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– Hét év alatt még sosem költhetett el ilyen nagy össze-
get a vidék. Mit jelent az agrárium és a vidékfejlesztés 
számára 1300 milliárd forint?

– Tudni kell, hogy az általános agrártámogatáson felüli 
összegről van szó, a földalapú támogatás, a piaci támogatá-
sok minden évben járnak. Ez a hétéves program valójában 
pluszforrás. Az Európai Unióhoz csatlakozva olyan piacra 
léptünk, ahol a nagy agrárfejlesztések már megvalósultak. 
Ugyanakkor nálunk mind a technológiai fejlesztésekben, 
mind a gépberuházásokban jelentős az elmaradás a régi 
tagországok műszaki-technológiai színvonalához képest. 
Nem véletlen, hogy az 1300 milliárd forint csaknem fe-
le a műszaki-technológiai megújulást hivatott segíteni az 
állattenyésztésben, a növénytermesztésben és a kertészet-
ben. Nem reális, hogy versenyképesek legyünk a legkorsze-
rűbb technológiákkal dolgozó uniós gazdákkal, miközben 
elavult feltételek között dolgoznak itthon az ágazat szerep-
lői, s rendkívül magas költségeket kell kigazdálkodniuk.

– Az ÚMVP forrásainak nagyjából a felét a hazai 
agrárium versenyképessé tételére szánták. Miként tud-
nak azzá lenni az agrárvállalkozók?

– A legegyszerűbben talán úgy tudnám ezt megvilágítani, 
ha mondok egy példát: az egységes európai piacon adott 
sertésárak vannak, amelyeket a nagy termelőországok pia-
ca határoz meg. Vegyük azt, hogy ez 1 euró 5 cent; ha ezt 
ők előállítják 90 eurócentért, akkor megfelelő hasznuk van, 
ám ha mi ugyanezt 1,2 euróért állítjuk elő, akkor verseny-
képtelenek vagyunk, ahogy akkor is, ha érdemben több ta-
karmányt használunk fel ugyanannak az eléréséhez, vagy 
ha egy hónappal tovább hizlaljuk az állatokat. Ugyanez 
igaz az ágazat minden más területén: be kell hoznunk az 
európai élvonalat, akkor tudunk azonos megítéléssel és 
azonos nyereségszinttel dolgozni, mint a vetélytársaink. 
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A versenyképesség nem korlátozódik a termelésre, a szű-
kebb értelemben vett gazdálkodói munkára. Legalább eny-
nyire fontos, hogy a megtermelt árut, a növénytermesztés 
termékeit, az állattenyésztés produktumait, a kertészet és 
a borászat árukínálatát el tudják juttatni a fogyasztókhoz a 
hazai mezőgazdaság szereplői, méghozzá kiszámíthatóan 
és szervezetten. Az unióban a termelői értékesítési szer-
vezet az általános és elfogadott értékesítési forma, nekünk 
is át kell vennünk és széles körben el kell terjesztenünk ezt 
a gyakorlatot. Önmagában egy-egy termelő képtelen arra, 
hogy a piacon magányos farkasként az érdekeit képviselni 
tudja. Ehhez megfelelő gazdasági erő kell: s a termelői ér-
tékesítési szervezetek ezt teremtik meg, emellett a logisz-
tikai feladatokról is ezek gondoskodnak. E téren még gye-
rekcipőben járunk. Nálunk ezek az ágazati szereplők csu-
pán 20 százaléka tartozik a tagok közé, Hollandiában ez az 
érték 90 százalék. Van hová előrelépni.

– Gondolom, szemléletmódban is váltanunk kell…
– Meg kell tanulnunk és ismernünk kell a piaci folyamato-
kat. Hiába akarunk mi eladni 1,3 euróért valamit, ha azt a 
piac 1 euróért veszi meg. Meg kellett értenünk, hogy nem a 
piac fog hozzánk alkalmazkodni, hanem nekünk kell hoz-
zá. Legalább ennyire fontos, hogy 
magas minőségű termékeket ál-
lítsunk elő.

– Évente 75-80 milliárd forint 
támogatáshoz juthatnak a ha-
zai agrárvállalkozások a 2013-ig 
tartó időszakban. Mire elég ez?

– Ennyi az európai uniós forrás és 
a nemzeti kiegészítés. Ám ennél jó-
val nagyobb értékben valósulhatnak meg beruházások, s 
mivel általában a kiadások 45-50 százalékát finanszíroz-
hatják a gazdálkodók támogatás révén, minimum a kétsze-
rese lehet tehát évente. Legkorábban indított pályázataink 
a növénytermesztés gépesítését ösztönözték, abból már a 
második fordulót is meghirdettük, de az állattenyésztés 
korszerűsítése, az állattelepek megújítása szintúgy nagy 
falat. A magas munkaigényű ágazatokra is koncentrálunk, 
például a kertészetre, a borászatra vagy a pálinkakészítés-
re. A következő lépcső, hogy a megfelelő szintű termelési 
szerveződéseket is tudjuk támogatni, amelyek a piacon na-
gyobb erővel jelennek meg, mint az egyes termelők.

– A mikrovállalkozások jelentős összeget kaphatnak a 
III-as tengely keretében. Miként tud ez a szektor hoz-
zájárulni a vidék fejlődéséhez?

– Azt kell megértenünk, hogy a mezőgazdaság fejlesztése na-
gyon fontos, de a tevékenységek fő színtere a vidék, ahol előál-
lítjuk a termékeket. A kettőnek együtt kell szervesen fejlődni, 
mert nem lesz soha versenyképes az agrárágazat a verseny-
képes vidék nélkül. Élhető vidékre van szükség, gazdagabbá 
kell tenni a térségeket, nem megfeledkezve  a foglalkoztatás 

biztosításáról. Kellenek kisvállalkozások, amelyek kiegészítik 
a település életét, mindenkit ide értve a fodrásztól a kisgép-
szerelőn át az orvosig. Ugyanezt szolgálja a középületek fej-
lesztésére, a vidéki örökség megőrzésére szánt keret.

– A vidékfejlesztés fontos eleme a LEADER program, 
amelyben nemrégiben ért véget az első forduló.

– Az eszme szép elképzelés, de a kezdeti időszakban min-
denütt gondot okozott a bevezetése, s nálunk sem megy 
problémamentesen. Ugyanis ennek az a lényege, hogy egy-
egy térségben helyi akciócsoportok jönnek létre, amelyek 
a rendelkezésükre álló összeg felhasználásáról egyedül 
döntenek: maguk dolgozzák ki a szempontokat, hogy mi-
re lehessen pályázni, s a bírálatot is ők végzik el. Ez egy 
bejáratott, 15-20 éves rendszer, de nálunk viszonylag új, a 
helyiek most tanulják. Óriási lehetőség, egyben óriási fe-
lelősség – vannak, akik jól élnek ezzel, és akad olyan, aki 
kevésvé. Mindezek ellenére azt mondom, hogy ez járható 
út, s az eleinte jelentkező vadhajtásokat le kell nyesni. 

– Ahogy a LEADER alapszemléletét, a helyi kezdemé-
nyezést tanulni kell, úgy tanulni kellett a pályáztatást 
is. Hogy haladunk ezzel?

– Őszintén megmondom, tartottunk ettől. Amikor be-

léptünk az unióba, akkor az agrárágazat támogatottságát 
jóval alacsonyabban határozták meg, mint a régi tagorszá- 
gokban, aminek egyik indoka az volt, hogy a nagy mennyi-
ségű forrást meg kell tanulni felhasználni az újonnan csat-
lakozóknak. A magyar agrárvállalkozók bebizonyították, 
hogy megtanulták ezt a rendszert, szertefoszlottak az ag-
gályok: 2007–2008-ban összesen 741 milliárd forintot igé-
nyeltek, 543 milliárd forintot ítéltek meg számukra. Ez a 
pályázati kedv minden elképzelést felülmúl.

– Összességében mennyire elégedett az ÚMVP megva-
lósulásával a félidőhöz közeledvén?

– A bejáratott jogcímek – például a telepek korszerűsítése 
–, amelyekre az előcsatlakozási időszakban is jutott forrás, 
nagyobb zökkenők nélkül haladtak. Nagy eredmény, hogy 
a magyar állattenyésztés döntő többsége 2010 végéig a leg-
korszerűbb technológiával fog dolgozni, s hatékonyságban 
is felveszi majd a versenyt. A gépesítettségben is fel tudunk 
zárkózni. Meg kellett barátkoznunk az új típusú progra-
mokkal, ezzel vannak nehézségek, de Európa minden orszá-
ga végigment ezen az úton. Le kell szűrni a tapasztalatokat, 
és tovább kell lépdelni a fejlődés útján.

Versenyképes agrárágazat 
versenyképes vidékkel
Minden második forint a műszaki-technológiai megújulást segíti

A pályázati kedv minden elképzelést felülmúl: két év alatt 741 milliárd forintot igényeltek az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében a pályázók, 543 milliárd forintot 
pedig már oda is ítéltek a számukra – összegezte Gráf József. A földművelési és vidékfejleszté-
si miniszter kiemelte, az 1300 milliárd forint csaknem fele a műszaki-technológiai megújulást 
szolgálja, hiszen nem reális, hogy versenyképesek legyünk az uniós gazdákkal, miközben elavult 
feltételek között dolgoznak itthon az ágazat szereplői. Fontos, hogy a mezőgazdaság fejlesztése 
mellett az agrárium színterét, a vidéket szintén növekedési pályára kell állítani. 

A versenyképesség nem korlátozódik a termelésre, a szűkebb 
értelemben vett gazdálkodói munkára. Legalább ennyire fontos, 
hogy a megtermelt árut, a növénytermesztés termékeit, 
az állattenyésztés produktumait, a kertészet és a borászat 
árukínálatát el tudják juttatni a fogyasztókhoz a hazai mezőgazdaság 
szereplői, méghozzá kiszámíthatóan és szervezetten. 



Hét év alatt 1300 milliárd forintot használhatnak fel a vidé-
ki nyertesek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) keretében. Öt fő célkitűzés köré épül a 2007 és 2013 
közötti időszakra nézve irányadó dokumentum: a mezőgazda-
ság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti szektor felemelé-
se, a sikeres agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, 
a fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősí-
tése, a vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, illetve 
a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a helyi kö-
zösségek fejlesztése jelölik ki az öt irányvonalat. Az I. tengely 
célja a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének ja-
vítása, illetve az agráriumból élők korszerkezetének frissítése. 
A II. tengely középpontjában a környezetkímélő gazdálkodás 
áll, annak támogatásával, hogy a mezőgazdasági tevékenység 
során mindinkább érvényesüljenek a környezetvédelmi szem-
pontok is. A III. tengely kiírásai a vidéki térségek jövedelem-
termelő képességének fokozására és az életminőség javítására 
fókuszálnak. A IV. tengely pedig a LEADER, a legsikeresebb  
uniós vidékfejlesztési kezdeményezés, amely a helyi közösségek 
saját adottságaikra épülő elképzeléseit segíti valóra váltani.

Mindenekelőtt tehát az agrárium versenyképességének ja-
vítására áldoz pénzt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap (EMVA) az ÚMVP-n keresztül: a források csaknem 
felét, egész pontosan 47 százalékát a mezőgazdaság és az élel-
miszer-feldolgozás technológiai hátterének fejlesztésére for-
díthatjuk. A mai mezőgazdaság egyik legsúlyosabb problémája, 
hogy a termelés sok ponton nem felel meg a modern kor és pi-
ac követelményeinek. Ennek orvoslására hivatottak azok az in-
tézkedések, amelyek a termelési szerkezetváltás ösztönzését 
célozzák meg, méghozzá a fenntartható termelési struktúra ki-
alakításával párhuzamosan. Vezérelvként fogalmazódik meg 
a jövedelmező agrár- és élelmiszer-gazdaság megteremtése, 
amihez elengedhetetlenül szükséges, hogy az ágazat szereplői 
megfelelő ismeretekkel és szaktudással rendelkezzenek – nem 

véletlen, hogy ezek megszerzésére is nagy figyelmet fordít az 
ÚMVP. A fizikai erőforrások korszerűsítése, az innováció elő-
segítése szintúgy jelentősen hozzájárulhat az ágazat sikeressé-
géhez, ahogy a mezőgazdasági termelés és termékek minősé-
gének javítása hasonlóképpen ezt szolgálja. Érthető ez, hiszen 
egyszerű belátni, hogy minél jobb és minél inkább a vevői el-
várásoknak megfelelni képes termékeket állítanak elő a hazai 
termelők, annál eredményesebben küzdhetnek nemcsak a tal-
pon maradásért, hanem a feljebb lépésért. A termelők közötti 
szövetkezés, ami a piaci érvényesülés másik sarkalatos pontja 
és egyben a közös érdekképviselet fóruma, szintén komoly tá-
mogatást élvez az I. tengely forrásaiból.

Mivel kiemelt cél a táj kultúrállapotban való megőrzése, 
minden harmadik forint a II. tengelyben felsorolt környezet-
gazdálkodási célokat szolgálja. A vidék fenntartható fejlődése 
szempontjából ugyanis kulcsfontosságú, hogy sikerül-e a me-
zőgazdasági földterületek hasznosítását környezettudatosan 
megszervezni, a gazdálkodók be tudnak-e vezetni olyan kör-
nyezetkímélő módszereket, amelyek szélesebb körben al-
kalmazva nemcsak ahhoz járulnak hozzá, hogy a termelésnek 
minél nagyobb hozadéka legyen, hanem ahhoz is, hogy a ked-
vezőtlen adottságú területeket ésszerűen és hosszú távon be 
tudják vonni a mezőgazdasági tevékenységbe. 

