 
parasztlány volt, a nagyanyja nevelte, tıle tanulta el sok egyéb mellett a 
rongyszınyegkészítést. Egyszer egész kiállításra való győlik össze a közmunkások 
alkotásaiból, az újságokba is bekerülnek, s az egyik cigányember örömében sírva kérdi tıle, 
“polgármesterasszony, ezt tényleg mi csináltuk?”. 

Ha úgy vesszük, a közmunkások kedvéért történt az is, ami ezután történt. Azon törte a fejét, 
hogy mi legyen azzal a sok szép ajándéktárggyal, rongybabával, gyékénybıl, vesszıbıl 
készített holmival, a lefızött lekvárról, aszalványról nem is beszélve. S így születik meg a 
templomdombi vásár elgondolása. Hagyományos falusi vásárt álmodott, olyan ízekkel, 
látnivalókkal és mulatságokkal, amilyenek az egykori vásárokban voltak. A közmunkások 
leleményes csapata pedig mindent megcsinált, amit kieszelt. Felsorolni is alig gyızi, 
fényképen mutogatja, volt ott valóban minden és eljött mindenféle ember. Szerepjátékos 
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hagyományırzıket szerzıdtettek, akik füvesember, jósasszony, pulyaszedı képében, eredeti 
öltözékben vegyültek a vásározók közé. Óriásbábok és élıképek jelenítették meg a múlt és a 
falusi legendák alakjait, de volt balladamondó verseny, horgász- és fızıverseny is, valamint 
népi színjátszók fesztiválja, kisbíró-verseny, zöldség-szobrászati vetélkedı. Késıbb vízimozit 
varázsol a patakra – a tutajra szerelt vetítıvászon is az ezermesterré fejlıdött munkanélküliek 
ügyességét dicséri, annyi más vásári trükkel, látványossággal együtt.  

A vásár hírét a lovaskocsin száguldozó kisbíró mellett az internet és a sajtóban elhelyezett 
hirdetések vitték el sokfelé, úgy, hogy a harmadik esztendıben már vagy húszezer ember 
fordult meg Penyigén. Összeszedette, ami csak som érett az udvarokban, kertekben, lekvárt 
fıztek abból is a polgármesteri szolgálati lakás konyháján, hogy a lekvárok választékát 
gazdagítsák. A som addig senkinek se kellett, megkapta ingyen – elıször. Következı évben 
már nem adták. Ki-ki a maga kapuja elıtt árusította a lekvárt, miegymást. A vásárt a 
falubeliek addig bolondságnak tartották, s inkább a milotai vásárt emlegették, ahol bezzeg 
Bódi Guszti nyomatja a lakodalmast. Penyigén világzene volt, szomszédos országokból 
érkeztek a népzenészek, az nem volt olyan jó.  

Arra is hamar rájött, hogy egyetlen rendezvénnyel nem lehet idegenforgalmat csinálni. 
Akkoriban már többfelé próbálkoztak a megyében hasonlókkal. A táj szépsége, nevezetes 
Árpád-kori mőemlékeik, az irodalomtörténeti kegyhelyek (Kölcsey, Móricz faluja), 
utolérhetetlen pálinkájuk, a konyhamővészet remekei és a hagyományos népi kultúra emlékei 
vonzó, sıt, világszínvonalú turista-célponttá tehetik a ma még érintetlen szatmár-beregi tájat. 
Ehhez azonban elengedhetetlen a községek összefogása. Ezt ismerte fel K.J-né, az akkori 
polgármester, aki egyike lett az úgynevezett szatmár-beregi szilvaút kitalálóinak. Tucatnyi 
község állt össze, s kezdte szervezni, hirdetni nevezetességeit, rendezvényeit, hogy a vidék 
elıbb-utóbb bekerülhessen a nagy idegenforgalmi irodák programfüzetébe. K.J-né megfordult 
többfelé a világban, a torino-i világkiállításon megismerkedett például a slow food 
mozgalommal, s az igen megtetszett neki. El is határozta, hogy a falujában slow food iskolát 
alapít, az Itáliában meglátogatott gasztronómiai egyetem szakembereinek útmutatása szerint, a 
hagyományos konyhamővészetben jártas, az egészséges táplálkozás ügye mellett elkötelezett 
falusi vendégvárók kiképzésére.  

Ez a terve azonban már nem valósulhatott meg. A falu megelégelte mőködését, s a szilvaút fı 
szervezıje, falusi hagyományok krónikása és feltámasztója megbukott a helyi választásokon. 
Már régóta vádolták az irigyei, hogy a saját haszna végett tüsténkedik, s a falu pénzét 
utazgatásra, hiábavalóságokra költi. Amibıl nem volt igaz egy szó sem. Ha a férje nem társul 
be egy kavicsbányába, s maguk is nem kezdenek falusi turizmussal foglalkozni, semmije se 
volna. Ott élnek a falu közepén, mindenki szeme elıtt, mégis kikezdték. Sokan alig várták, 
hogy megszabaduljanak tıle, és ne herdálja többé a falu pénzét. Azon nyomban feladták az 
általános iskola önállóságát. Azóta a hetedik és nyolcadik osztályos gyerekek a szomszéd 
kisvárosba járnak naponta, ami a költségvetésnek tetemes megtakarítást jelent, el is készül 
belıle rövidesen a falu központjában az új mőkı burkolat, s ha rásegít a Leader, talán 
szökıkútra is telik. (A Leader pénzekbıl, a helyi demokrácia nagyobb dicsıségére 
országszerte mőkı és szökıkút kerül a falusi terekre. Valami kıfaragó vállalkozónak igen jó 
lehet a... marketingje. Vagy pedig virágzó falvainkból már semmi egyéb nem hiányzik. Az 
bizony könnyen lehet.) Megszőnt a templomdombi vásár is egy idıre, azután újraindult – 
hiányzott a bevétel –, de szerinte az sem a régi. Nem akad, hiába, aki friss ötletekkel 
gazdagítsa. İ lehetıleg a lekváriumba se teszi be többé a lábát, nincs már ott szakszerő 
idegenvezetés, és nem szereti látni, ahogy az udvarban áznak a régi, kedves rongybabák.  