A III. és IV. tengelyek vidékfejlesztési támogatásai a forrá-
sok közel egyötödén osztoznak. Az ÚMVP célkitűzése, hogy 
a közösségi forintok felhasználásának köszönhetően az ország 
valamennyi vidéki térségében javuljon az életminőség és a la-
kosság könnyebben hozzáférhessen a helyi szolgáltatásokhoz. 
A várakozások szerint nemcsak a foglalkoztatottságban lehet 
elkönyvelni majd pozitív változásokat, de a jövedelemszerző 
képesség stabilizálódása hozzájárul a sok esetben a létbizony-
talansággal szembenézni kénytelen falusi emberek helyzetének 
jobbá válásához is. Az innovatív, fenntartható eljárások ösz-
tönzése révén gazdaságosabbá válik a vállalkozás minden for-

mája, aminek köszönhetően a költségek 
oldalán megmutatkozó megtakarítások 
ugyancsak a vidéki társadalmat erősít-
hetik. A falvak, kisvárosok vállalkozási 
és szolgáltatási szemszögből is vonzób-
bá tétele csökkenti a kisebb települések 
és nagyvárosok közötti életminőségbeli 
különbséget, amit kiteljesít a falusi tu-
rizmus fellendülése, a kulturális és ter-
mészeti értékek komplex hasznosítása, 
valamint a vidéki lakosság legszélesebb 
köre számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok hozzáférhetősége.
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Nem lehet sikeres mezőgazdaságot teremteni anélkül, hogy kor-
szerű termelési módszereket és eszközöket állítsunk csatasorba 
lehetőség szerint az ország minden pontján – ez az alapvetés 
fogalmazódott meg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram (ÚMVP) I. tengelyének összeállításakor. A mező- és erdő-
gazdálkodási termékek értéknövelési támogatásának célja, hogy 
a gazdálkodás szerkezetét megváltoztassa, a termékstruktúrát 
javítsa. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy milye-
nek a kapacitások és ez hogy viszonyul a kereslethez. A mező- 
gazdaság csak akkor lehet versenyképes, ha korszerű technoló-
giákat honosítanak meg a szereplői, akik ügyelnek a többi kö-
zött arra, hogy ne csak a termelésben, hanem a tárolásban is 
a minőségre helyezzék a hangsúlyt. Az erdészeti támogatások 
célja, hogy az erdőállomány megtartásához, talajvédelméhez és 
a talajnedvesség egyensúlyát támogató rendszerek kiépítéséhez 
nyújtsanak anyagi segítséget. Az I. tengely hasonló intézkedései 
keretében jut pénz a többi között az erdei iskolákra, illetve a ma-
gán erdei tájékoztató központok támogatására is.

A közösségi kasszából származó forrásoknak köszönhetően 
a mezőgazdaság és az erdészet eszközrendszerének megújulása 
lendületet kap. Legalább ennyire lényeges az emberi erőforrások 
javítása, legyen szó képzésről, tájékoztatásról, a fiatal gazdák tá-
mogatásáról vagy éppen a gazdaságok átadásáról. Fontos eleme 
a támogatási rendszernek, hogy a gazdálkodókat tanácsadási 
szolgálat segíti, s van kihez fordulniuk, ha segítségre van szük-
ségük. Ezt erősítheti, hogy igyekeznek arra ösztönözni a gaz-
dálkodókat, mind jobban segítsék egymás munkáját, aminek 
legfontosabb színterei a termelői csoportok lehetnek. Ameny-
nyiben ugyanis összefognak az azonos területen tevékenykedő 
szereplők, akkor erősebb lesz a piaci pozíciójuk.

Ugyanakkor nem célszerű, hogy életképtelen gazdaságok 
pénzt és energiát vesztegessenek olyan tevékenység kényszerű 
szinten tartására, amelynek nincs jövője. Ezért az uniós támo-
gatásokból jut azoknak, akik lehetetlen helyzetüket felismerve 
elszánták magukat a változtatásra: a rosszul jövedelmező gaz-
daságok által termelési struktúrájuk megváltoztatása érdeké-
ben tervezett projektekhez nyújtanak segítséget az I. tengely 
forrásai.

A fiatal gazdálkodók támogatása különösen nagy szerepet 
kap, mivel általuk innovatív megoldásokat alkalmazó gazdasá-
gok születhetnek. A kezdő vállalkozások talpra állítását azon-
ban ellehetetleníti a forráshiány, ezért az ÚMVP keretében erre 
is elkülönítettek pénzt. A mára kialakult helyzet csak úgy vál-
toztatható meg, ha a pályakezdő gazdák megfelelő tőkével ren-

delkeznek. Az intézkedés célja: segíteni a fiatalokat abban, hogy 
gazdaságukat útjára indítsák, s meg tudják alapozni jövőjüket. 
A támogatás révén a várakozások szerint a növénytermesztést, 
az állattenyésztést és a vegyes gazdálkodási formát választó fia-
talok száma egyaránt növekedésnek indul. Ezt egészíti ki az 55 
év fölötti gazdák és alkalmazottak számára a visszavonuláshoz 
nyújtott támogatás: ők akkor részesülhetnek uniós pénzekben, 
ha a tulajdonukban lévő gazdaságot átadják fiatal gazdáknak.

A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése lehet 
a másik garancia arra, hogy eladhatóbbak lesznek a produktu-
mok a piacon, a hatékonyabb termelést szolgáló infrastruktu-
rális fejlesztések és a technikai korszerűsítés mellett. Régóta 
nagy gondot okoz az ágazat szereplőinek, hogy mit kezdjenek 
a felesleges terméssel: a gabonatermelésben keletkezett több-
letek megfelelő helyre juttatása mindenkinek érdeke, s ennek 
egyik kiváló terepe lehet a bioenergia-termelés, pontosabban a 
bioüzemanyag előállítása. 

Az ÚMVP összköltségvetésének 47 százaléka jut tehát a ha-
zai agrár-versenyképesség növelésére az I. tengely keretében. Az 
állattartás körülményeinek javítása, a kertészet modernizálása, 
a megújuló energiaforrások elterjesztése csak néhány a fontos 
célok közül. Elsőrendű szempont, hogy innovatív termelési el-
járások bevezetésével korszerű gazdaságok jöjjenek létre.

Biztos megélhetés, javuló életminőség
Színvonalas mezőgazdaság és sikeres vidékfejlesztés uniós támogatásokkal

Fókuszban a versenyképes gazdálkodás
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, az erdők gazdasági értékének javítása, a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek 
értéknövelése, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra megteremtése az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
I. tengelyének fő célja. Az agrárvállalkozók évente együttesen 75-80 milliárd forint támogatáshoz juthatnak a 2013-ig tartó fi-
nanszírozási ciklusban.



A Petőfi nevét viselő abonyi mezőgazdasági termelőszövetkezet a tulajdo-
nosváltást követően nem csupán a veszteségek éveiből lépett ki, hanem a 
középszerből is. Helyén – a három Viszlai testvér jóvoltából – egy EU-nor-
mák szerinti energiafarm létesül, amelynek egymásra épülő moduljai kö-
zül már csak egyetlen hiányzik, a bioetanol-üzem. Az energiafarm ötlete 
Viszlai Béla, az Abonyi Mezőgazdasági Zrt. elnökének agyában született 
meg, aki saját példájával akarja bizonyítani, hogy a problémák megoldá-
sának színtere a honi mezőgazdaság. Általa kell és lehet gazdaggá tenni 
az országot. „Uraim, fel kell ébredni!” – üzeni a szkeptikusoknak.

A mezőgazdaság XXI. százada 
az abonyi energiafarm 
 Viszlai Béla üzenete a szkeptikusoknak: ,,Uraim, fel kell ébredni!”

fűtik majd az állatok istállóját, és mi ebben a zárt 
rendszerben a fantasztikus. Van, amit aranyár-
ban fognak értékesíteni. És milyen a sokszor napi 
20 órát is igénylő munkáért járó fizetség? Katalin 
csak annyit mond: meg van elégedve. 

Egyébként az elnöki feladatokat ellátó Viszlai 
Béla nem csupán a farmot álmodta meg min-
talétesítménynek, amit elsőként, EU-s normák 
alapján ők csináltak meg Magyarországon, és azt 
állítja róla, hogy Európa egyik legszebb mezőgaz-
dasági üzeme lett. Szóval nemcsak ezek, hanem  
bérezési gyakorlata is példaértékű.

– Én azt vallom, hogy minta-agrárüzemeket 
kell csinálni az országban, és olyan bért kell fi-
zetni a dolgozóknak, hogy az embereknek legyen 
mit megbecsülniük légkörben, körülményekben 
és pénzben egyaránt. Nálunk a dolgozók átlagke-
resete 160-170 ezer forint havonta, de ebben nincs 
benne a vezetők fizetése – mondja az egyébként 
70 embert foglalkoztató Abonyi Mezőgazdasági 
Zrt. elnöke, akinek az élelmiszer-technológiai 
kutatásai révén 40 országban ismerik a nevét.  

Az energiafarm zárt rendszert alkot, és rend-
kívül gazdaságos. Egyetlen modul hiányzik már 
csak az egészet alkotó rendszerből, ez pedig a 
bioetanolüzem. Mint megtudom, a létesítmény 
blokkjait külön-külön pályázták meg, és az EU-s 
támogatás mértéke is különbözött. A biogázüzem 
650 millió forintos összköltségét 40 százalékban, 
a trágyaüzemet 80 százalékban támogatták. Ter-
mészetesen a bioetanolüzem terveivel és pályá-
zati anyagával is elkészültek már, amit több mint 
641 millió forintból lehet létrehozni. A gazdasá-
gossági számítások szerint az üzem képes lesz 
évente minimum 300 millió forint eredményt 

produkálni. Mikor a farm teljesen elkészül, bele-
értve a félautomata technológiával működtetett 
üvegházat is, elmondhatják, hogy összesen két és 
félmilliárd forintba került a beruházás. 

A gazdaság kétezerre akarja felfejleszteni a 
szarvasmarha-állományát, a keletkezett szerves 
trágya EU-normák szerinti gondozását pedig az 
energiafarm oldja majd meg. A bioetanolüzem, a 
biogázerőmű, az aerobfermentáló, az üvegház és 

a kapcsolódó kertészet működéséhez körülbelül 
80-100 emberre lesz szükség, de a termékek cso-
magolása további munkaerőigényt jelent majd.

Megkérdeztem, mi kell ahhoz, hogy egy ekko-
ra horderejű fejlesztésbe valaki Magyarországon  
belevágjon. Viszlai Béla mosolyog. Azt mondja, 
meg kell tanulni gondolkozni. Aztán hinni kell 
a sikerben. No persze elfáradni nem szabad, és a 
pénz sem érdektelen. Röviden: minden idő, ener-
gia, ész és pénz kérdése még nálunk is. 

– Mi nemcsak beszélünk például az energia-
hasznosításról, hanem meg is csináljuk. Sajnos 
több nagy baja van a mezőgazdaságnak. Egyrészt 
nincs jó helyen a megítélése és a túlzó export-
szemlélet sem tesz jót neki. Ehelyett szerintem 
importot kellene kiváltani. Ami konkrétan is 
érint minket: a projektünk évente 30-40 ezer ton-
na  szén-dioxiddal kevesebbet bocsát ki a hagyo-
mányos technológiákhoz képest. Sajnos a jelenleg 

érvényben lévő jogi szabályozás a 
mezőgazdaságot kizárja az úgy-
nevezett karbonkereskedelemből, 
pedig az új, környezetbarát me-
zőgazdasági projektekkel elérhető 
CO2-kvótáért kapható források 
igencsak serkentenék a „zöld” 
technológiák elterjedését. 

Hiába, isten malmai hazánk-
ban lassan őrölnek. Ám ez, úgy 

tűnik, a három Viszlait nem riasztja vissza attól, 
hogy a maguk léptéke szerint virágzó, modern 
vidéket teremtsenek. Ebben talán szimbolikusan 
még az a két flakon víz is benne van, amit a zrt. 
elnökének miskolci irodájában fedeztem fel. Tíz 
hónapja nyugszik ott a két palack, amelynek tar-
talma a környék egyik forrásából származik és  
PH-értéke igen magas, 9 felett van. Lehet, hogy 
ez lesz a hazai ásványvizek következő királya?
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Az energiafarm programjával elméletben ismer-
kedem a koncepció kidolgozójának, Viszlai Bé-
lának miskolci irodájában. A laptopon először az 
országos adatok jelennek meg, amelyek tudatják, 
az évente képződő biomassza-készletnek – vagyis 
a szerves trágyának – az 1100 petajoule-nyi ener-
giatartalma több mint hazánk éves energiaigé-
nye. A megdöbbentő adat azzal a ténnyel egészül 
ki, hogy ennek ellenére energiafogyasztásunk 78 
százalékát méregdrága importból fedezzük, mi-
közben az alternatívenergia-előállítás az igény-
nek mindössze 5 százaléka. Ezek szerint e téren 
mérhetetlen a pocsékolás, amit aligha engedhet-
nénk meg magunknak. 

A címzetes egyetemi docensi rang viselője 
sohasem magáért az elméletért kutatott, ha-
nem mindig azt kereste a természetben, amit a 
gazdaság számára hasznosítani lehet. Nyilván 

ebből táplálkozik hite, miszerint az ország ki-
bontakozási lehetősége a mezőgazdaságban van.  
– A föld és az eszköz adott. Ebből olyan terméket 
kell előállítani, ami eladható, ami kurrens cikk 
– mondja. 

Hogy mi az újdonság az energiafarmban?
Ezt Abonyban, a gazdaság helyszínén tapasz-

talom, miután búcsút veszek a volt Petőfi ter-
melőszövetkezet egykori faházas irodaépületé-
nek bokrokkal benőtt sziluettjétől, hogy az in-
nen hétszáz méterre fekvő szép új világ kapuján 
belépjek, amelyen festett, nagy betűk hirdetik: 
Energiafarm. Lázas földmunka, úthengerezés, 
lótás-futás mindenfelé. A csinosítás műveletei-
nél tartanak. Ez itt a XXI. század: a biogázüzem 
hatalmas, henger alakú tartályai már állnak, az 
aerobfermentáló üzem kész, az erőmű elektro-
mos berendezésein a szerelők az utolsókat simít-
ják, az állatok számára felállított tágas, új csar-
nok a szarvasmarhákra vár.

A három Viszlai fiútestvér meg akarja mutat-
ni, hogy így is lehet. Vagy talán azt, hogy így kell? 
Kísérőm, Rábai Katalin tejhigiénikusi munkára 
jött a Viszlai-birodalomba. Igaz, albérletben lak-
nak Abonyban a párjával, aki az üszőtelep üzem-
vezetője, de itt, mint mondja, valami egészen iz-
galmas dolog történik. Az óriás tartályokat kör-
bejárva azt magyarázza, hogy melyik cső viszi a 
biogázt, melyik a biomasszát, miből lesz hőener-
gia, miből az öntözésre használatos lé, miképp 

A sikeres vidék útja 

Az impozáns 
biogáztartály 
a XXI. századot 
hirdeti

Feldolgzásra vár 
a biomassza

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	

Állattartótelep korszerűsítése 
1. Trágyakezelés 697  31 % 2010.
   első negyedév 
2. Istállóképzés     497,5 60 % 2010 
Összesen	 1194,5		 47	%	 	 5	



Egy egri grafikus, Ipacs Géza tehetségét dicsérik a 
Bodri-borok címkéi. Amíg nem ismerik egy adott 
pincészet borait, addig a címke komoly segítőtárs 
az értékesítésben, a népszerűsítésben – vallja a 
borász. Erre különösen nagy szükség van a vál-
ság időszakában, hiszen a borfogyasztás is visz-
szaesett. A pince gazdája bizakodva említi, egy-
re több fiatal kedveli meg a bort és híve a kulturált 
borfogyasztásnak, ami kapcsolódik a tudatos 
gasztronómiai kalandozásokhoz is.