 

Rozsály és Penyige példája részben hasonlít, részben különbözik. Mindkettıben a 
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polgármesteri kezdeményezés játssza a fı szerepet. Ritkán találtunk falun életrevaló és 
jövıképes helyi kezdeményezést, aminek kiötlıje, felkarolója ne a polgármester volna. Úgy 
látszik, manapság a polgármester a falu sorsa. S mint Penyigén tapasztaltuk: a falu a 
polgármester végzete. Az egyiket elfogadják, a másikat nem. Az is közös vonás, hogy a 
polgármesteri “forgótıkének” mindkét szatmári történetünkben döntı része a közmunkások 
állami fizetése. Alulról indít mindkettı, vállalkozásaik elsı haszonélvezıi és szövetségesei a 
leginkább elesettek, azután talán az iskolások és a nyugdíjasok következnek. Rozsály befelé 
fordul: önellátásra rendezkedik be, a via campesinát (a parasztok útját) követi. Penyige 
megmutatná magát a világnak, idegenforgalmat vonz. Mindkét kísérlet falvak összefogásáról 
szól. Rozsály mikrotérség központja. (A mikrotérség nem csak méreteiben különbözik a 
kistérségtıl, hanem abban, hogy önkéntes, spontán alakulat. Nem nehezedik rá az államilag 
eltervezett közigazgatási reform megannyi kényszerősége.) Penyige és szövetségeseinek 
jövıje a “szilva-út” is falvakat köt össze. Rozsályon azonban az alapítvány szolgáltatásaiból 
(a gépállomástól a mészárszéken át a közétkeztetésig) több-kevesebb közvetlen elınye 
származik a családok többségének. A penyigeiek ezzel szemben csak hosszabb távon nyertek 
volna K.J-né vállalkozásain. A jelenben azonban két, egymással szorosan összefüggı okból, 
érdektelenek maradtak. Egyrészt, mert a hazai ıstermelıket gonosz és ostoba jogszabályok 
akadályozzák abban, hogy a falusi turizmust a földjükön termett étellel-itallal tegyék a vendég 
számára vonzóvá és maguknak jövedelmezıvé. Másrészt, mert már úgyszólván nincs is 
termékük. Minek volna? Ha jól sejtem, ezért és nem egyébért maradt magára K.J-né az ı szép 
terveivel.  

Összefogáshoz, tudatos jövıépítéshez pedig közösségek kellenének. A közösség létéhez pedig 
közös siker vagy közös múlt. A hagyomány folytonossága megtört. A múlt megoszt, nem 
egyesít. Összefogásból származó sikerre senki sem emlékszik. Véres megtorlásra inkább. 
Konok, néma túlélésre leginkább.  

 

Biogazdálkodás Szatmár-Beregben16 

A szatmár-beregi mezıgazdaságot leginkább jellemzı ágazat sokáig a nagy múltra 
visszatekintı legeltetı állattartás, valamint a gyümölcstermesztés volt. Tanulmányunk az 
utóbbival foglalkozik. A megye Magyarország legnagyobb gyümölcstermı területe, azonban 
1990 után, a tervgazdasági rendszer és a biztos KGST piacok összeomlásával, majd a 2004. 
évi EU-csatlakozással fölmerülı új kihívások következtében a hazai gyümölcs- és 
zöldségszektor leszakadt a nemzetközi folyamatokról. A hazai termelık a jelek szerint 
nemigen tudták megtalálni azokat a termékeket, amelyekkel versenyképesek lehetnek az 
egységes piacon, illetve nem rendelkeznek a kínálkozó lehetıségek kihasználásához szüksége 
erıforrásokkal. Az exportot csak kismértékben sikerült növelni, miközben az import áruk 
egyre nagyobb részesedést szereznek a hazai piacon (Erdész Ferencné, 2007). 

Pedig a gyümölcságazat jövıje nem csak a beregi térség társadalmi és gazdasági helyzetét 
befolyásolja, hanem szorosan összefügg egy agrikulturális hagyomány sorsával és a környezet 
minıségével is. Tarpa külterülete a Kedvezıtlen Adottságú Területek (KAT)17 kategóriájába 
tartozik, ugyanakkor a teljes Szatmár-Bereg régió Érzékeny Természetvédelmi Terület 

                                                           
16 A fejezet szerzıje Dezseny Zoltán. 
17A kedvezıtlen adottságú területek (KAT) a gazdálkodás eredményességét kedvezıtlenül befolyásoló gazdasági, 
társadalmi és természeti tényezık (jövedelmezıségi tényezık, alacsony népsőrőség és mezıgazdasági 
foglalkoztatottság aránya, alacsony hozamú, nehezen mővelhetı földterületek, valamint kedvezıtlen 
vízgazdálkodási és talajszerkezeti tényezık, szélsıséges talajsavanyúság és szikesség) által érintett területek, 
amelyek a 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet értelmében kompenzációs támogatásra jogosultak. 
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(ÉTT)18 besorolás alá esik. Más-más megközelítésben, de mindkét minısítés azt jelzi, hogy az 
agro-ökológiai adottságok nem kedveznek az intenzív gazdálkodásnak, annál több esélyt 
adnak a biogazdálkodásnak.  

E gazdálkodási forma elterjedése mellett további érv lehet, hogy a legtöbb olyan periférikus 
régióban, amely alig rendelkezik az agráriumon kívül más bevételi forrással19, általában 
magas a munkanélküliség aránya. Eközben a mezıgazdasági termelés alacsony 
jövedelmezısége, magas idıjárási és értékesítési kockázata, valamint szezonális és egyre 
csökkenı élımunka-igénye miatt mind kevesebb gazdaság alapozza a jövedelmét kizárólag a 
mezıgazdasági alaptevékenységre. A „sikeres” stratégiát folytató gazdaságok az egyes piaci 
és idıjárási kockázatok mérséklése érdekében sok esetben kibıvítik tevékenységi körüket. Az 
effajta tevékenységbıvítés kategóriájába tartozik az ökológiai követelményeknek megfelelı 
termék-elıállítás, a biogazdálkodás is. Tehát a biogazdálkodás potenciális segítséget jelenthet 
abban, hogy az országos átlagot jelentısen meghaladó szintő munkanélküliséggel 
küzdıtelepülések (például Tarpa) javítsanak saját helyzetükön.  

A biogazdálkodásról európai kitekintésben bátran állíthatjuk, hogy nemcsak az ilyen módon 
mővelt mezıgazdasági területek nagyságát, de a biotermékek piaci részesedését tekintve is 
töretlen volt a növekedés a kontinensen az elmúlt években20. Az Európai Unióban 2007-ben 
közel 180 000 gazdaság összesen több, mint 7,2 millió ha területen folytatott biogazdálkodást. 
Ez 5 százalékos területnövekedést jelent az elızı, 2006-os évhez képest, és elképesztı 
megsokszorozódást, ha azt vesszük figyelembe, hogy 20 évvel ezelıtt, 1987-ben 0,1 millió ha 
állt biomővelés alatt. Jelenleg az EU 27-ek összes mezıgazdasági területének 4 százaléka 
bioterület. Ez a robbanásszerő és folyamatos növekedés elsısorban a biotermékek piacának 
bıvülésével, kisebb részben a közösségi és tagállami agrárpolitikával és támogatási 
rendszerrel magyarázható. 2007-ben ugyanis óriási mértékben, 70 százalékkal nıtt az ilyen 
termékek piaca az elızı évihez képest (a legnagyobb európai biotermék-fogyasztó 
Németországban például 15 százalékkal, az EU egészében pedig körülbelül 10 százalékkal). 
Az EU 27 országában az összes bioterületen belül 215 000 hektár a gyümölcstermı terület, 
amely szintén jelentıs, 16százalékos növekedést jelent az elızı évihez képest (Willer et al., 
2009). A FAO (az ENSZ Mezıgazdasági és Élelmezési Világszervezete) által 2008-ban 
kiadott tanulmány, mely az ökológiai és a hagyományos gazdaságokat hasonlítja össze, 
kimutatja, hogy az ökológiai gazdálkodás a fejlett országokban az alacsonyabb termelési 
költségek és magasabb eladási árak következtében határozottan jövedelmezıbb (Nemes, 
2009). 