Az ÚMVP technológiai pince- és raktárépí-
tési pályázatán elnyert támogatás a beruházás 
összegének felét adja – mutat körbe Bodri István. 
A tavaly decemberben sikerrel zárult kérelme-
zés után tavasszal kezdődött az építkezés. Előbb  
12 ezer köbméter földet kellett megmozgatni 
ahhoz, hogy megkezdődhessen a falazás, a kő-
művesmunka. A beruházás kivitelezése a tervek 
szerint 2010 májusában fejeződik be, s a szüretre 
már megkezdheti működését a palackozó, az érle-
lő. A beruházás nagyságrendjének érzékeltetésére 
a borász megjegyzi, az építkezés költsége eléri a 
730 millió forintot. A tervezés és kivitelezés helyi 
mester, Heimann Ferenc feladata. 

– Az önrészt, illetve az előfinanszírozáshoz 
szükséges pénzt az üzlettársammal teremtettük 
elő, hitelt nem vettünk fel – jelzi Bodri Ferenc az 
óvatos gazdálkodás egyik pillérét. Ám a borász 
nem tagadja, a támogatások nélkül nem vágott 
volna bele ilyen nagy léptékű fejlesztésekbe.

A Bodri pincészet borai éppen úgy megta-
lálhatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben, 
mint a vinotékák polcain és az éttermek borlap- 
jain. Jelenleg évi 100 ezer palack a borászat kapa-
citása, de az új létesítmény belépésével és az új te-
lepítések termőre fordulásával ez két-három éven 
belül évi 150 ezer palackra bővül. Addig is a 80 
ezer darab százéves bontott téglából néhány éve 
épült 300 négyzetméteres pincében érnek a Bod-
ri-borok. Vannak persze 200–400 éves pincéik is 
Bodriéknak, de azokban már nem a borok, hanem 
a vendégek pihenhetnek meg néhány pohár finom 
bor és falat kóstolásának erejéig. 

– Értékesítünk és kóstoltatunk is a pincészet-
ben – teszi hozzá a gazda. A vendéglátás, az ide-
genforgalom fejlesztése is fontos szerepet tölt be 
az üzletpolitika tervezésében. Szeretnék növelni 
a helyben értékesített borok arányát. Különösen a 
nagyarányú pályázati támogatással megvalósuló 

bővüléssel párhuzamosan a külföldi piacokra is 
igyekeznek betörni. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Kínában, Oroszországban, Ukrajnában 
vannak már mintaszállítmányaik. 

A borász megmutatja a pince melletti szőlő-
ültetvényt is. Bizakodva mondja, kiváló bor lehet 
az idei, magas a mustfoka a szőlőnek. A kisebb 
mennyiség pedig egyáltalán nem zavarja a szak-

embert, hiszen ez még a kezükre 
is játszik.

– Mi a minőségi, prémium ka-
tegóriában kínáljuk a borainkat, a 
tőkén a háromkilós termésből ket-
tőt leszedünk, hogy a meghagyott 
egyben összpontosuljon a szőlő 
minden értéke, íze, zamata, az ás-
ványi nyomelemek – lebbenti fel a 
fátylat a jó bor készítésének titká-
ról Bodri István. A borász mutatja 

a szőlő mellett egy vízelvezető rendszer elemeit, 
amely szintén az FVM által kiírt ÚMVP öntözési 
jogcím révén létesül: egy 3,3 kilométeres rendszer 
a szőlőben. A beruházás 185 millió forintos költ-
ségének 70 százalékát fedezi a támogatás.

Természetesen minden borásznak van ked-
venc bora. Bodri Ferencnek most a 2007-es 
Optimus Cuvée áll legközelebb a szívéhez, ínyé-
hez. Ugyanebből a fajtából a 2006-os évjárat 
aranyérmet hozott a brüsszeli világkiállításról.  
– Ez még nincs is palackozva, de hamarosan lesz, 
és remélem, a borbarátok is úgy megszeretik, aho-
gyan én – emeli a fény felé a poharát.
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Csatár-völgyi pinceparadicsom
Az üzletpolitika tervezésében kiemelt cél a vendéglátás, az idegenforgalom fejlesztése

Gyönyörű tájon, a 150–250 méter magas tol-
nai dombság között autózva érkezik a látogató 
a Csatár-völgybe. Gondosan művelt szőlők, táj-
ba illő présházak mellett elhaladva lehet eljutni 
a völgy végében található Bodri pincészethez.  
A rusztikus, jó ízléssel megépített vendégfogadó 
és pinceegyüttes mellett nagy a nyüzsgés. Bolt-
ívek, kupolák születnek az építők keze nyomán. 
Jövőre elkészülhet a majd’ egymilliárd forintos 
program első része.

A gazda, Bodri Ferenc, szálas termetű, ha-
tározott ember. Örömmel kalauzolja a vendéget 
a családi birodalomban. Tősgyökeres szekszár- 
diak. A család nemzedékek óta foglalkozik sző-
lővel, borral. Sokáig mégis csak kedvtelésből, 
fizetéskiegészítésül foglalkoztak vele az utódok. 
Egy évtizede aztán elkezdtek a dűlőkben szőlőt 
vásárolni, és a gazda három éve már kizárólag 
ebből teremti elő a kenyérre valót. A Bodri cég-

csoportban dolgozik már a borász lánya is, a ven-
déglátásban pedig öccse van segítségére. 

A birtok 40 hektáron terül el, amelyből 22 
hektár szőlő a Faluhely-dűlőben van – em-
líti Bodri István. A kívülállónak érdemes tud-
ni, hogy ez a szekszárdi borvidék egyik, ha nem 
a legjobb dűlője. A szőlők 2, illetve 9 éves te-
lepítésűek. A borász sorolni kezdi a fajtaválasz-
tékot is: fehérből van Sauvignon Blanc, Olasz-
rizling, Chardonay, Rizlingszilváni, míg a kék-
szőlő-sorokban Kadarka, Kékfrankos, Cabernet 
Sauvignon, Zweigelt és Pinot noire terem.  
A vezető fajta a kékfrankos, csúcsboruk pedig az 
Optimus Cuvée, mely kizárólag hibátlan minősé-
gű Merlot, Cabernet Franc és Cabernet Sauvignon 
szőlőből készült.

Közben belépünk a formálódó boltívek  alá. 
Ha elkészül, éppen egy tucat kupola ékesíti majd 
az épületet. A gazda elárulja: egy 1720 négyzet-
méteres létesítmény készül itt, ahol helyet kap a 
palackozóüzem, illetve raktárak, érlelőhelyiségek. 
A Bodri pincészet ezzel a beruházással is meg-
erősítheti helyét a Szekszárdi borvidék pincésze-
tei között, ahol nagyságát tekintve ott van az első 
tíz között. Persze nem a méret, a minőség a leg-
fontosabb. Ehhez járul a kreativitás. Bodri István 
nem sajnálja a pénzt például az egyedi címkékre. 

A modern eszkö-
zökkel felszerelt 
pincészetből 
évente 100 ezer 
palack bor 
kerül ki 
a fogyasztók 
asztalára

Méltatlanul szorult háttérbe az elmúlt évtizedekben a szekszárdi bor-
vidék. Szerencsére az utóbbi tíz-tizenöt évben elhivatott borászok szí-
vós munkával ismét rangot adtak a történelmi bortermelőhelynek. Egyi-
kük Bodri István, aki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
(FVM) pályázatán nyert támogatással jelentős fejlesztésekbe kezdett a 
családi pincészetben.

Innen vezet 
a kékfrankos 
útja a tölgyfa 
hordókon át 
a poharunkig

A formálódó boltívek 
alatt palackozóüzem, 
raktárak, 
érlelőhelyiségek 
kapnak helyet

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	
Meliorációs 
támogatás 122 30 % 2009 – 
Gépbeszerzés 7 30 % 2009 2 
Élelmiszeripar* 71,4 35 % 2010 – 
Pinceépítés 365 50 % 2010 6

 *A mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)



Nevük, a Solum latin szó, jelentése: anyaföld. 
Lassan 20 esztendeje, hogy a zártkörű rész-
vénytársasági formát választották. A vezetők 
esküsznek rá, hogy a sok fejtörés és az átgondolt 
fejlesztés, no meg folyamatos pályázás hozta 
meg a sikert. A cég a burgonyában talált rá fő 
profiljára, és akkor kezdett az öntözés fejlesz-
téséhez – megépítve a Duna vizéből a maguk 
„kisbalatonját”.  
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Az végül nem derül ki, mi is a baj a nagy krump-
lival, és a méret miképp függ össze a gazda szel-
lemi állapotával. Tény, itt is termett már 2,6 kg-os 
óriás, amit egy kosárkában fél évig őrizgettek. De 
ami a gyakorlat szempontjából fontos lehet: a cso-
magolt áru nem viseli el a túlzó méretet. 

Persze semmi sem megy pocsékba. A leérté-
kelésen kívül sokféle módja van a hasznosításnak, 
ez a termék ugyanis nem akármilyen portéka. Az 
ügyvezető igazgató szerint a burgonya az egyet-
len kultúrnövény, aminek semmiféle káros ha-
tása nincs az emberre. Szentirmai András, aki 
az Országos Burgonya Terméktanács elnöke is 
– amelynek éppúgy tagja a cég, mint a tej-, a gabo-
na-, illetve a zöldség-gyümölcs terméktanácsnak 
–, dédelgetett kedvencéről még azt is elmond-
ta, hogy az országban a Solum az egyetlen, ahol 
ágyásokban, öntözéssel termelik a burgonyát. Az 
ágyásnak fontos funkciója van: egyforma hőmér-
sékleten tartja a gumókat, ami a vegyi kezeléssel 
együtt garantálja a termék egészségességét. 

Laikusként nem is gondolná az ember, hogy 
a krumplitermesztés mennyire macerás és drága 
dolog. Szirmai András elmondta, egy hektárra a 
vetőgumó 525 ezer forintba kerül, a vegyszer mi-
nimum 1,5 milliót visz el. Ez utóbbi tízszerese an-
nak, amit hasonló nagyságú kukoricaültetvényre 

felhasználnak. Ha egy hektáron búzát vetnek, 20 
ezer forint körüli összeget fizetnek a magért. Hogy 
miért éri meg mégis a küzdelem? Azért, mert ma 
már évek óta páratlan minőségű burgonyát tud-
nak termelni. És azért, mert megértették azt az 
egyszerű nyugati taktikát és stratégiát, hogy va-
kon nem szabad termelni. Keretgazdálkodásra 
van szükség, vagyis csupán annyit kell termelni, 
amennyit megkötött szerződések formájában igé-
nyelnek a beszállítók. 

– Mi azért vagyunk jobbak másoknál, mert 
minden ágazatunkban kitűnő agrárszakemberek 
dolgoznak, akik felsőfokú végzettségüket felső fo-
kon gyakorolják. Mi mindig keressük az újat, amit 
kutatás-fejlesztéssel alapozunk meg – mondja az 
ügyvezető, aki a hatalmas birodalom bemutatá-
sa közben rámutat arra a mesterséges tóra, amit 
a dolgozók „kisbalatonnak” neveztek el, vizét pe-

dig a közeli Dunából nyerik. Innen, a szivattyúte-
lepről föld alatti vezetékrendszeren jut el a víz a 
földekre. Körutunk során láthatóvá válik egy-egy 
öntözőberendezés. A rendszert tovább fejlesztik, 
holott jelenleg már a nyolcadik üteménél tarta-
nak. De nem lehet leállni. 

Kísérletezés eredmé-
nye, hogy 23 növény kipró-
bálása után csak néhányat 
ítéltek gazdaságosan ter-
meszthetőnek, mint ami-
lyen a zöldbab, a zöldborsó, 
a csemegekukorica és a cu-
korrépa. Amit napjaink-
ban termesztenek, konkrét 
szerződéssel biztosítják be.

Gyenge pontjuk az ál-
lattenyésztés, de ebben is 
próbálkoztak és próbál-
koznak folyamatosan. Úgy 
tudom, tőlük indult el az 
azonnali fogyasztást igény-
lő friss, kezeletlen tej ki-
helyezése automatákba. A 
Solum szakemberei azt mondják, ez kísérletnek 
jó, de nem ez a gazdaságos tejelőállítás és értéke-
sítés igazi útja. A nagy kérdés: akkor mi? 

A gazdaság tehénállománya 
a szaporulattal együtt megköze-
líti az ezret. Tavaly tehenenként  
9500 liter, jobbára extra minőségű 
tejet kellett értékesíteniük. Elégsé-
ges hazai kereset híján tankokban 
szállítanak Olaszországba. Most 
a kutatóké a terep: meg szeretnék 
találni azt a módszert, amivel a 

tejben lévő omega-3 zsír arányát növelni tudja az 
állat. A kísérletek az elején tartanak, de a Solum 
szakemberei nagy reményeket fűznek hozzá. 

A bemutatásból nem maradhat ki a csomago-
lóanyag-üzem, ahol a környék jó néhány asszonya 
keresi kenyerét. Akkor hozták létre, amikor min-
denki tanulta a „több lábon állást”. A nyomda-
üzem olyan fóliás tasakokat állít elő, amelyek al-
kalmasak pékáruk, tészták, cukor és sok más élel-
miszer-ipari termék csomagolására anélkül, hogy 
bepárásodna, ha meleg kiflit vagy kenyeret tesz-
nek bele. Pál Tünde leszedőmeós azt mondja, a 
párja is itt dolgozik, és kettejük megélhetése ga-
rantált. Csak még sokáig működjön a kiegészítő 
tevékenységnek számító kis nyomda! 

Miután a Solum vezetése stratégiában gon-
dolkodik, a kívánság meghallgatására minden re-
mény megvan.