A magyarországi helyzet az európaitól több szempontból is jelentısen különbözik. Az érintett 
területek nagysága 2007-ben a teljes termıterület 2,9%-a volt (ez 122 270 hektárt jelent, és 1 
242 gazdaságot érint). Ez az arány jóval kisebb a mezıgazdaságát tekintve hasonló helyzetben 
levı Csehországban jelenleg kimutatható 8,9 %-nál, vagy a Szlovákiában és Szlovéniában 
aktuális 6,3, illetve 6,0 %-nál. Magyarországon továbbá, ugyancsak szemben az európai 
trenddel, az utóbbi öt évben kis mértékben visszaesett az ellenırzött biogazdálkodók által 
mővelt terület nagysága, amit az érintettek elsısorban a támogatások csökkenésével 
magyaráznak. A legfıbb biotermékek itthon a gabonafélék és az olajnövények, a zöldség-
gyümölcs ágazat meglehetısen szerény mértékben, az összes ökoterület mindössze 2-3 
százalékán (KSH, 2009: 4) képviselteti magát. A hazai termelés alapvetıen exportorientált, a 

                                                           
18 Az Érzékeny Természeti Területek célterületei közé olyan térségek tartozhatnak, amelyek természetvédelmi, 
talajvédelmi vagy/és vízvédelmi szempontok miatt valamilyen speciális hasznosítást igényelnek. Az ÉTT a 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program egyik zonális célprogramját képezi. 
19 Ez alól a szárnyait bontogató falusi turizmus jelenthet kivételt. 
20 A gazdasági válság következtében Európa-szerte a növekedés dinamikájának csökkenése vagy ideiglenes 
stagnálás, bizonyos termékek termelése és értékesítése esetében pedig visszaesés várható 2009-ben. 
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termékek 90%-a Nyugat-Európában talál vevıre. Ennek legfıbb oka a meglehetısen szők 
belföldi fogyasztás (a hazai áruforgalom összesen 20 millió euró, vagyis átlagosan 2 euró/fı).  

A Tarpán és környékén végzett terepmunka során az országos, illetve nemzetközi adatok 
ismeretében tanulmányoztuk a biogazdaságok helyzetét21. Kik és milyen formában 
foglalkoznak vele? Jelent-e ez számukra anyagi vagy egyéb elınyt? Elsısorban hivatalosan is 
biogazdálkodást folytató, ellenırzött, és fıként piacra termelı szereplıket kerestünk föl. 
Rajtuk kívül is szép számmal akadnak a térségben, akik vegyszermentes, bizonyos 
szempontból természetközelinek mondható, hagyományos gazdálkodást folytatnak, 
vizsgálódásunkat azonban azokra korlátoztuk, akik számára ez a megélhetés fı forrását 
jelenti. A megkeresett tizenkét gazda közül heten voltak biogazdálkodók. Hozzájuk részben a 
Magyar Biokultúra Szövetség adatbázisán keresztül jutottunk el, részben a szomszédok 
ajánlása alapján. Az összehasonlíthatóság kedvéért felkerestünk olyan gazdákat is, akik nem 
ökológiai termelést folytatnak. 

A 2009-es év az mezıgazdaságból élık számára igen kedvezıtlen idıszak volt, s ez 
különösen igaz a gyümölcstermesztıkre. A soha nem látott jégverés következtében a termés 
mennyisége és minısége sok helyen lesújtóan rossz volt, s a térség legfontosabb kertészeti 
termékeinek, a meggynek és az almának, a felvásárlási ára mindenütt rendkívül alacsony 
szintre süllyedt. A meggy kilójáért a nyár elején 40-50 Ft-ot, a léalmáért másfél hónap múlva 
7-11 Ft-t fizettek a felvásárlók. Nem csoda, hogy mindezek után a gazdákon erıt vett az 
elégedetlenség és tehetetlenség. Éles kritikával illetik az állami intézményrendszer 
mőködését, a hazai agrárpolitikát, értetlenül és tehetetlenül állnak a kiszámíthatatlan és 
elképesztıen alacsony felvásárlási árakat diktáló piaccal szemben. A gazdák szerint a 
gyümölcs ágazatban mőködı, bejegyzett termelıi csoportjaira, illetve termelı és értékesítı 
szövetkezetekre (TÉSz) is igaz, hogy legtöbb esetben csak formálisan nyújtanak elınyöket 
tagjaik számára, sokszor pusztán integrátori és felvásárlói szerepet töltenek be. Az 
intézményesült összefogás kultúrája gyenge, az emberek a rossz tapasztalatok miatt 
bizalmatlanok és gyanakvóak egymással szemben, s a megkérdezetteknek nincs is igazán 
igényük a közös fellépésre. „Az a biztos, amit saját erıbıl csinálok.” 

Ebben a kontextusban válhat indokolttá a kérdésfeltevés: vajon jelenthet-e az intézményesült 
keretek között végzett ökológiai gazdálkodás menekülési utat, vagy legalábbis a jelenleginél 
nagyobb sikerekkel kecsegtetı lehetıséget? Eredetileg csak Tarpán interjúztunk volna, de 
hamar kiderült, hogy a helyi vezetık ugyan kiemelt szerepet tulajdonítanak az egészséges 
táplálkozásnak és az élelmiszer-önrendelkezésnek, a gazdák körében azonban alig találtunk 
biotermelıket. Ezért a megye más településeit is felkerestük, hogy reális képet alkothassunk a 
tájbarát gazdálkodás esélyeirıl. Az alábbiakban az elkészült interjúk tapasztalatait összegzem.
  