A Solum ars poeticája: nem 
szabad vakon termelni
A semmiből indultak, ma övék az ország legnagyobb „krumplibirodalma”

Tasnádi László  nem akármilyen ember. Az ön-
magában nem feltétlenül tenné különlegessé, 
hogy 14 éve agrármérnökként a Solum Zrt. bur-
gonyaüzemének igazgatója, aki megélte, hogy 
uniós támogatással vadonatúj üzemcsarnok 
épült, amelybe rövidesen holland technológiát 
telepítenek, és a korszerű gépekkel dolgozó em-
berek feje fölött ablakokon árad be a természe-
tes fény. De arra már felfigyel az ember, hogy a 
39 esztendős férfit elégedetté teszi a tudat: az 
új üzemcsarnok oldalában lévő területet ő fog-
ja fákkal, bokrokkal betelepíteni. Mint kiderül, 
otthon saját arborétuma van, sok növénykülön-

legességgel, mint amilyen például a szecsuáni 
mamutfenyő. De mindez semmi. Tasnádi egyike 
az ország néhány íjvadászának, aki eme tudását 
már a Kalahári-sivatagban is gyakorolhatta. No 
persze a Solumnál nem ezért kedvelik főnökei és 
beosztottai, hanem mert érti a dolgát. 

Végigjárjuk a technológiai sort, amelynek 
elején hatalmas krumplihegyek tornyosulnak.  
A sárga kisgép bele-beleharap, és amit a szájába 
vesz, rápakolja a gumi futószalagra. Itt az első vá-
logatást néhány férfi végzi, tőlük jutnak a porzó 
gumók egy rázó szerkezetbe, majd a mosógépbe.  
Aztán asszonyok veszik gondozásba a szemeket, 
hogy a végső válogatás után a csomagológépbe 
kerüljenek. A gépsoron álló férfiak beöltözve, a 
szó szoros értelmében kesztyűs kézzel bánnak a 
jó pénzt hozó gumókkal. A válogatóban dolgozók 
megkeresik a 150 ezer forintot is, ami a mai vi-
lágban szép jövedelemnek számít — mondják. Ezt 
a jelenlegi technológiát váltja fel a vadonatúj hol-
land gépsor, aminek a napokban várják érkezését. 
Az lesz csak az új világ. Most télen 5 fokban, nyá-
ron 38 fokban dolgoznak. Az új üzemcsarnok 
klimatizált, ott decemberben sem kell majd kö-
tött sapkába és bélelt zubbonyba öltözni. 

A szortírozás során nem csupán a kicsiket 
vagy az egészséges, de sérült burgonyákat szedik 
külön, hanem a túlságosan nagyra nőtt egyedeket 
is. A burgonyások közt jár egy régi mondás: „mi-
nél hülyébb a gazda, annál nagyobb a krumplija”. 

Az asszonyok 
– a szó szoros 
értelmében 
is – kesztyűs 
kézzel bánnak 
a megmosott 
gumókkal

Több lábon áll-
nak: a csomago-
lóipar kiegészítő 
tevékenység

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	

Kertészet
korszerűsítése 121 65 % 2009. XII.15. – 
Kertészeti
gépbeszerzés   22 65 % 2009. XII.15. –
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befektető vette meg, s Gémes László azonnal le-
csapott a lehetőségre. Az ekkorra már 18 hek-
táros birtoka az új bérelt területekkel hamarosan 
80 hektárra hízott. Gémes László a dédapai ha-
gyományokat folytatva – aki a cséplőgéppel bér-
munkát vállalt – vett még egy kombájnt, majd 
egy bálázógépet, így maga is szolgáltatóvá vált: 
béraratást és bálázást is vállal. A két kombájn 
együtt gyorsan elintézi a gazda földjeit, így haté-
konyabb a betakarítás. Ha végeztek, indulhatnak 
mások gabonatábláira. Ebben a pályázati idő-
szakban került a gazdaságba az első korszerű, 90 
lóerős traktor is. A következő, 130 lóerős masi-
nát teljesen saját erőből vette Gémes László. Ak-
kor ugyanis éppen nem volt semmilyen támoga-
tási pályázat, a traktorra pedig szükség volt.

– Mindig a földbe és a gépparkba forgattam 
vissza a nyereséget, a feleségem veszekedett is 
néha emiatt – mosolyodik el a gazdálkodó pol-
gármester. 

Innen nem volt megállás, jelenleg 90 hektár 
saját és 180 hektár bérelt földön termeszt búzát, 
kukoricát, árpát, repcét, napraforgót. Idén ősz-
szel 26 hektáron repce, 180-185 hektáron búza, 
árpa, a többi területen napraforgó kerül a föld-
be. A kukorica egyelőre kimarad a vetéstervből, 
mert a Dél-Alföldön az országos átlaghoz képest 
is kevés csapadék hullik, s a termés is soványabb 
az átlagosnál. 

Az természetes volt, hogy László az uniós 
csatlakozást követően az elsők között pályázott 
a meghirdetett géptámogatásra. Összesen ki-
lencféle eszközre futotta, egyebek mellett bálá-
zóra, a kombájnhoz adapterre, pótkocsira, mobil 
üzemanyagkútra. Ez utóbbi is a tudatos tervezés 
eredményként került a gazdaságba. Kiszámol-
ta ugyanis, hogy kedvezőbb áron vásárolhat 
gázolajat közvetlenül a MOL-tól, mintha töltő-
állomáson, kereskedő közbeiktatásával tenné 
ugyanezt. 

– A 200 lóerős traktor mindent tud, ami ma 
egy korszerű mezőgazdasági erőgéptől elvárható. 
A fokozatmentes váltó úgy dolgozik, hogy abból 
semmit nem érezni a vezetőfülkében. A motor-
fordulatot automatikusan a nyomatékhoz állítja, 
elősegítve a leghatékonyabb üzemanyag-felhasz-
nálást. Van benne sebességtartó automatika, va-
gyis tempomat és klímaberendezés – sorolja a 
traktor tudományát Gémes László. Egy barátjával 
együtt vásároltak, de a gazda kolléga végül sajnál-
ta a 3,5 millió forintos többletköltséget és egy ke-
vésbé „okos” modellt választott. Nagyigmándról 
hazatérve összehasonlították a fogyasztást.  
A másik traktor 270 liter gázolajat falatozott el 

az úton, Gémesé beérte 150 literrel. Az új szer-
zemény a 400 ledolgozott üzemóra alatt 500 ezer 
forintot takarított meg gazdájának az egyszerűbb 
modellhez képest. A sok munkalámpának köszön-
hetően éjszaka is szinte nappali fényben lehet az 
erőgéppel dolgozni. Ez a pályázati támogatással 
vásárolt traktor napokon, heteken keresztül éj-
jel-nappal képes dolgozni, csak az embereket kell 
váltani a volán mögött. A régi traktoros beteg-
ségek, a gerinc-, gyomorbántalmak ismeretlenek, 
hiszen nyolc pozícióba állítható, a vezető súlyá-
hoz igazítható légrugós ülés kíméli a szántóvetőt. 
A kabin önmagában is rugózik, ami szintén óvja 
a földeken dolgozót.

– A traktor nettó 27 millió forint volt, a ki-
egészítő berendezésekkel együtt pedig 32 milliót 
kóstált. Ennek 25 százalékát kapom meg a kifize-
tési kérelem jóváhagyásával (ahogy elszámolunk 
a papírokkal), hiszen minden uniós támogatás 
utófinanszírozással történik. A végelszámolás-
nál 8 millió forintot kapok majd vissza – számol 
a gazda. – Erre a traktorra és a kiegészítő esz-
közökre, a gabonavetőgépre és az altalajlazítóra 
is szükségem volt, de az ÚMVP gép- és eszköz-
beszerzési jogcímének köszönhetően bátrab-
ban bele mertem vágni a fejlesztésbe – állítja. 
A támogatás teszi lehetővé, hogy kevesebb hi-
tel is elegendő, kisebbek a gazda terhei. László 
szerint az egyetlen esély a talpon maradásra az 
„előre menekülés”, a fejlesztés, korszerűsítés.  
A minél kevesebb külső szolgáltatás igénybevé-
tele is segít akár a mostanihoz hasonló nehéz 
időszakok átvészelésében – figyelmeztet László. 

Szegvárnak most van gazdája, hiszen egy am-
biciózus, előrelátó fiatal gazda irányítja.

Első generációs gazda
A minél kevesebb külső szolgáltatás igénybevétele segít a nehéz időszak átvészelésében

Gémes László türelmünket kéri, s ajánlja, addig 
nézzük meg a birkákat, hogyan tartják rendben 
a füves területeket. A nyílt tekintetű, határozott 
beszédű fiatal gazda szívesen ül legújabb, az Eu-
rópai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) forrásaiból az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) keretében nyert tá-
mogatás segítségével vásárolt kor-
szerű, „intelligens” traktorjának 
nyergébe a fotózás kedvéért. Lát-
szik, büszke új szerzeményére. 

– Pedig nem volt törvénysze-
rű, hogy gazdálkodni kezdjek. Pi-
ci gyermekkoromban költöztünk 
Budapestre, és 17 éves voltam, 
amikor 1989-ben visszatértünk 
– idézi a múltat. A vendéglátóipari szakközépis-
kolát is ott végezte el, de az érettségi vizsgát már 
a szülőföldön tette le. Későbbi felesége egyik ro-

konánál ült először traktorra, vezette, bálázott, 
kaszált, és ezzel el is dőlt az életpályája. 

– Itthon tartottam néhány disznót, marhát, 
de földdel nem foglalkoztam. Nagyapám, aki a 
település állatorvosa volt, ’94-ben kárpótlási je-
gyekkel vásárolt egy 7 hektáros földet, bár sosem 
gazdálkodott, ahogyan édesapám sem – teszi 

hozzá. A dédapa cséplőgép-tulajdonos volt, de 
akkoriban már az is „nadrágos embernek” szá-
mított a parasztok szemében. Egy másik előd ál-
latok adásvételével foglalkozott, de ő sem a föld-
ből élt. Gémes László így első generációs gazda 
lett, aki már bizakodhat a dinasztiaalapításban, 
mert nagyobbik, 11 éves gyermeke igencsak ér-
deklődik a traktorok iránt. 

A paraszti létet bérelt területtel kiegészítve, 
10 hektárral kezdte László a ’90-es évek közepén. 
Igen hamar fölismerte a pályázatokban rejlő le-
hetséges előnyöket, így már 1998-ban igénybe 
vette a mezőgazdasági gépvásárlási támogatáso-
kat. Az utolsó, kizárólag nemzeti forrásból nyúj-
tott támogatásból 2003-ban vette az első New 
Holland kombájnt. A vásárlás idején történt, 
hogy a csődbe ment mindszenti tsz-t egy olasz 

Gémes László 
a kombájnnal 
bérmunkát is 
vállal

Szegvár, Csongrád megye. A Szentestől délre fekvő nagyközségben nehéz 
eltévedni, Gémes László gazdát is egy-kettőre megtaláljuk. A telephelyen 
traktorok és különféle mezőgazdasági eszközök fogadnak csendesen, mia-
latt a fóliával fedett fémvázas raktár mellett egy másikat raknak össze az 
emberek. Vendéglátónk, a sokoldalú polgármester éppen az egyik erőgépre 
szerel fel egy adaptert. A fiatal gazdálkodó egy képviselői ciklus után első 
polgármesteri megbízatását tölti, nem mellesleg a sikeres érdekképviseleti 
szervezet, az Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének alelnöke.

A 200 lóerős 
traktor mindent 
tud, amit ma 
egy korszerű 
mezőgazdasági 
erőgéptől el 
lehet várni

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	

Gépbeszerzés: 8 75 % 2009 1
1 traktor,   
1 gabonavető,    
1 altalajlazító    
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– Mi lesz, ha a három lány más-más irányt 
választ és búcsút int a Benedek farmnak?

– Bolond az, aki innen elmegy. A földből, illet-
ve a gyümölcsösből mindig meg lehet élni, ilyen 
biztonságot nehezen talál manapság az ember.

Orsolya replikáját az időközben megérkező 
Benedek László más szempontból egészíti ki.

– Én is gondoltam már erre az eshetőségre, hi-
szen a lányok már csak ilyenek, kirepülnek a fé-
szekből. Mégis úgy gondolom, hogy a lányaimból 
és majdan a három vejemből lehet majd egy jó 
csapat. Aztán meg ha jönnek az unokák, majd-
csak felnő az utánpótlás.

Benedek László azt szeretné, ha valami olyas-
mi alakulna ki, mint amilyet Ausztriában látott, 
amikor egy ideig ott dolgozott szőlőmetszésen. 

Azt tapasztalta, hogy három generáció vitte a 
gazdaságot, a 150 éves házhoz pedig hozzáépí-
tették a legmodernebb technikát. A férfi sajnála-
tosnak tartja, hogy Magyarországon nincs meg a 
szakmai folytonosság. Azonban hiszi, hogy lehet 
változtatni ezen, és talán a hazai folyamatok is eb-
be az irányba mutatnak. 

– Mi felkészültünk. És a gyereknevelés se lesz 
gátja – mondja Benedek. Majd hozzáteszi, Bori 
is kertészmérnök lesz, és már jól beszél németül, 
Zsófinak is jó a nyelvérzéke, így aztán a hazai és 
a külföldi szakmai információk bekerülnek gaz-
dálkodásuk vérkeringésébe. 

A farm működtetése annak ellenére nehéz és 
bonyolult, hogy a gépesítés megoldott. Amikor 
jön a szezon, a településen mindig megtalálják azt 
a 20–50 embert, akivel a rohammunkát el lehet 
végezni. A gyümölcs ugyanis érzékeny portéka: se 
túlérlelni, se éretlennek hagyni nem szabad. Ti-
zenöt év alatt a piacot is kiépítették, de ezzel meg 
az a baj, hogy a kereskedő jelentős hasznot visz 
el, miközben a fizetőképes kereslet egyre kisebb.  
A család mostanában éppen azon  töpreng, mi-
képp lehetne kiiktatni a kereskedő hálózatot.

Gyümölcsös a szőlő helyén 
A nagyrédei Benedek lányok beleszülettek apjuk világába

Hogy miért lett a 29 esztendős kertészmérnök 
Orsolya fiatal gazda? A kérdésre a nagyrédei szü-
lői háztól néhány kilométerre húzódó, gondosan 
rendben tartott gyümölcsösnél találom meg a vá-
laszt, látva, hogy a törékeny lány 
szinte repked az őszi málnaso-
rokban, vagy ahogyan a meggy-
fák mértani pontossággal elsara-
bolt közeit mutatja. Azt mond-
hatnám, Orsolya hozzátartozik 
ehhez a tágas, szabad világhoz. 
Egyébként bármiről esik szó, ami a gyümölcsös-
sel kapcsolatos, szakszerű a magyarázata. 

Orsolya furgonjával zötykölődve, port kavar-
va rohanunk a földúton, a különlegesen szép for-
májú, fenyők és tiszafák karéjában pihenő ház-
hoz. A kerítés mellett, kívül kőkereszt óvja a 
portát. – Nem mi állítottuk, csak vigyázunk rá 
– mondja Orsolya.

A ház asszonya, Villangó Anna friss musttal 
kínál, miközben a csupa növény nappaliban a 
családi vállalkozás lényegét és értelmét feszeget-
jük egyelőre a ház ura nélkül, aki egyszer, a KSH 

felmérése során feltett kérdésre azt válaszolta: ő 
egy évben 365 napot foglalkozik mezőgazdaság-
gal. Nem dicsekvés, de még csak nem is túlzás 
– így Anna asszony –, ugyanis Benedek László 
kertészmérnöknek, ha nem a keze, akkor az agya 
jár. A szakmája a hobbija is egyben, az ötletekből 
soha nem fogy ki, ami a családnak néha fárasztó, 
de enélkül aligha ivódott volna a lányokba a gyü-
mölcskertészet szeretete. 

Anna asszony nem akar rivalizálni a férjével, 
de mert a kérdés elhangzik: ki vezeti a háztartást, 
mosolyogva csak annyit mond, ő az év 365 nap-
ján a család „hadtáposa”, mellesleg a helybéli pa-
lackozó kft.-ben is dolgozik alkalmazottként. 

Apránként kiderül, Benedek László az egyet-
len „főállású” személy a gyümölcsfarmon. Or-
solya a szezon lezárultával beleveti magát a Dísz-
növénytanács titkári feladatainak ellátásába, a 23 
éves agrárközgazdász Bori most a kertészet tu-
dományával ismerkedik, a 27 éves Zsófi pedig ke-
reskedelmet tanul, ráadásul a múlt esztendőben 
bekötötték a fejét.

Orsolya – túl-
lépve a bogyós 
gyümölcsök 
termesztésén 
– az almakul-
túra visszaho-
zatalában 
gondolkodik

Az okleveles kertészmérnök, Benedek László borász végzettségű feleségével a 
1990-es évek legelején azt gondolta ki, hogy a Mátra és az Alföld találko-
zásánál lévő Nagyrédén gyümölcsfarmot hoz létre. Adva volt hozzá a haj-
dani szövetkezet elvadult, elgazosodott földje és az emberpár végtelen szor-
galma, akaratereje. És a bátorság is, mert egy évszázadok óta szőlővel és 
borral foglalatoskodó néppel kellett tudomásul vétetni azt a másik kultúrát, 
amit a málna, a ribizli, a szamóca és a meggy jelent.  A legidősebb lány a 
fiatal gazdáknak kiírt pályázaton sikeresen szerepelt – elképzeléseinek meg-
valósítását 10 millió forinttal támogatták.   

A Benedek 
házaspár 
mindenben tá-
mogatja Orsolya 
elképzeléseit

Egy sikeres pályázat  
a családi vállalkozásban
Hát az úgy történt, hogy régebben a környé-
ken hagyománya volt az almatermesztésnek, 
de a rendszerváltást követően tönkrement a 
százhektáros almáskert. A legidősebb Bene-
dek lány pályázata egyrészt az almakultúra 
visszahozataláról, az új, rezisztens, valamint 
elraktározható fajták telepítéséről, a család 
bogyósgyümölcseinek és a termesztett al-
mának a felhasználásával keverék italok elő-
állításáról szólt. A nagyléptékű elképzelést 
tízmillió forint EU-s támogatással honorálták 
a bírálók. 
A telepítés megtörtént, s ha Isten is úgy akar-
ja, 3–5 év múlva beérik a gyümölcs. Ha újra 
kiírják a fiatalgazda-pályázatot, Orsolya a 
telepítéssel kapcsolatos legújabb, újdonság-
nak számító ötleteivel megint megkeresi az 
illetékeseket.
Egyébként a „fiatal gazda” szakmailag nem 
csupán a szüleire tud támaszkodni. 
– Van nekünk egy szervezetünk, az Agrya. 
Ennek Bori testvéremmel együtt én is tagja 
vagyok. Meg kell mondanom, hogy itt min-
denben segítenek minket, még a pályázat 
megírásában is – mondja Orsolya. De azt 
sem felejti el hozzátenni, 
hogy a felvételre jelentke-
zőket szigorúan rostálják, 
és szakmai ajánlás nélkül 
szóba sem állnak a jelent-
kezővel. 
Egyébként a család sem 
amatőrök módján szervezi 
szakmai fejlődését. Most 
épp Debrecenbe készül-
nek, ahol előadásokat hall-
gatnak a különféle gomba- 
betegségekről. Lesz csa-
ládi bemutató is. A lányok 
gyakran utaznak Ausztriá-
ba, hogy egy-egy érdekes 
témáról szóló szakmai 
előadáson, esetleg vitán 
vegyenek részt.
A család fájlalja, hogy itt-
hon nehezen jön össze 
számukra a termékkiál-
lításokon való részvétel, 
mert amikor a nagy be-
mutatók vannak, akkor 
vagy még, vagy már nincs 
gyümölcsük.

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	
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csomó ember hasznos munkához jut, adófizető 
állampolgárok vagyunk,  minőségi termékeink 
nemcsak itthon, de külföldön is ismertek. Nagy a 
keletje például a kacsamájunknak, de pecsenye-

kacsáinkra is szívesen szerződnek a partnereink. 
Termékeink hazai vágóhidakra kerülnek, innen 
sajnos már nem tudjuk követni a hús és a máj 
útját.

Saját hazájában senki lehet próféta: a 2005-
ben alakult szövetkezetnek közel három esz-
tendő kellett, hogy elismertesse magát. 2007-es 
eredményeikért 2008-ban már uniós pénzt kap-
tak. A bírálókat megnyerte a teljesült üzleti terv, 
illetve hogy tagságuk és termelésük növekedett. 
A támogatáshoz 300 millió nettó termelési tervet 
kell elérniük, ez mindig sikerült. Már 1 milliárd 
forintnál tartanak, ennek tudható be a 10 milliós 
támogatás, amelyet már nagyon várnak.

A kapott pénzek útját szigorúan ellenőrzik. Az 
összeget kizárólag a szövetkezet működtetésére, 
a termelők segítésére lehet fordítani. És termé-
szetesen mással nem foglalkozhatnak, mint ba-
romfineveléssel, ezen belül a víziszárnyasoknak 
75-80 százalékos arányt kell kitenniük.

Jártak rossz napok is a szövetkezetre, amelynek 
többek között Szankon, Csengelén, Móricgáton, 
de még a távolabbi Kelebián is van tagja. A madár-
influenza idején errefelé is kipusztították az állo-
mányt. Rázsonyi László azt mondja, sírt minden-

ki, hiába kaptak kártalanítást. Aki ebben nőtt fel, 
mármint a baromfinevelésben, ahhoz az állatok 
is hozzánőnek, szörnyű volt látni a sok szárnyas 
kiirtását. Szó, ami szó, elég barbár módon küldték 

át őket a másvilágra, kábítás után 
kukákba nyomkodták a kacsákat, 
libákat.

Vidámabb dolgokra terelem a 
szót. 

– Aki kacsát tenyészt, gyak-
rabban ehet pecsenyét?

 – Nehogy azt higgye – neveti 
el magát László. – Menet közben 

történhet ez-az az állatokkal, de a szerződésben 
lekötött darabnak meg kell lennie. Az ember nem 
ehet annyit, hogy hiányozzon a szállítmányból.

A szövetkezetben sok-sok álmot dédelgetnek 
a tagok. Szeretnének például takarmánykeverőt, 
raktárakat építeni, teherautót vásárolni. De leg-
hőbb vágyuk, hogy közvetlenül köthessenek üz-
letet külföldi partnereikkel, egyszerűsítve és még 
gazdaságossá téve tevékenységüket. 

Eurót tojtak a bócsai kacsák
Kétévi próbálkozás után szárnyra kapott a dél-alföldi szövetkezet

Kétnapos kiskacsák erőtlen sipákolása tölti 
meg az istállónak is tágas épületet, amelyet a 
gazda, Rázsonyi László nemes egyszerűséggel 
csak ólnak nevez. Bulgáriából érkeztek a fehér 
mulárdok, amelyek egyelőre sárgák, mint a ki-
kirics, de tíz hét múlva garantáltan fehér tolla-
zatban pompáznak majd. Már most, „újszülött-
ként” is megismerik gazdájukat, hívó szavára 
ötezren kacsáznak a férfi cipőjéhez. Persze nem 
midenki fér oda, ezért a többség a tápos vályúkat 
és az ivóedényeket célozza meg. A helyiségben 

jellegzetes szag és fülledt hőség van, a klímát az 
aprójószágok igényeihez alakították.

 – Három hétig növekednek itt a majdani tö-
mésre kiválasztott kacsák a magas tápértékű gra-
nulátumon, majd egy „házzal” odébbállnak – mu-
tat Rázsonyi László az épület túlsó végébe. – Ki-
lenc-tíz hét múlva felelnek meg a kívánalmaknak.  
A pecsenyekacsák kifejlődéséhez viszont csak 
hat-hét hét kell.

Kinn, a drótkerítéssel körbevett, hatalmas te-
rületen már fehérben díszelegnek a hamarosan 
elszállításra váró szárnyasok.

 – Hogyhogy ekkora kifutójuk van? – kérde-
zem a gazdától.

– Az állat akkor fejlődik jól, ha tere van. Mi 
az állatbarát tartás hívei vagyunk, nem akarunk 
szenvedést okozni nekik. 

A talaj, akár a mocsári tőzeg, be-besüpped a 
talpunk alatt. Vendéglátónk elmagyarázza, mi-
előtt kiengedik a kacsákat, megtárcsázzák a föl-
det, hogy jól „járható” legyen. A kacsák nem is 
panaszkodnak, elégedetten tollászkodnak az 
őszi verőfényben.

Bócsán vagyunk. Itt a székhelye a Szanki 
Biovíziszárnyas Termelő és Értékesítő Szövet-
kezetnek, és itt lakik az elnök, a kétgyermekes 
Rázsonyi László, akinek már a szülei is baromfi-
tenyésztésből éltek.  A 28 tagú  termelői csoport 
nyertes pályázattal büszkélkedhet: a több mint 
10 millió forintot azért kapják, hogy eredménye-
sen működjenek.

– Bevallom, enélkül tönkremennénk. De az 
államnak megéri a támogatásunk, hiszen egy 

,,Mi az állatba-
rát tartás hívei 
vagyunk, nem 
akarunk szenve-
dést okozni”

A kezdet nehéz volt, de ma már külföldön is ismertek a Szanki 
Biovíziszárnyas Termelő és Értékesítő Szövetkezet kacsái, libái. A Bács-
Kiskun megyei településeken tenyésztett szárnyasok ma már uniós tá-
mogatással nevelkednek. A tenyésztők elégedettek a gyarapodás ütemével, 
és további álmokat szövögetnek. Szeretnének például  takarmánykeverőt, 
raktárakat építeni, teherautót vásárolni. De leghőbb vágyuk, hogy köz-
vetlenül köthessenek üzletet külföldi partnereikkel, egyszerűsítve és még 
gazdaságosabbá téve tevékenységüket. 

A már fehérben  
díszelgő szár-
nyasok az elszál-
lításra várnak

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	
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 2009: hiánypótoltatási 
 fázisban van
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Az ÚMVP II. tengelye az agrár-környezetgazdálkodás meg-
honosítása érdekében jött létre, amivel a Nemzeti Agrár-kör-
nyezetvédelmi Program és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv által 
kijelölt utat követi. A kiindulási pont az, hogy amennyire csak 
lehetséges, csökkentsék a környezeti terhelést a gazdálkodók, s 
ügyeljenek a biológiai sokféleség megóvására. Erre, illetve a ter-
mőföldek és az élővizek védelmére igyekeznek ösztönözni az 
ágazat szereplőit az uniós források.

Itt nem minden a gazdaságosságról szól. A II. tengelyben 
akadnak olyan igényelhető források, amelyek odaítélésekor nem 
az uniós támogatások felhasználásakor egyébként vezérelvnek 
tekinthető versenyképesség növelése a cél, hanem például bi-
zonyos őshonos fajok megőrzése. A tájvédelemhez és a fog-
lalkoztatás növeléséhez egyaránt hozzájárulhatnak azok a kez-
deményezések, amelyek célja a kedvezőtlen adottságú területek 
támogatása. 

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés célja elsősor-
ban a vidéki területek környezettudatos fejlődése, a környezeti 
terhelés csökkentése, az élelmiszerbiztonság fokozása a termé-

szetes művelési módszerek támogatása révén. A horizontális és 
zonális célprogramok keretében öt éven át kapják az uniós kasz-
szából származó összeget a nyertesek, méghozzá területalapú 
vissza nem térítendő támogatás formájában. A környezetvédel-
mi célú gyeptelepítés esetén 10 éven át érkezik a pénz az uniótól 
a gazdához, függetlenül attól, hogy legeltetéssel vagy kaszálással 
hasznosítja a területet.

A rendelkezésre álló források a környezet és a vidék kiegyen-
súlyozott fejlesztését, a mezőgazdasági területek fenntartható 
művelését ösztönzik kiterjedve a kedvezőtlen adottságú terü-
leteken tevékenykedők jövedelem-kiegészítésére, bár a támoga-
tási körön kívül esnek a hegyvidéki területek. A kompenzációs 
kifizetések hozzájárulnak a felelős módon működő gazdaságok 
életképességének javulásához, akiknek minden esetben olyan 
termelési szerkezetet kell kialakítani, amely megfelel a helyszín 
adottságainak, szem előtt tartva a környezettudatos gazdálko-
dást és a fenntartható tájhasználatot. 

A termőföldre jelentős veszélyt jelent az erózió vagy a sa-
vanyodás, illetve káros az is, hogy a környezetkímélő, legelőre 
alapozott állattartás aránya indokolatlanul alacsony. Az agrár-
környezetvédelmi program forrásai arra ösztönzik a gazdálko-
dókat, hogy a mezőgazdasági földterületeken a környezet, a táj 
és a természeti erőforrások fenntartható hasznosításával össze-
egyeztethető tevékenységet végezzenek.

A II. tengely része a Natura 2000, azaz a minősített élőhe-
lyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését támo-
gató program. Az egyedülálló táji, természeti adottságai miatt 
védettnek számító Natura 2000-es területek aránya európai ösz-
szehasonlításban kiemelkedően magas Magyarországon, nagy-
jából 1,9 millió hektárt tesznek ki, ami az ország területének 21 
százaléka. Kiemelten fontos ezen élőhelyek minél teljesebb körű 
megőrzése, környezetkímélő földhasználati módok révén.