Tarpán az egyetlen – elsısorban bio-témában – érintett interjúalanyunk a Tarpa Manufaktúra 
Kft. ügyvezetı tulajdonosa volt. A cége révén az ı nevéhez főzıdik a biogazdálkodás 
meghonosítása a környéken (ahogy saját maga fogalmazott: „A cég teremtette meg a biót 
Tarpán”). A tulajdonos-ügyvezetı nem helybéli, a ’90-es évekig gépészmérnökként dolgozott 
Nyíregyházán, az ottani Termelıszövetkezetben. A fordulat után a széles látókörrel, külföldi 
kapcsolatokkal és felsıfokú végzettséggel rendelkezı TSZ-munkatárs vállalkozóként nagy 
fantáziát látott a biotermesztésben, és – akkor még jelentısebb tıke és kifejlesztett termék 
nélkül, de nyugati kapcsolatai segítségével – belevágott a vállalkozásába. Ehhez Tarpát 
választotta helyszínül, ahol megvásárolta az egykori Esze Tamás TSZ-infrastruktúráját, és 

                                                           
21 Bio- vagy más néven ökológiai gazdálkodás alatt olyan termelıi tevékenységet értem, mely a közösségi és 
hazai jogszabályok betartása mellett, az állam hatósági ellenırzése alatt mőködik, s rendelkezik egy akkreditált 
ellenırzı szervezet által kiadott tanúsítvánnyal.  
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ezen a telephelyen alakította ki azt az üzemet, mely ma már hazai biotermék-feldolgozás 
jegyzett szereplıje. Az országszerte nagy tekintélynek örvendı, tradicionális helyi termékek 
megfelelı alapul szolgáltak a vállalkozó számára, aki a rendszerváltás után igyekezett gyorsan 
megragadni a kínálkozó új lehetıségeket. Így aztán egy sor prémium kategóriás terméket 
fejlesztett ki üzemében, például többféle magas gyümölcstartalmú lekvárt, különbözı 
pálinkákat és mézes diókészítményeket. A cég alapvetıen exportorientált, a termékek 
legnagyobb része a német partner – és egyben résztulajdonos – segítségével talál vevıre, 
elsısorban nyugati piacokon. Az alapanyag-beszállítók jellemzıen megyebeli, de esetenként 
megyén22 kívüli termelık. A tarpai biogazdálkodás története a Kft-vel kezdıdik – és egyelıre 
végzıdik –, a községben biotermesztésrıl gyakorlatilag kizárólag ezen üzem kapcsán 
beszélhetünk. Azok a környékbeli beszállítók ugyanis, akik a földrajzi eredetvédelemmel 
rendelkezı termékekhez, a szilvapálinkához és szilvalekvárhoz termelik a szükséges 
alapanyagokat23, nem tekinthetık biogazdáknak. Igaz ugyan, hogy a tulajdonukban levı 
gyümölcsös ellenırzött bioterület, azonban az ellenırzı szervezettel való kapcsolattartást és 
az ezzel járó adminisztrációt a Tarpa Manufaktúra Kft. bonyolítja, a gazdák csak a fajta 
igényeibıl adódó ápolási munkákat és a betakarítást végzik.  Az üzletember úgy vélte, a 
biotermelés kultúrája, az új lehetıségek kihasználása nem jellemzı a helybeli emberekre, az 
innovációra való hajlam és a távlatos gondolkodás csak igen keveseknél érhetı tetten – 
legalábbis ami a biogyümölcs-termesztést illeti. Mentalitásában jól megmutatkoznak a hely 
lehetıségeit konstruktívan kihasználó, de kívülrıl jövı „fejlesztı” vonásai, aki egy 
távlatosabb üzleti gondolkodás nézıpontjából értetlenül és talán kissé csalódottan tekint a 
helyi szereplıkre, egy teljesen más, szélesebb üzleti távlatokat belátó szemüvegen keresztül. 
A feldolgozó-tulajdonos szavaival élve: „Tarpán nincs meggyızıdéses biotermelı, aki meg 
van, azt mi hoztuk létre.”  

De elégedetlenül számolt be tevékenységük néhány hivatalos kerékkötıjérıl is. Érthetetlen 
például, hogy mivel a „nemtudom” szilva hivatalosan nem bejegyzett gyümölcsfajta, 
ültetvény-telepítési támogatás sem igényelhetı ilyen típusú gyümölcsösre. Ez szerinte 
lehetetlen helyzet, ami kedvezıtlenül hat e régi tájfajta fennmaradására, elterjedésére. „Az, 
hogy itt nem támogatják a „nemtudom” szilvát, olyan helyzet, mintha Tokajban a furmintra 
nem, csak a kékfrankosra járna támogatás.” 

 

Az a megállapítás, mely szerint Tarpán nincs valódi biogazdálkodó, csak részben helytálló: 
kereset-kiegészítés gyanánt bio-méhészkedéssel négyen is foglalkoznak a községben. .Méhész 
interjúalanyunk lelkes ember, aki meggyızıdésbıl kötelezte el magát a természetkímélı, 
hagyományos módszerek mellett. Szakmáját tekintve hidegburkoló, a család jövedelmének 
egyik része ebbıl a – magánvállalkozás keretei között végzett – tevékenységbıl származik. A 
’90-es években rokoni kapcsolatainak köszönhetıen többször dolgozott Németországban, 
ekkor találkozott elıször a „bióval”. Fantáziát látott benne, így elhatározta, hogy méhészetét 
„átállítja bióra” . Magyarországon ez abban az idıben még kifejezetten újdonságnak 
számított, alig akadt bioméhész, és a hazai biomézpiac is rendkívül kezdetleges volt. Elsı 
felvásárlója becsapta: mézét nem bio-áron vette át, de bio-felárral adta el, saját termékeként. 
Késıbb, nagy erıfeszítések árán három másik méhészt is sikerült meggyıznie, hogy 

                                                           
22 Ennek indoka, hogy egyes alapanyagok nem szerezhetıek be megfelelı mennyiségben és minıségben a 
megyébıl. Pl. kajszibarack esetében – ennek a gyümölcsnek hagyományos termıtája ugyanis nem itt, hanem a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gönc térségében van 
23 A „penyigei” vagy „nemtudom” szilva gyakorlatilag vadon növı, a kertekben gondozást alig igénylı, apró 
gyümölcső, nem magvaváló, hamvas-kék héjú, sárga húsú, édes, aromás íző gyümölcs. Ebbıl készül a híres 
beregi vagy szatmári szilvalekvár vagy szilvapálinka. Ugyanebbıl a szilvából cukor és egyéb anyagok 
hozzáadása nélkül készül a lekvár, amelyet teljes besőrősödésig fıznek. 
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kezdjenek el az ökológiai feltételeknek megfelelıen méhészkedni, s a felvásárlói 
kapcsolatrendszer sikeres kiépítésével egyre jelentısebb szerephez jutott a család 
megélhetésében a méz saját kiszerelése és háztól való forgalmazása. Emellett a tulajdonukban 
lévı gyümölcsösök termésébıl minden évben hagyományos, üstben készített meggy- és 
szilvalekvárt is fıznek nagyobb mennyiségben. A jó minıségnek hála egyre több vevıjük van, 
és ezt a tevékenységüket is fejleszteni szeretnék: a kertjük végében, egy fedett részen 
agyagtapasztással készült üstkatlant építettek, amit egy aszalókemence követ majd. Ezek nem 
biotermékek, a család tulajdonában lévı gyümölcsösök nem minısített területek. De az ezen a 
tájon honos, ellenálló fajtáknak, a természetközeli mővelési módnak és a tradicionális 
feldolgozási módszereknek köszönhetıen különleges minıségő termékekrıl van szó. 