Az erdősített területek fenntartható használatát szintén se-
gítik az uniós források. Így az erdőtulajdonosok egyebek mellett 
kérhetnek támogatást a spontán és agresszíven terjedő, nem ho-
nos fa- és cserjefajok eltávolítása, az őshonos fajok uralta terüle-
tek gyarapítása érdekében. A II. tengely támogatja a tarvágásos 
területek felszámolását, az erdők szél- és erózióvédelmének fo-
kozását.

Azok sem maradnak ki a körből, akik akár mezőgazdasági 
területet erdősítenének. Ennek köszönhetően ugyanis növelhe-
tő az erdőterületek aránya az ország egészében, ami környezet-
védelmi és társadalmi tekintetben egyaránt előnyös következ-
ményekkel jár.

A környezettudatosság és az ésszerű földhasznosítás szerepel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) II. tengelyé-
nek fő célkitűzései között. Tudvalévő, hogy a környezetkímélő gazdálkodás és a környezeti terhelés csökkentése ma már alapel-
várás. Ráadásul ez nem feltétlenül megy a gazdaságosság kárára. Az ÚMVP minden harmadik forintja természeti és környezeti 
értékeink fenntartását szolgálja, amelynek keretében jut pénz például erdősítésre, de az őshonos állatok génmegőrzésére is.

Kulcsfontosságú a környezetvédelem

A falumegújítás és a vidéki örökség védelme esetében a kiin-
dulási pont azonos: mindkét esetben az a cél, hogy szebbé, ba-
rátságosabbá, élhetőbbé varázsolják a kistelepüléseket, min-
denekelőtt azok központját és a helyiek számára fontos tereket, 
épületeket. Ennek figyelembevételével jut pénz egyebek mel-
lett a régi piacok korszerűsítésére, aminek révén a helyi termé-
kek közvetlenül juthatnak el a fogyasztókhoz. Ezen kívül a for-
rások megoldhatnak sok éve halogatott infrastrukturális prob-
lémákat, például a polgármesteri hivatal vagy éppen olyan épü-
letek felújítására költhetnek a helyiek, amelyek közösségi ren-
dezvényeknek adhatnak helyszínt. Talán az egyik legnépszerűbb 
téma a falumegújítás kategóriájában a játszóterek létesítése vagy 
átépítése. Lényeges kitétel, hogy olyan közösségi helyszínek el-
fogadottak az ÚMVP keretében, amelyek használata bárki szá-
mára ingyen elérhető. Sor kerülhet még az uniós támogatásnak 
köszönhetően parkok és sétányok kialakítására is. 

A vidéki örökség védelmére meghirdetett kiírásokra olyan 
projektekkel érdemes jelentkezni, amelyek a kulturális örökség 
részét képező ingatlanhoz kapcsolódnak. Azok a beruházások 
sorolhatók ide, amelyek esetében műemléki védettséget élvező 
épület újjávarázsolását tervezik a tulajdonosok, legyen szó he-
lyi vagy országos védettségről. Elvárás, hogy olyan épületek fel-
újítására pályázzanak, amelyek rendszeresen látogathatók, és a 
közösség egésze számára elérhetők.

*

A mikrovállalkozások fejlesztésének támogatásával leginkább a 
foglalkoztatásban és a jövedelemszerzésben lehet eredményeket 
elérni, de az innovatív kezdeményezések felkarolása vagy éppen a 
hagyományos mesterségek életben tartása is fontos szempont. Az 
értékmegőrzést szolgálja, hogy a jellegzetes térségbeli termékek, 
például hagyományos élelmiszerek gyártása is elősegíthető a kis 
cégek egy-egy beruházásával. Az eddigi tapasztalatok szerint a 
mikrovállalkozások a legkülönfélébb projektekkel álltak elő, ame-
lyek gyakorta a kézművesek hagyományos tevékenységeinek meg-
őrzése érdekében fejlesztenének, más esetekben egy-egy berende-
zés beszerzésével biztosabban tudják teljesíteni kötelezettségüket 
valamely környéken működő nagyobb vállalat beszállítójaként.

A beruházási támogatás mellett a vállalkozásindítás költsé-
gei szintén elszámolhatók, utóbbi esetében akár a kezdeti sze-
mélyi kiadásokat is finanszírozza az ÚMVP. Előnyben vannak 
azok a vállalkozók, akiknek fejlesztései révén új munkahelyek 
jönnek létre, ám ez nem előfeltétel. Már csak azért sem, mert a 

hátrányos kistérségekben az is nagy eredménynek számíthat, ha 
sikerül talpon maradnia egy cégnek, és ezzel megőrzik a már 
meglévő álláshelyeket.

*
A falusi szálláshelyek minőségének javítására, szolgáltatási kí-
nálatának bővítésére pályázók is innen számíthatnak támoga-
tásra. A turisztikai fejlesztések és attrakciók tudatos, célzott ki-
alakítása, összehangolása, majd hirdetése nagyon sok látogatót 
vonzhatnak, ráadásul tovagyűrűző hatásuk is jelentős, hiszen 
élénkítik a fogyasztást, ennek nyomán a helyi gyártók és terme-
lők produktumai iránt szintén fokozódik az érdeklődés. A helyi 
termékek, az életmód és a kulturális értékek összekapcsolása ré-
vén pedig lendületes fejlődésnek indulhat egy-egy térség. 

A középpontban a falusi vendéglátás áll, de a természeti kör-
nyezetre épülő aktív turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásá-
hoz is igényelhető uniós támogatás. Ebből a forrásból nyílik mód 
az ifjúsági szálláshelyek megújítására is. A szálláshelyfejlesztésen 
kívül számos, egyelőre még kihasználatlan ingatlan (présházak, 
majorsági épületek) hasznosítására is igényelhető a támogatás. 
A sokszínű kínálat elérését szolgálja az agro- és az ökoturizmus 
élénkítése, elsősorban a természeti erőforrásokra alapozva, de 
ide tartozik a horgász-, a lovas- és a borturizmus is.

Az ÚMVP III. tengelyének fő célja az életminőség javítása a vidéki területeken. Ez az intézkedéscsoport a jövedelemszerzési lehetősé-
gek bővítését, illetve az épített és természetes vidéki környezet megőrzését és megújítását célozza azáltal, hogy támogatást nyújt a me-
zőgazdasági vállalkozásoknak tevékenységük diverzifikálására, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, a vidéki turizmus 
ösztönzésére, a vidéki örökség megőrzésére és korszerűsítésére, illetve vidéki gazdasági és lakossági szolgáltatások igénybevételére.

Javuló életminőség, fejlődő vállalkozások
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Akkora volt a tömeg a standunknál, hogy alig 
tudtunk odamenni. Egy amerikai mellére szorí-
totta a cserepet, és azt mondta, ez kell neki, majd 
megkérdezte, mennyiért adom el a licencet. 

Tóth Miklós Tamás itthon fogja gyártani 
a napelemes cserepet, méghozzá Harsányban. 
A sikert feltételezhetően az is garantálja majd, 
hogy a feltalálók idei Budapesten rendezett nem-
zetközi találkozóján húsz ország 304 bemutatott 
találmánya közül a napelemes cserép nyerte el a 
zsűri Genius Europe különdíját. 

– Maga rövid idő alatt igen gazdag ember 
lesz – mondom a feltalálónak. 

– Egyelőre csak az érdekel, hogy megépüljön 
a robottechnikával működő üzem és beinduljon 
a termelés. Ami a gazdagságot illeti, a beruhá-
zás egyelőre csak a pénzt emészti. Maga az üzem 
mintegy százmillió forintba kerül, a tíz robot és 
a többi gép ára körülbelül 350 millió forint lesz. 

– Hány új munkahelyet teremt az üzem? 
– A helybéliek közül nem soknak, talán tíz-

nek, hiszen a technológiának képzett szakem-
berre van szüksége. De ebben az esetben talán 
nem a létszám a legfontosabb, hanem például az, 
hogy ez lesz az első ilyen üzem a világon, hogy 
a napelemes tetőcserép cserélhető és bővíthető, 
az elemeket vezeték nélkül is össze lehet kap-
csolni, teljesítményük pedig összeadódik. Azt is 
kikísérleteztem, hogy a meghibásodásról a cse-
rép világító éle tájékoztassa a felhasználót, aki a 

megrongálódott darabot egyszerűen kiszereli és 
kicseréli. A jövőt illetően tervezek még egy ma-
gyarországi üzemet, de egy amerikait sem tartok 
kizártnak. 

Nem elhanyagolható a termék ára, hiszen 
ez dönti el, hogy a gazdagok házára kerül-e a 
harsányi csodacserép, vagy az egyszerű halandó 
is hozzájuthat. Tóth Miklós Tamás azt mond-
ja, a hagyományos napelemekhez viszonyítva  
eleinte közepes árszinten lehet majd beszerezni, 
de ha beindul a tömeggyártás, nyilván olcsóbb 
lesz. Úgy tervezik, 2010-ben a hazai üzletháló-
zatba is juttatnak a tízdarabos alapcsomagból. 

Hogy mit tud majd az alapcsomag? 100–200 
watt teljesítményre elég, és adnak hozzá egye-
bek között egy 240 voltos feszültséget előállító 
invertert (feszültségátalakítót) és 20 méter ve-
zetéket is. Lehetőség lesz darabonkénti vásárlás-
ra is, hogy a rendszert a vevő pénztárcájától füg-
gően tudja bővíteni. A cserepek élettartama át-
lagosan 25 évre becsülhető.

Úgy tűnik, Tóth Miklós Tamást és találmá-
nyát már semmi sem állíthatja meg a világhírnév 
felé vezető úton, hiszen még el sem kezdődött a 
gyártás, már Németországból és Kaliforniából 
mintaházakra rendeltek napelemes cseréptetős 
rendszert. Számításaik szerint egy év alatt meg-
térülhet a befektetés, és akkor néhány esztendő 
múlva a jóval nagyobb kapacitással működő üze-
met is meg lehet építeni. 

Világkarrier előtt a harsányi 
napelemes tetőcserép
A zseniális ötlet megszületéséhez a család magas villanyszámlája vezetett

A XII. századi alapítás óta sok víz lefolyt a Bükk 
déli lankáin, de nincs kizárva, hogy a ma két-
ezer lakosú Harsány hírnevét egy leleményes 
férfi igencsak praktikus találmá-
nya hozza majd el. Tóth Miklós 
Tamás vállalkozónak – aki fe-
leségével, Ibolyával és Maci nevű, 
hófehér, szamojéd szánhúzó ku-
tyájával fogad családi házukban 
– szinte percnyi időt nem hagy-
nak a telefonok, de nem ritkán a 
személyesen beállító érdeklődők sem. 

A miliő jelzi, Tóth Miklós Tamás a vagyonvé-
delmi rendszerek forgalmazásából is jól megélt, 
amit feleségével, annak első házasságából szár-
mazó Zoltán fiával és közös lányukkal, Barbará-
val kis családi vállalkozásban működtettek éve-
kig. Miskolcot hagyták ott azért az épületért és 
a portáért, amit háromszor átalakítva irigylésre 
méltóvá varázsoltak. Erre az alapra építik fel 
életük legújabb korszakát, amit a  piacon forra-
dalmi újdonságnak számító cseréptető hozott el.  
A dolog úgy kezdődött, hogy megelégelték a 
magas villanyszámlákat. És akkor az elektroni-
kai szakember rátalált élete nagy ötletére. No de 
először meg kellett tudni, kitalálta-e már más 
ugyanezt a világon. Majd el kellett indítani a kuta-
tást, bejelenteni Magyarországon és 160 külföldi 
országban a szabadalmat, levédetni s mindenek-

előtt elkészíteni a prototípust. Mivel saját pén-
züket teljes egészében felhasználták – hiszen az 
eljárás költsége addigra már több millióra rúgott 

– megnézték, hol lehetne pályázni, hol lehetne 
egy kis tőkét szerezni. Rátaláltak az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének 
pályázatára, amely a mikrovállalkozások támo-
gatását segíti. A januárban beadott kérelmüket 
elfogadták, majd szeptemberben érkezett az ér-
tesítés a 46 millió forintos támogatásról.

– Az idén májusban Münchenben, az 
InterSolar Expón szondáztuk a cserepet. Kijutá-
sunk a megújuló energiára szakosodott kiállításra 
– ahol 1400 szervezet, köztük négy magyar cég 
jelent meg az ötleteivel – kalandos volt. Az történt 
ugyanis, hogy nem volt pénzünk, így az egyetlen 
mintadarabot is kínkeservvel tudtuk csak legyár-
tatni. Szerencsénkre éppen akkorra kaptuk meg 
a nemzetközi védettséget is – emlékszik vissza a 
ház ura. – Életünkben olyan fogadtatásban soha 
nem volt részünk, mint ezen a szakkiállításon. 

Úgy három évvel ezelőtt a havi ötvenezer forintos villanyszámla indította 
be Tóth Miklós Tamás, az Idea’s Solar Kft. igazgatójának fantáziáját. Egy 
szép napon az előszoba-asztalnál ülve megakadt a tekintete a garázs cse-
réptetőzetén. Mi lenne, ha…? A megoldás olyan egyszerűnek látszott, hogy 
maga sem akarta elhinni. A gondolatból mára a világon egyedülálló, vé-
dett találmány született: a napelemes tetőcserép, amelynek előnye, hogy 
egyenként cserélhető és bővíthető. A 160 országban szabadalmaztatott ter-
mék iránt óriási az érdeklődés, 36 ország máris forgalmazná. A 44 eszten-
dős férfi lakóhelyén, Harsányban akarja megépíteni az első gyártóüzemet.

A napelemes 
tetőcserép cse-
rélhető, bővíthe-
tő, az elemeket 
vezeték nélkül 
is össze lehet 
kapcsolni, telje-
sítményük pedig 
összeadódik 

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	

Mikrovállalkozás 46,8 50 % 2010 január 10–20 között
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csemegeszőlőt, fehér és vörös borszőlőt ültet-
tem. Az a célunk, hogy a konyhára valók nagy 
részét saját, de legalábbis a környéken előállítha-
tó nyersanyagokból szerezzük be.