A család esetében jól megfigyelhetı a gazdasági értelemben vett „több lábon állás”: a feleség 
az önkormányzat óvodájában közalkalmazott, a férj építıipari szakember és vállalkozó, de 
egyben piaci méretekben foglalkozik bio-méhészkedéssel, házi lekvár fızéssel, végül egy 
kisebb fenyvesük is van. Esetük jó példa arra, amikor a helyi adottságokat kihasználni 
igyekvı mezıgazdasági tevékenység az egész család összefogásának köszönhetıen jelentıs 
szerepet kap a háztartás bevételében, ám – a piaci viszonyokból és a család megélhetési 
stratégiájából fakadóan – nem halad meg egy bizonyos szintet. A mostani állapot egy több, 
mint tizenöt éves, folyamatos fejlesztés eredménye, amelyet mindvégig kedvezıtlenül 
befolyásolt és befolyásol ma is a piaci és egyéb jellegő információkhoz való korlátozott vagy 
késleltetett hozzáférés, valamint a családi kisüzem feltételrendszerének korlátai, amelyek 
leküzdéséhez jelentıs életformaváltásra és tıkebefektetésre lenne szükség. További gondot 
jelentenek azok az átláthatatlan és életszerőtlen jogszabályok, amelyek a kisüzemi termék-
elıállításra és -forgalmazásra vonatkoznak. A család megélhetése sokféle tevékenységének 
köszönhetıen biztosítva van, azonban a családfı szerint ezt az életszínvonalat csak kemény, 
sokszor napi tizennégy óra munka árán tudják fenntartani. S ami elgondolkodtató: ık maguk 
sem ragaszkodnak hozzá, hogy a gyerekeik ezt a „dolgos” életformát folytassák.  

Interjúalanyunk többször is kitért a tarpai emberek habitusára, amelyre nem csak az ı, de más 
megkérdezettek véleménye szerint is leginkább az irigység és a maradiság jellemzı. Ez 
sokszor komoly akadálya a helyi fejlesztéseknek, az emberek ugyanis nem szívesen osztják 
meg egymással tudásukat, csekély bennük az együttmőködési készség, és a másikban 
általában versenytársat látnak.  

Tarpai vizsgálódásaink során arra a felismerésre jutottunk, hogy a településen személyes 
motiváció hiányában (a négy bioméhészen kívül) nem található „valódi” biotermelı. Ha Tarpa 
neve mégis összekapcsolódik az ökológiai gazdálkodással, az csak a húsz éve itt 
tevékenykedı sikeres biovállalkozásnak köszönhetı

24 

Tarpát elhagyva legközelebb 18 kilométerre, a Tisza túlpartján fekvı Penyigén akadtunk 
biotermelıre, Sz. B. és felesége személyében. Penyige a „nemtudom” szilva ıshazája, az 
idısebb házaspár is ezt a szerintük csodálatos adottságot igyekszik hasznosítani, nem is 
sikertelenül. Életútjuk nem hétköznapi, szorgalmon és kemény munkán alapuló vidéki 
sikertörténet. A család évtizedeken át tejelı tehenek tartásával foglalkozott, ám 2001-ben 
országszerte sorra bezártak azok a tejcsarnokok, amelyek azelıtt a néhány tehenet tartó 
falusiak számára az értékesítési lehetıséget jelentették. Miután megszőnt a településen a 
tejfelvásárlás, a Sz. házaspárnak új megélhetési lehetıséget kellett keresnie. A kedvezıtlen 
talajadottságok miatt a szántóföldi gazdálkodás nem kecsegtetett sok jóval, a penyigei kék-, 
más néven „nemtudom” szilva azonban igen. Így aztán, bár új utat találtak a megélhetésre.  

Eladták a teheneket, és a bevételt olyan beruházásokba fektették, amelyek lehetıvé tették a 
                                                           
24 A helyi vezetés szerepének értékelését részletesebben ld. a Helyi élelmiszer a közétkeztetésben c. fejezetben (a 
szerk.).   
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szilvafeldolgozás megkezdését. Megismerve a házaspár terveit, a református tiszteletes, 
elvitte ıket egy gyümölcsaszalással foglalkozó vállalkozóhoz. Az aszalókemence 
megtekintése után a házaspár elhatározta, hogy maguk is építenek egyet. A házaspár egy 
teljesen új helyzetben, személyes tapasztalat és eszközök nélkül, mindössze helyi 
kapcsolatrendszerükre, az élelmiszer-feldolgozási hagyományokra és a természeti 
erıforrásokra támaszkodva, néhány év alatt áttért egy olyan termelıi tevékenységre, amelybıl 
meg tudott élni. Az infrastrukturális fejlesztések saját ötleteikre alapultak, s mivel tıkében 
nem bıvelkedtek, igyekeztek minél jobban kihasználni azokat az eszközöket, amelyek már 
eleve a rendelkezésükre álltak (pl. a korábban az állattartásban használt épületek, a helyben 
fellelhetı természetes alapanyagok és saját munkaerejük). Miután önerıbıl megépítettek egy 
aszalókemencét, pályázatot adtak be a LEADER-AVOP program keretében egy lekvárfızı 
kisüzemre, valamint egy kiadvány elkészítésére, mely termékeik népszerősítésére volt 
hivatott. Az önrészt hitelbıl teremtették elı, és az így megvalósult beruházás során 
megépítettek egy olyan lekvárfızıt, mely tökéletesen megfelel a HACCP elıírásoknak és a 
tradícióknak egyaránt. Vagyis a lekvár – a hagyományok szerint – rézüstben készül, az 
üstkatlanok agyagból tapasztottak és fával főtik ıket, de a felületeket csempe vagy 
rozsdamentes acél borítja. Minden helyiségben van hideg-meleg folyóvíz, míg a szociális 
helyiségben akár frissítı zuhanyt is vehet a megfáradt lekvárfızı – ha kedve tartja. (Mivel a 
lakóház fürdıszobája körülbelül húsz méterre van innen, általában nem tartja kedve.) 

Elmondásuk szerint hasznos volt ez a pályázat, de olyan összetett adminisztratív kihívásoknak 
kellett megfelelniük, hogy még egyszer nem csinálnák végig a procedúrát. A termelı és 
feldolgozó tevékenységet nem vállalkozóként, hanem – a kedvezıbb adózási feltételek miatt – 
ıstermelıként végzik. E státusz megtartásához a feldolgozó tevékenység miatt egy sor 
engedély beszerzésére volt szükség, az APEH pedig ahhoz is ragaszkodott, hogy kiváltsák a 
vállalkozói igazolványt. Hosszadalmas utánajárás és egy falugazdász segítségének 
köszönhetıen azonban megtarthatták a kedvezıbb ıstermelıi státuszt is.  

A feldolgozó-kapacitások kiépítésével párhuzamosan 2001 óta folyamatosan növelik a 
gyümölcsös méretét is: nemcsak a falu szélén álló házhoz tartozó saját földön, de az azzal 
határos, és még mindig osztatlan közös tulajdonban lévı területen is új fákat telepítettek. 
Jelenleg 3 hektáron termesztenek "nemtudom" szilvát, régi almafajtákat, birset, feketeszedret, 
pirosribiszkét és somot, valamint nemesített csipkebogyót. Öt éve meggyızıdésbıl 
foglalkoznak biogazdálkodással. „Rájöttem, hogy azokkal a módszerekkel, amit általában 
használnak, meg amit a TSZ idıkben is folytattak, nem lehet egészséges gyümölcsöt termelni.”  

A faluban, de még a közvetlen környéken sincs biotermesztı rajtuk kívül, a téeszben 
alkalmazott intenzív termelési módszerekre szocializálódott falusi lakosság általános 
szkepticizmussal viseltetik a biotermesztés iránt. Véleményük szerint sokan azt gondolják a 
településen, hogy „hülye az, aki a bióba belefog”. Lekvárfızéssel és -eladással rajtuk kívül 
még két család foglalkozik, de nem hivatalos keretek között. Nem értik, hogy miért hagyják 
parlagon az emberek a penyigei kék szilva nyújtotta lehetıségeket, hiszen a község a 
gyümölcs ıshazája. Sok kert gondozatlan, a helybéliek egy része egyáltalán nem hajlandó 
mezıgazdasági tevékenységet folytatni. A házaspárnak meglehetısen éles és kritikus 
véleménye van a nem dolgozó falubeliekrıl, és a legtöbb korukbelivel ellentétben jobbnak 
tartják a jelenkort, mint az államszocializmus kiszámíthatóbb, de összességében sokkal 
lélekrombolóbb idıszakát. „Aki gazdálkodik, az nem volt TSZ-tag. Szocializmusban nıttek fel, 
el voltak kényeztetve. Akárhogyan is mondják, de nekem az a véleményem, hogy ma több 
lehetıség van, mint akkor volt. Akkor mindenkit csak irányítottak, megmondták, hogy mit 
csináljon. (...) Felnıtt egy korosztály, akinek a mezıgazdaságban kellett dolgoznia egész 
életében, anélkül, hogy gondolkodnia kellett volna.”  

A gyümölcsösben betakarítható termést gyakorlatilag teljes egészében feldolgozzák, frissen 
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nem értékesítenek. Évente körülbelül 10-15 mázsa aszalványt és ugyanennyi lekvárt állítanak 
elı. Nem rendelkeznek gépekkel, minden munkát – a permetezéstıl a trágyázásig – kézi 
erıvel végeznek. A termékek nagyjából 40%-át helyben, a fennmaradó részt rendezvényeken 
értékesítik. Egyre több visszajáró vevıjük van, és sok rendezvényre hívják ıket, ennek 
köszönhetıen ismerik már a hazai „biotársadalom” legjavát. Évek óta tartó szívós munkájuk 
meghozta gyümölcsét: nem csak egy jövedelmezı, a család megélhetését biztosító 
tevékenységet folytatnak, melyben ráadásul az örömüket is lelik, de szilvalekvárjuk 2008-ban 
elnyerte az Év Bioterméke címet.  

Következı interjúalanyunk a Kölcsén gazdálkodó fiatalember, aki az 50 km-es körzet 
legnagyobb biogazdaságot mondhatja magáénak. Nagyapja fıagronómus volt a TSZ-ben, ı 
maga azonban nem mezıgazdasági pályán indult el. Elsı diplomáját testnevelés szakos 
tanítóként szerezte meg, a másodikat pedig a Budapesti Gazdasági Fıiskolán, marketing és 
vállalkozás szakon. Több évet töltött külföldön, különféle munkákat végzett Izraelben, 
Ausztráliában, Új-Zélandon, és egy FVM ösztöndíjjal tizennyolc hónapot töltött az USA-ban, 
farmgyakorlaton. Elmondása szerint a család 1997-ben kezdett el önállóan gazdálkodni, 
amikor a kárpótlás keretében visszakapott egy hektáros területen uborkatermesztésbe fogott. 
Azóta folyamatosan vásároltak fel további területeket, elıször rokonoktól, késıbb másoktól 
is. 2005 óta folytatnak ökológiai gazdálkodást, jelenleg 23 ha alma-, 7,3 ha spárga-, 17 ha 
ribiszke- és 1 ha körteültetvényük van. A teljes területen biomővelést folytatnak. Az elsı 
ültetvényt 1997-ben telepítették, az utolsót 2003-ban, még az EU csatlakozás elıtt. A 
telepítésekre, de általában a vállalkozás legtöbb fejlesztésére jellemzı, hogy pályázati 
támogatás segítségével valósultak meg. Interjúalanyunk tevékenysége azonban nem merül ki 
a gyümölcstermesztésben, három éve alapított cége biotermék-felvásárlással és értékesítéssel 
is foglalkozik. A cég szerteágazó külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, a termékek 98%-át 
külföldön értékesíti. “Évek óta jól kiépített kapcsolataink vannak, szállítunk biotermékeket 
Ausztriába, Németországba, Olaszországba, Szlovákiába, Franciaországba, Svédországba, 
Angliába, Izraelbe, és az idéntıl, bár ez meglepı, de Romániába is.” Birtokában van egy tíz 
éves, 600 tonna kapacitású hőtıház is, melynek korszerősítése éppen ottjártunkkor zajlott, 
pályázati forrás segítségével pedig hamarosan saját válogatógépsort és présüzemet indítanak 
el.  