Végvári Bori már feltérképezte a környék gaz-
dálkodóit, ahonnan majd sajtot, húst, sonkát vásá-
rol, s ismer már jó néhány helybeli asszonyt, akik 
pompás szörpöket készítenek bodzából és más 
gyümölcsökből, nemkülönben értik a lekvárfőzés 
és a savanyítás minden csínját-bínját. Bori úgy 
tekint rájuk, mint leendő oktatókra, a két hábo-
rú közti magyar receptkincs őrzőire, a somogyi 
konyhaművészet mindentudóira. A vállalkozó 
házaspár már tudja, hogy a megyében minden év-
ben rendeznek különféle gasztronómiai fesztivá-
lokat; Nagyszakácsiban királyi szakácsversenyt, 
de híres még a prószaparádé, a kalácskarnevál 
vagy a csuszafesztivál is, ahol hagyományos, fi-
nom falatokkal rukkolnak elő a rendezvény részt-
vevői. Persze fogadnának a főzősuliba profi sza-
kácsokat is. Az egyhetes, bentlakásos kurzusokon 
a turisták – mert nem ülnek majd a nap huszon-
négy órájában a kúriában – különleges főzőtudo-
mánnyal lesznek gazdagabbak.

A környéken örülnek Végvári Boriéknak. Há-
rom helybelinek máris akadt munkája náluk, ők 
gondozzák a kertet, a veteményt, s jó pár asszony 
talál majd munkát a konyhán mint kisegítő. Egy-
előre azonban a kúria rekonstrukciójának előké-
szítése folyik.

– Valamikor szép lehetett az épület, nemes 
burkolatokkal, freskókkal – mondja Bori. – De 
ezeket az idők során széthordták. Főként bontott 
anyagokkal, szép asztalosmunkával és kényezte-
tő kényelemmel szeretnénk elérni, hogy az ide-
látogatók úgy érezzék, egy nagypolgári kúriában 
vendégeskednek. Sok utánajárást igényel az ilyes-
mi, de bizonyosan megéri. Egyébként szerencsére 
a kiírás idején már volt engedélyezett építési ter-
vünk, ami feltételnek számított. Eddig soha nem 
pályáztunk még, ez az első alkalom. Nagyon sok 
biztatást és segítséget kaptunk az Észak-kaposi 
Partnerek Vidékfejlesztő Egyesülettől és annak 
vezetőjétől. Nagyon örülünk, de nyomás is van 
bennünk: meg kell felelni. Szeretnénk mindent 
úgy előkészíteni, hogy februárban–márciusban 
nekiállhassunk az építkezésnek. Aztán egy év 
múlva kezdődhet a főzősuli!

Főzőiskola a polányi kúriában
Saját kertben szüretelnek, profi és „népi” szakácsoktól tanulnak az érdeklődők

Nagy családi nyaralót keresett az északi parton 
a házaspár – mindketten közgazdászok –, de túl 
drágának találták a Balaton-felvidéki házakat. 
Leruccantak hát Somogyba, ahol 
egy apró faluban, Polányban, rin-
gó búzamező szomszédságában 
találtak egy kúriát. A 450 négy-
zetméteres, használható állapot-
ban lévő fehér épület öreg fák kö-
zött áll egy parkban. A múltból 
itt maradt ház az élet jeleit mutatta: korábban 
panzió és étterem működött benne, amelyet szí-
vesen látogattak a környék lakói. 

– Beleszerettünk és megvettük – mond-
ja Végvári Bori. – Azonnal elkezdtük belakni, 

Pestről vittük le az indonéziai tikfa bútorainkat, 
vendégeket, barátokat hívtunk, amolyan tábori 
konyhát működtettünk. Angol, német nyelvű tá-

borokat szerveztünk gyerekeknek, amelyen a mi 
két lányunk is részt vett. Nagyszerűen sikerül-
tek, a gyerekek kombájnoztak, megnézték a vid-
raparkot, számos élményben volt részük. Közben 
álmodoztunk, hogyan alakítsuk át az épületet.

A házaspár sokat járt a nagyvilágban, és út-
jaikon ráeszméltek, hogy milyen nagy sikerük 
van a nyaralással egybekötött főzőiskoláknak. 
Tavaly októberben értesültek a turisztikai pályá-
zatról, a lehetőség kapóra jött számukra. Boriék 
ötletei elnyerték a bírálók tetszését.

– Az épületnek, amely az idők során volt óvo-
da és téesziroda is, óriási terei vannak. A kony-
ha maga 50 négyzetméteres, és ezen kívül nagy 
közösségi helyiségek találhatók benne. Már az 
első évben kipróbáltam, mit tud a polányi föld 
– meséli nevetve a fiatalasszony, akiről alig hihe-
tő, hogy már túl van a negyvenen. – Mindenfé-
le magvakat vetettem, rukkolát, sárga cukkinit, 
lollo rosso salátát, paradicsomot, paprikát, fű-
szernövényeket. Az articsóka kivételével minden 
beérett. Előrevetítve az épület leendő funkcióját, 
tavaly már egy hektár területen gyümölcsfát, 

Négy esztendővel ezelőtt látta meg párjával a polányi kúriát Végvári Bori, 
a Hip-Home Kft. tulajdonosa. Azonnal tudták: ebből biztosan kihozhat-
nak valami nagyszerűt. Amint lehetett, pályáztak és nyertek. Bizalmat és 
közel ötvenmillió forintot kaptak, hogy a kalandos sorsú, egykori nemesi 
kúriából vakációval egybekötött főzőtanfolyamok színhelyét alakítsák ki 
hazai és külföldi érdeklődők számára. Egyelőre az épület átalakításának 
előkészületei zajlanak, az építkezésbe kora tavasszal vágnak bele.

Az egykori  
nagypolgári 
kúria

A Békeffy-kú-
ria látványterve. 
A tervek szerint 
bontott anya-
gokkal, szép asz-
talosmunkával 
igyekeznek hely-
reállítani az épü-
letet

Bori már feltér-
képezte 
a környék 
gazdálkodóit, 
ahonnan 
beszerzi a hely-
ben termesztett 
alapanyagokat

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	

Falusi turizmus 49,7 60 % 2010 nyár 7
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lánkat, működik az óvoda is, kemény harcok 
árán, de megmentettük a postahivatalunkat, 
van takarékszövetkezetünk, és a bolt is az itt 
élők kényelmét szolgálja – summázza Petneházi 
Bálintné. Legalább ennyire fontos, hogy marad, 
sőt megújul a vasútállomás, hiszen a lökösházi 
vonalat nem fenyegeti a megszűnés. A közelben 
húzódó 46-os főközlekedési út is összeköti Csár-
daszállást a világgal. 

A polgármester az interneten követi nyomon 
a pályázati kiírásokat, és szorgalmasan írja is a 
jelentkezéseket. Többnyire sikerrel. Az elmúlt 
évek során a település hároméves költségvetését 
– 130 millió forintot – nyerte el a településnek.

– Élő kapcsolatunk van a Körösök Völgye 
LEADER akciócsoporttal, tőlük is sok segít-
séget kapunk – jegyzi meg a polgármester. –  
A falumegújító pályázatra is az interneten buk-
kantam. Úgy gondoltam, ráfér az 1995-ben léte-
sített emlékparkunkra is, hogy rendbe tegyük. 
A padok, asztalok az idők során tönkrementek. 
Az ülőalkalmatosságok mellé szalonnasütő he-
lyet is kialakítunk. 

Felújíthatjuk a művelődési ház tetőszerke-
zetét, a nyílászárókat, a homlokzatot. A pályá-
zat harmadik komponense egy uniós szabvá-
nyoknak is megfelelő játszótér építése lesz. 

Petneháziné hozzáteszi, a támogatás a költsé-
gek 100 százalékát fedezi, a falunak csak az áfát 
kell kigazdálkodnia. A teljes körű közbeszerzési 
pályázat novemberi lezárását követően a mun-

kálatok jövőre kezdődhetnek el, és még abban az 
évben el is készülnek a beruházások. 

A Koós Károly illusztrációra hajazó kis re-
formátus templom előtt Figulás Magdolna szí-
vesen megáll egy szóra, még a gyújtást is leveszi 
a robogójáról. – Ha megvalósulnak ezek a falu-
szépítő tervek, például a játszótér, talán jobban 
megtartja a falu a fiatalokat is, nem húznak majd 
annyira a városba, itt maradnak – véli a szőke, 
középkorú asszony. – A megújuló park, a sza-
lonnasütő pedig még családiasabbá teszi az itt 
élők számára a települést. Felénk nincs bűnözés, 
összetart a közösség. Jó itt élni. Aki szorgalmas, 
annak minden lehetősége megvan az előrejutás-
hoz. Még a diplomásnak sem kell innen elmenni, 
megtalálhatja a faluban is a számítását.

Szabó Sándorné a templom előtt a seprű-
jével hadakozik a lehulló falevelekkel. Gondo-
san kis kupacokba terelgeti a sárguló leveleket. 
– Lassan ötven éve költöztünk ide a férjemmel 
Köröstarcsáról, de most már semmi pénzért el 
nem mennék innen. Persze hogy örülök a pályá-
zatnak! Ezzel is csak szebb lesz a falu. 

Mile Sándor a boltból lép ki. Ő különösen a 
játszótérnek örül, hiszen négy lánya van, a 15 
éves nagylányon kívül a három kisebb birtok-
ba veheti majd az új játszóteret. – Budapesten 
dolgozom, csak hétvégeken jövök haza. Egyszer 
elköltöztünk Csárdaszállásról, de visszajöttünk. 
Az biztos, hogy még egyszer nem vesszük a sá-
torfánkat. Egyszerűen szeretünk itt élni.

Falucsinosítás Csárdaszálláson
Tucatnyi pályázatból épül, szépül, fejlődik falu

Könnyű megtalálni a polgármesteri hivatalt, hi-
szen a takaros, tiszta utcák gyalog is kényelmesen 
bejárhatók fél óra alatt. A fő- vagy nagyvárosból 
érkezőt azonnal „mellbe vágja” a kipufogógáz-
mentes levegő. A hivatal épülete akadálymente-
sített, igaz, az emeletre már csak lépcsőn lehet 
feljutni, de az ügyintézők amúgy is a földszinten 
dolgoznak. 

– Már gondolkodom azon is, hogy egy olyan 
szerkezetet szereltetek be, amelyik segítségével 
a kerekesszékesek is feljuthatnak 
az emeletre, az irodámba. Addig 
is, ha engem keresnek, hát lejö-
vök – említi Petneházi Bálintné. 
A negyedik ciklusát töltő, társa-
dalmi megbízatású polgármester 
büszkén mutatja a táblát, amelyen 
szép summa áll: 28 261 587 forint. Ennyit nyert 
Csárdaszállás az ÚMVP III. tengely pályázatán 
falumegújításra.

Pedig maga a település sem régi. Három 
szomszédos helység, Köröstarcsa, Mezőberény 
és Gyomaendrőd közigazgatási területéből ha-
sították ki Csárdaszállást 1952-ben. Azelőtt 
Köröstarcsa-tanyák néven szerepeltek a térképe-
ken. Az akkori tanyavilágot még 17 ezren lakták. 
Jelenleg ötszázan sem élnek itt. Talán furcsán 
hangzik, de Csárdaszállás népességfogyásának a 
jó rizstermő adottság az oka. Miután 1958-ban 
megkezdődött a rendkívül vízigényes növény 
termesztése, elárasztották a földeket, csatornák 
épültek, a tanyák elvizesedtek. A tanyasorok ki-
üresedtek, az emberek folyamatosan költöztek 

be a három szomszédos településre. Ma már 
szinte a belterületig nyomultak a rizsföldek.  
A mostani falukép a ’60-as évek elejétől kezdett 
kialakulni, a villanyt is csak 1962-ben vezették 
be. Az országos gondok, a kevés gyermek születé-
se, az elöregedés itt is tapasztalható. Csárdaszál-
lás mégis élni akar. Akik maradtak, igyekeznek 
a jó aranykoronás földekből, a mezőgazdasági 
vállalkozásokból megélni. A faluban, ritka ki-
vételként, eredményesen működő textilüzem is 

található. Csupán ez a létesítmény majd’ száz 
embernek nyújt megélhetést. Van műtrágya-ke-
reskedelemmel foglalkozó cég is. A válság most 
megrendítette a vállalkozásokat, de mindenki 
abban bízik, hogy túlélik a nehézségeket. 

A polgármester nagyon büszke arra, hogy 
az alig ötszáz lelkes településen 17 önkormány-
zati lakás van, s mindnek van lakója. Három 
otthont a polgármesteri hivatalban alakítottak 
ki, amikor a lapos tető helyére sátortető épült.  
A fogorvosi és orvosi rendelő is megújult, csak a 
fogorvosi szék 3 millió forintba került. Több utca 
is szilárd burkolatot kapott, illetve a kátyús bur-
kolatra aszfaltszőnyeget terítettek.

– A fennmaradásunkat erősíti, hogy sikerült 
megtartanunk legalább az alsó tagozatos isko-

Csárdaszállás. Ez a helységnévtábla áll a kicsiny Békés megyei település 
határában. Hamarosan az ideérkezőt s a távozót is üdvözlő, illetve bú-
csúztató felirat köszönti majd. Természetesen ezek is pályázati pénzből 
készülnek, mint itt szinte minden. A település fennmaradását erősíti, hogy 
sikerült megtartani legalább az alsó tagozatos iskolát, működik az óvoda 
is, kemény harcok árán, de megmentették a postahivatalt, van takarék-
szövetkezet, és a bolt is az itt élők kényelmét szolgálja.

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	
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Petneházi 
Béláné büszkén 
mutatja a táblát, 
amelyen szép 
summa áll:  
28 261 587 
forint. Ennyit 
nyert Csárda-
szállás az uniós 
pályázaton 
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tiválfalu, példakép (és nyilván bámulat tárgya) 
számos hasonló sorsú, adottságú kistelepülés 
számára. 

Pajer és barátai, munkatársai, a lelkes hely-
béliek tízéves fejlesztési programot dolgoztak 
ki – nem utolsósorban saját, leginkább csak kö-
szönettel honorált kemény munkájukra, és a pá-
lyázati lehetőségekre építve. 

– Semmi sem indokolja, hogy a Megyerhez 
hasonló törpefalvak elenyésszenek – vallja a pol-
gármester. Ha nem lépünk, megsemmisül egy 
páratlan falukép, melyet egyik rendezvényük 
prominens résztvevője egyenesen a „Dunán-
túl Hollókőjének” látott. Nem oly távol, Auszt-
riában az ilyen kis falvak sorra 
építik jövőjüket zöldenergiára, 
önellátásra. Önellátó települést 
szeretnénk megteremteni mi is. 
Megyer „főszabályként” lehető-
leg csupa olyan pályázaton indul, 
mely kerüli az öncélt, és a való-
ban a hosszú távú megtérülést, 
az életminőség javítását célozza. 
Előtérben a környezetvédelmi, 
energiatakarékossági szempon- 
tok állnak, valamint a későbbi ál-
landó bevételt ígérő falusi turiz-
mus fejlesztése – mondja a pol-
gármester. 