Interjúalanyunk, elmondása szerint, részben meggyızıdésbıl vált biotermelıvé, ugyanis 
kiábrándult a kemikáliákban gazdag, konvencionális termesztéstechnológiából. Emellett 
természetesen a piaci trendeket és lehetıségeket is szerette volna minél jobban kihasználni. 
Úgy látja, hogy a korábban jól mőködı megyei feldolgozó-kapacitások megszőntével, illetve 
a bizonytalan piaci viszonyokból fakadóan „a nehéz helyzetben lévı gazdálkodóknak egy 
komoly kitörési pont, lehetıség lehetne a biogazdálkodás”. Véleménye szerint a siker 
leginkább hozzáállás kérdése, az embernek nem szabad félnie az újtól, elıre meg kell éreznie 
a piaci trendek változásai, és ezeknek megfelelıen, még a többi szereplı elıtt kell cselekednie 
és alkalmazkodnia, ha meg akarja tartani elınyeit és pozícióját. Úgy tartja, hogy a hazai 
termelık nagy része, így a legtöbb biotermesztı is, nehézkes, s nem jellemzı rájuk a 
megoldás-centrikus hozzáállás. „Elvárják, hogy helyettük oldják meg a dolgokat.” A merész, 
menedzser típusú fiatalember szemmel láthatóan igen sokrétő külföldi tapasztalatainak, 
nyelvismeretének, jó kommunikációs készségének, valamint erıs, a családtól örökölt helyi 
kapcsolatrendszerének és presztízsének köszönheti a vállalkozás elképesztı dinamikáját. 
Számára nem a helyi viszonyok határozzák meg a mércét, elsısorban a külpiacok igényes 
felvásárlóinak igyekszik megfelelni. Amijük van, azt a család maga építette fel, és ı a maga 
részérıl nem lát rá sok esélyt arra, hogy Magyarországon érvényesüljön az összefogás ereje. 
„Nem láttam még jól mőködı TÉSZ-t Magyarországon. Itt nem jellemzı az összetartás, ez a 
legfıbb akadály.” 
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Következı interjúink a megye másik szegletében, az ország észak-keleti csücskében, 
Eperjeskén készültek. Eperjeskén és a szomszédos Mándokon mőködik a megye legtöbb 
gyümölcstermesztéssel foglalkozó biogazdálkodója. Ennek egyik oka az, hogy itt már 
országos viszonylatban is nagyon korán, 1989-ben akadt itt olyan gazdálkodó, aki átállt a 
„bióra”. A másik ok:2003-ban itt alakult meg az országban egyedülálló, s – legalábbis 
formálisan – mind a mai napig mőködı ÖkoTÉSZ (az Ökológiai Zöldség-Gyümölcs Termelı 
Értékesítı Szövetkezet).  

Elsı eperjeskei interjúalanyunk húsz éve foglalkozik biotermeléssel. A kárpótlás során 
visszakapott földeken rögtön biogazdálkodásba kezdett, s késıbb jelentıs mérető újabb 
földterületet vásárolt. A környéken a talaj meglehetısen alacsony termıképességő, ezért a ’90-
es évek elején igen alacsony áron lehetett földhöz jutni. G. L. ezt a helyzetet kihasználva 
„rendesen be is vásárolt”, jelenleg 20 hektár gyümölcsöse van, és óriási, 250 hektáros 
erdıterületet mondhat magáénak. Hosszú magángazdálkodói múltnak köszönhetın mára 
kialakultak a szükséges nemzetközi felvásárlói-értékesítıi kapcsolatai, így a termékek eladása 
sem jelent problémát. „Az árunak stabil piaca van, megvannak a kialakult kapcsolatok.” 

A településen késıbb több vállalkozó szellemő gazdálkodó döntött úgy az elıttük álló jó 
példákból okulva, hogy a konvencionális gyümölcstermesztésnél magasabb jövedelemmel és 
biztosabb felvásárló piaccal kecsegtetı biotermesztést választják. Például a fıállásban 
egyébként MÁV alkalmazott H. L., aki 1998. óta foglalkozik melléktevékenységként 
bioalma-termesztéssel négyhektáros birtokán. Még az édesapja, a TSZ valamikori 
fıagronómusa kezdett bele tizenegy évvel ezelıtt. Akkoriban, Halász elmondása szerint, 
„hülyének nézték a faluban az embert, ha nem permetezett annyiszor, mint szokás”. Azóta sem 
terjeszkedtek, a tevékenység megmaradt jövedelem-kiegészítésnek az állandó és biztos 
munkahely mellett. Vállalkozásuk ennek ellenére sikeresnek mondható, olyannyira, hogy ma 
már nem kell keresniük a potenciális felvásárlókat, évente több ajánlatot is kapnak exportır 
cégektıl. Ez egyben azt is jelenti, hogy a környéken megtermelt bioalma legnagyobb részét 
exportálják, vagyis még feldolgozatlan formában elhagyja az országot. Az interjúalanyok lé 
minıségő gyümölcsöt termelnek, amit 2009-ben nagy tételben 45-55 Ft-os áron tudtak eladni.  
Ez a 7-11 Ft/kg körül mozgó nem bio-minıségő léalma árának öt-hétszerese.  

A településen jelenlévı ÖkoTÉSZ nem mőködik hatékonyan, a tagok, ha tehetik, igyekeznek 
saját maguk értékesíteni a termékeiket. A TÉSZ-nek nincs saját manipuláló-, hőtı- vagy 
feldolgozó kapacitása, tagjai számára ezért nem tud valódi elınyöket biztosítani.  

 

Összegzés 

A meglátogatott, gyümölcstermesztéssel foglalkozó, biogazdálkodók motivációik alapján két 
csoportra oszthatóak. Az egyik csoportot kevésbé a gazdasági megfontolások, mint inkább a 
vegyszermentes, természetkímélı termesztés melletti elkötelezettség jellemzi. İk a 
meggyızıdésesek. A másik csoport számára a piaci viszonyokból adódó többletjövedelem a 
fı érv e gazdálkodási mód mellett, az ökológiai jellegő elkötelezıdés kisebb szerepet játszik 
döntéseikben. Mindezzel együtt természetesen, a két faktor, jelentısen eltérı mértékben 
ugyan, de mindkét csoport motivációs hátterében megtalálható. A gazdaság mérete viszont 
kimutathatóan összefügg azzal, hogy éppen melyik tényezı játszik nagyobb szerepet: a 
„meggyızıdésesek” általában kisebb, míg a „megfontoltak” nagyobb gazdaság keretei között 
végzik tevékenységüket.  

A biogazdálkodók általában bizakodóbban és elégedettebben tekintenek saját helyzetükre, 
mint hagyományos termesztéssel foglalkozó társaik. A biztosabb piaci helyzetnek, a 
kedvezıbb értékesítési lehetıségeknek köszönhetıen optimistább szellemben végzik 
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munkájukat, és talán az is kijelenthetı, hogy az átlagnál szélesebb látókör, több újító hajlam 
jellemzi ıket.  

Az alapján, hogy az egyes gazdálkodók miként ismerkedtek meg az ökológiai gazdálkodás 
elvével és gyakorlatával, három kategóriát különböztettem meg: külföldön (jellemzıen 
Németországban) szerzett élmény vagy tapasztalat (1), egy a környéken mőködı másik 
gazdálkodó példája (2), vagy valamelyik, a biogazdálkodást népszerősítı szakmai 
rendezvény, összejövetel (3). Véleményem szerint a biogazdálkodók viszonylag alacsony 
száma többek között a gazdálkodók alacsony szintő társadalmi aktivitásának következménye. 
Bezárkózottságuk miatt ugyanis minimális az esélye annak, hogy szakmai találkozókon vagy 
más módon kellı mennyiségben és gyakorisággal jussanak ismeretekhez a biotermesztéssel 
kapcsolatban. A legtöbb nem biogazdálkodó meglehetısen tájékozatlan ezen a téren, így nem 
csoda, ha a biotermesztés szóba sem kerül mint lehetséges kiút a kilátástalan piaci helyzetbıl.  

A megkérdezett biogazdák zöme komoly gazdálkodói múltra tekint vissza. A nagyobb mérető 
gazdaságok vagy vállalkozások között estében pedig jellemzınek mondható, hogy a 
tulajdonos apja vagy nagyapja a helyi termelıszövetkezetben jelentıs pozíciót töltött be. 
Véleményem szerint ez a hazai agrárium területén általános jelenség: a kapcsolati tıke és a 
társadalmi presztízs átörökítésének, valamint a rendszerváltás után lezajlott kárpótlás 
menetének folyománya.  

A megyebeli biogyümölcs-termesztés mintázata – az ökológiai fenntarthatóságra és az 
élelmiszer-önellátásra gyakorolt hatások szempontjából – meglehetısen vegyes képet mutat. 
Az érintettek a választott stratégia és az üzemméret alapján alapvetıen két csoportba 
sorolhatók. Az egyiket azok alkotják, akik a gyümölcsöt nyers, feldolgozatlan formában 
értékesítik. Esetükben az erıs piaci verseny és a számottevı bevételhez szükséges 
mennyiségek miatt egyértelmően tömegtermelésrıl beszélhetünk. A szóban forgó áru, a 
bioalma, dömpingárunak minısül, még akkor is, ha a nem bióhoz képest többletértéket hordoz 
magában. Ez a tömegtermelés egyértelmően export-centrikus, hiszen a hazai fogyasztási 
szokások nem adnak megfelelı alapot a belföldi értékesítésre. Ezek a szereplık nem 
érdekeltek az olyan helyi léptékő megoldásokban, mint az élelmiszer-önellátás, a helyi szint 
kínálta lehetıségek alkalmatlanok arra, hogy elérjék a kamionnal számoló termelık 
ingerküszöbét. Ez még azok esetében is igaz, akik nem fıtevékenységként végzik a 
gazdálkodást. Így annak ellenére, hogy környezetkímélı, ökológiai mezıgazdaságról 
beszélünk, e gazdaságok semmiképpen nem a helyi léptékő élelmiszerellátást szolgálják.  

A másik csoportot azok alkotják, akik feldolgozzák a gyümölcsöt, lekvár, pálinka vagy aszalt 
gyümölcs formájában értékesítik, és ebbıl származik a gazdaság bevételének nagy része. Az 
effajta feldolgozáshoz szükséges alapanyagok elıállítása olcsó, azonban a feldolgozás nagyon 
élımunka-igényes. A helyi tradícióknak megfelelı, tápértékükben is kiemelkedı termékek 
kellı piaci kapcsolatok útján könnyen keresetté válhatnak, s ezáltal a viszonylag kicsi 
mennyiségek ellenére is képesek a háztartás számára elegendı jövedelmet biztosítani. A 
nagyon munkaigényes feldolgozás miatt az ilyen jellegő gyümölcstermesztés a térségben 
jórészt jövedelem-kiegészítésre szolgál, ebben a minıségben azonban megállja a helyét a mai 
piaci viszonyok között is. Ez a fajta tevékenység a kisebb léptékbıl és a helyi erıforrások 
nagyobb szerepébıl adódóan jóval közelebb áll az ökológiai fenntarthatóság elvéhez. Az így 
elıállított termékek döntı részben közvetlen kereskedelem útján jutnak el a fogyasztókhoz, 
akik sok esetben nem a helybeli társadalom tagjai. Fontos hozzátenni, hogy az ilyen típusú 
tevékenységet végzık általában nem próbálkoznak a hivatalos biominısítés megszerzésével. 
Ennek többletköltségei, valamint a  gazdaságok kicsiny mérete miatt ez sokszor nem is képezi 
megfontolás tárgyát. 

A nyilvánvalónak tőnı elınyök és a helyben lévı bizalomgerjesztı példák ellenére a 
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biotermelık törpe kisebbséget alkotnak a konvencionális módszereket használó társaikkal 
szemben. A meglátogatott biogazdák véleménye szerint a termesztık többsége még mindig 
nem bízik a biotermesztésben. Bizonytalannak látják a növényvédelem kivitelezhetıségét, 
ahogy az adminisztrációs terhek és a kötelezı ellenırzés is elrettenti ıket. Pedig ma már 
sokkal több és könnyebben kiaknázható lehetıség rejlik a biogyümölcs-termesztésben, mint 
tíz-tizenöt évvel ezelıtt. A „régi” biotermesztık az évek során kialakították azokat a piaci 
kapcsolatokat, amelyeknek felvásárlási rendszerét az újonnan belépık is könnyedén 
felhasználhatják. A termesztés-technológiához köthetı bizonytalanságok is lényegesen 
kisebbek, mint húsz évvel ezelıtt, amikor a hazai biomozgalom még gyermekcipıben járt. Az 
akkori „pioníroknak” köszönhetıen ma már az ország egész területét átfogó szakmai és 
érdekvédelmi szervezet (Biokultúra Szövetség) mőködik, illetve jól felkészült biogazdaságok 
és biogazdálkodók szolgálnak remek példával.  

 A biotermesztés tehát számtalan társadalmi, környezeti és gazdasági elınyt kínál az intenzív 
termesztés-technológiákkal szemben. A benne rejlı lehetıségeket az általunk vizsgált régió, 
illetve a hazai agrárium egyelıre csak töredékeiben használja ki. Kiaknázásához az érintettek 
párbeszédére, országos és helyi döntéshozói akaratra és a jelenleginél határozottabb 
együttmőködésre lenne szükség. A biogazdálkodás mind helyi erıforrások elıremutató 
hasznosításában, mind a fenntartható vidékfejlesztési, illetve tájgazdálkodási modellek 
megalkotásában jelentıs szerepet tölthet. Létjogosultsága megkérdıjelezhetetlen a nagy 
gyümölcstermesztı hagyományokkal rendelkezı Beregben és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében egyaránt. 
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