Megyer 2008-ra csaknem 
meghatszorozta korábbi költ-
ségvetését. Hihetetlenül sok 
programot indítottak be. Elég, 
ha csak a Hungarikum Baromfi 
háztáji génmegőrző programot 
említjük, melynek első országos 
konferenciáját is megrendezték, vagy a Nemze-
tek Faluját, az immár Európán túl is megkedvelt 
rendezvénysorozatot. Vagy éppen azt, hogy bio-
massza-erőmű építése is reális közelségbe került, 
kiegészítve a hulladékhő szárítóüzemi hasznosí-
tásának, a falu távfűtésének-hűtésének tervével. 
A projekt Megyert az ország első „légkondicio-
nált” falujává teheti, nem utolsósorban jelentő-
sen mérsékelve az ott élők energiaköltségeit. De 
említsük még meg: Megyeren állt szolgálatba az 
ország első településőre, és immár évente sokez-
res tömeget vonz az a nonstop rockfesztivál-so-
rozat, melynek résztvevői ingyen szórakozhat-
nak, s még a kempingezésért sem kell fizetniük.

Megvalósulhat az IKSZT, az integrált közös-
ségi szolgáltató tér abban az épületben, ahol ma 
még „Pajtaszínház” néven teltházas előadások 
futnak a térségből és távolabbról érkezők örömé-

re. Legutóbb Berecz András mesemondó pajzán 
estjén tolongtak a fizető nézők… Így csapongva 
az események között, bizonyára kifelejtünk né-
hányat. – Például az Afrika napot – figyelmeztet 
a polgármester. – Ennyi különlegességet, egzoti-
kumot és diplomatát soha nem látott a környék. 
Akik részt vettek ezen, nézték, kóstolták, illetve 
bemutatkoztak, már alig várják a következőt. De 
újdonságként említhető, hogy 2010-ben valószí-
nűleg dudaszó és whiskys poharak csendülése 
is felveri majd a környéket, amennyiben Skócia 
is ellátogat egy kétnapos rendezvény erejéig a 
faluba. Megyer a következő Utazás kiállításon 
standdal képviseli magát.

Pajer Kristóf szinte naphosszat – gyakran éj-
jel is – pályázatok felkutatásával, megírásával 
foglalatoskodik.

 – Amit – nem panaszként vagy dicsőségként 
említem – rengeteg munkával elértünk, ameny-
nyi tapasztalatot szereztünk az elmúlt években, 
nem maradhat hasznosítatlan – összegez Pajer 
Kristóf. – Szeretnénk átadni tudásunkat a ha-
sonló településeknek. Ötletekkel, javaslatokkal, 
összefogással segíteni őket a megmaradásban, a 
fejlődésben. Most dolgozunk az apró- és törpe-
falvak szövetségének megalakításán, hogy intéz-
ményesen igyekezzünk összefogni, érdekközös-
ségben megvalósítani mindazt, ami külön-külön 
sok nehézségbe ütközik. Közel egymáshoz, de 
távol a politikától – ez is lehetne a jelmondatunk 
– mondja Pajer Kristóf  – annak érdekében, hogy 
még sok falu születhessen újra.

Egy falu újraszületik…
Semmi sem indokolja, hogy a Megyerhez hasonló törpefalvak elsorvadjanak

Pista bácsi tűzhelyet vásárolt. Nem nagy ügy, 
mondhatnánk, de Megyeren ez is másképpen 
van. Korábban Pista bácsinak el kellett volna 
kutyagolnia a vasútig, vagy bevárni az igencsak 
szellős menetrend szerint járó buszt. Bezötyög-
ni Sümegre, vagy épp Veszprémbe, megtalálni 
a megfelelő boltot, alaposan megfontolni a vá-
lasztást, kifizetni a tűzhelyet, fuvarossal meg-
alkudni, vele házhoz szállíttatni.

2009 őszén azonban Pista bácsinak egysze-
rűbb a dolga. Pár házzal arrébb ballag, elcsípi a 
polgármestert. Az interneten kinéznek egy meg-
felelő készüléket. Aztán jön a falugondnok a fa-
lubusszal, Pista bácsit elviszi a szaküzletbe, és 
immár tűzhelyestül hazafuvarozza. Sokat mon-
dok, ha egy-két órába telik az egész, és az épp ar-
ra portyázó riporter csak azt látja, 
hogy a gondnok cipeli befelé a do-
bozt a házba büszke tulajdonosa 
és felesége tekintetétől kísérve. 

Az ország első – immár köz-
ismert – kankalinnal ékesített fa-
lubuszát éppen egy esztendeje, az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kis-
térségi közlekedési szolgáltatások fejlesztését 
célzó, a kistelepülések és a tanyás térségek la-
kói számára nagyobb mozgásteret biztosító, egy 
minőségibb élet lehetőségét kínáló támogatás  
révén Megyer vehette át. Ha túlzással élnék, azt 
mondanám, a kilencszemélyes járműbe az egész 
falu beleférne. Szerencsére azonban ez már egy-
re kevésbé igaz.

Bár az előző polgármester 2003-ban még 

arról számolt be, 
hogy „a népesség 
1949-ben 120 főt 
tett ki, 1960-ban 
102-en voltak, vé-
gül mindössze 48-
ra csökkent a lélekszám. Sok a leromlott, lepusz-
tult és üresen álló lakás.” Útjai rosszak, semmit 
nem tudnak önmagukért tenni. ,,Jövőkép nincs. 
A körjegyzőség próbálkozott a település újrané-
pesítésével, kevés sikerrel. Ötleteiket, pályázatba 
vonásukat az egyre reményvesztettebb népesség 
közönnyel fogadta. A betelepítés, a mintafalu 
gondolata hamvába holt, mielőtt a célzott terü-
letet megnevezhették volna.” Mindez hat évvel 
ezelőtti panasz.

2006-ban új, fiatal polgármestere, megújult 
képviselő-testülete lett Megyernek, és mára a 
fentebb idézett állítások sorra érvényüket vesz-
tik. Igenis mintafalu lett a legkisebből.

Pajer Kristóf Budakesziről „szerelmesedett 
bele” a kicsiny településbe, s vett házat itt. Ami-
kor faluvezetővé választották a helyiek és az ak-
koriban már megjelenő új betelepülők, Megyer 
szinte a végét járta. A 25 ház fele üresen rom-
ladozott. Mára nemzetközi hírű különleges fesz-

Fontos a pontos fogalmazás! Nem újjá-, hanem újraszületik. Az ország 
legkisebb településeként számon tartott Megyer ugyanis tetszhalott álla-
potából valami új, valami más, valami különle-
ges faluként „került föl” ismét a sümegi kistérség, 
Veszprém megye, és Magyarország térképére. S 
hogy mi kellett ehhez? Egy kreatív, lelkes és len-
dületes polgármester, aki felélesztette a közössé-
get, és elhitette velük, hogy másként is lehet. 

Polgármester, 
internet, fa-
lugondnok, fa-
lubusz – és 
már szállítják 
is a boldog tu-
lajdonosnak az új 
tűzhelyet

Jogcím	 Támogatás	 Önrész	 Projekt-	 Új
	 (millió	Ft)	 	 befejezés	 munkahely	

Falubusz 6 16 % 2008. XI. 18. 1



29A sikeres a vidék útja

halott van, oda is elmennek, és imádkoznak érte.  
„A temetőköröszttűl vissza a templomkörösztig” 
Jézus föltámadásáról énekelnek. 

A hagyománnyal az államszocializmusban 
nem sokat tudtak kezdeni, hiszen nem kötődött 
az egyház intézményrendszeréhez, egyfajta pasz-
szív ellenállást jelentett a hívek részéről.

Az 1990-es évek végén az 1300 lakosú Kun-
szigeten mintegy 600-an vettek részt a Jézuske-
resésen. A vallási hagyományok közül ez szerzett 
hírnevet a falunak.

Kunsziget ma különlegesen szépen ápolt, 
csöndességében gyönyörű falu. Lendvai Ivánné 
polgármester szerint – és ezt nehéz vitatni – ren-
geteg munkával, a pályázati lehetőségek folytonos 
követésével lehetséges csak a további fejlődés. 

Most – hasonlóan a Jézuskeresés különleges 
hagymányához – a falu életében példátlan fej-
lesztés, illetve rekonstrukció segíti a közösség-
megőrzést. Az unió támogatásával a római ka-
tolikus templom felújítása mellett szakrális kö-
zösségi teret is alkothatnak. Olyat, melyhez fog-
ható ritkaság Magyarországon.

Winkler Zsolt plébános, püspöki tanácsos 
2004 óta vezeti a helybéli katolikus közösséget. 
Nem a faluban lakik, így a csodálatos plébánia 
megürült, hiszen elődje egyházi szeretetházba 
kérte magát. Winkler atya nem költözött az épü-
letbe, hanem célul tűzte ki, hogy a döntő több-
ségében katolikus, aktív hívő lakosság számára 
olyan teret alakítson ki, mely alkalmas akár a 
„hitsemleges” közösség építésére, fejlesztésére.

Ebben „segítségére sietett” a plébániakert is. 
Egy évszázados múltú melléképületében álló nyi-
tott tűzhely, a megmenthető szín, és a kertben 
felépíthető fedett, de nyitott falú közösségi fe-
lület olyan szakrális közösségi területet alkothat, 

mely kunszigeti mágnesként vonzhatja a lakókat. 
Elsősorban a gyermekeket, akik a szomszédos is-
kolában tanulnak, de bárkit, aki az ősi, népi mes-
terségek iránt érdeklődik.

Persze nem elhanyagolható a templom fel-
újítása sem. A különlegesen megépített kupolás 
mennyezetű szentély fölött azonnali tetőcsere 
szükséges, mert az elmúlt évtizedek – lehetősé-
gekhez mért, tehát szerény – állagmegóvása ke-
vésnek bizonyult. Bizony, laza a tető, nedvesed-
nek a falak. Nehéz itt jó szívvel misét celebrálni, 
ha a papnak közben arra is gondolnia kell, vajon 
kinek a fejére esik egy cserép. A galambok, bár 
hitben kedves jószágok, bizony nem könnyítik a 
lelkek pásztorának mindennapjait, lévén túl so-
kan.

Winkler atya és a falu között harmonikus 
az együttműködés – a polgármester nem is nyi-
latkozik nélküle. És, bár a közösségi szakrális tér 
megvalósulása már karnyújtásnyira van csupán, 
bimbóznak a további tervek. A főteret is barátsá-
gosabbá kellene tenni – és érdemes is lenne. El-
képzelésekből nincs hiány. 

Mindehhez persze további rengeteg munka, 
eredményes pályázat, összefogás szükséges.

Ami bizonyos: a kunszigeti Jézuskeresés hí-
re egyre terjed itthon, Európában és a világban 
– ezt az egyedülálló idegenforgalmi vonzerőt vé-
tek volna nem kihasználni.

Szakrális hungarikum
Kunszigeten egy világszerte páratlan vallási hagyomány közösségi teret kap

Húsvét hajnalán a hívek az út menti 
kereszteknél imádkozva a Jézus sírját 
felkereső asszonyok nyomában járnak, 
s reggelre elviszik a feltámadás öröm-
hírét az otthoniaknak. A hagyomány a 
hódoltság koráig nyúlik vissza, amikor 
a templom és pap nélkül maradt hívek 
a határban lévő kereszteket keresték 
fel imájukkal húsvét ünnepén. Ezen a 
népi áhítaton pap csak a legutóbbi időkben vesz 
részt. A kunszigeti hagyomány életben tartásá-
ban Szalai Lőrinc, Szalai Márkus, Csapó Márkus, 
Szalai Antal, majd 1985-ig a helyben nagy szere-

tetnek örvendő Virág Miska bácsi volt az előéne-
kes. Tőle vette át ezt a szerepet a szokást felkaroló 
és népszerűsítő bencés atya, Jáki Sándor Teodóz. 
Új kezdetként 2000-ben a község pályázati pénz-
ből felújíttatta a kereszteket.

De mi is az a Jézuskeresés? Különleges népi áj-
tatosság. A nagyszombati föltámadási körmenet 
után hirdetik meg: „Holnap hajnalban fél 5-kor 
megyünk Jézust keresni.” A gyülekezést megelő-
zően a körmenet útvonalán az ablakokba virágot 
és égő gyertyákat tesznek (mint Úrnapján). Ked-

ves szokásként keltegetik egymást, nehogy el-
késsenek. A templom előtti keresztnél csendben, 
magukban imádkozva várják, hogy az előénekes 
elkezdje az imádságot. 

„A templomköröszttűl a főső 
körösztig” nagypénteki diadal-
éneket énekelnek a Szt. Keresztről, 
két tized rózsafüzért mondanak, 
majd egy nagyszombati éneket 
énekelnek. Mielőtt a körmenet a 
temetőhöz érkezik, az egyik részt-
vevő előresietvén gyertyát gyújt a 
sötétben a temetőkeresztnél, ahol 

eléneklik a Mit jelent a fény Jézus sírjánál? éne-
ket. Csöndben imádkoznak, majd mindenki el-
megy a rokonai sírjához, ahol gyertyát gyújtanak: 
ilyenkor a temető olyan, mint halottak napján. 
Majd imádkoznak az elhunytakért s megviszik a 
temetőben nyugvóknak az örömhírt: „Jézus föl-
támadt! Ti is föltámadtok! És veletek együtt mi 
is föltámadunk!” Fölkeresik a Jézuskeresést át-
hagyományozó előénekes, Virág Miska bácsi és 
az első polgármester, Tilaj Lajos tűzoltóőrnagy 
sírját is. Ha a temetőkápolnában fölravatalozott 

Jézuskeresés. Olyan vallási hagyomány, mely a török korból ered, s ma a 
Győr-Moson-Sopron megyei Kunszigeten kívül talán sehol sem fedezhető 
fel a világon. Olyan szakrális tradíció, mely a hívek mély hitét a pap nél-
küli világban is hivatott és képes volt kifejezni.

A Vatikán  
a kunszigeti Jézuskeresésről
2001-ben Rómában Ratzinger bíboros (2005. 
április 19-e óta: XVI. Benedek pápa) felhívta 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar figyelmét: 
„A népi vallásosságot – megtisztítva ferde 
kinövéseitől – meg kell őrizni, hiszen választ 
ad azokra a kérdésekre, amelyek ott élnek az 
ember szívében, segítenek az imádságban, 
ismeretet közvetítenek, vigyázzák az ember 
lelki egyensúlyát; ugyanakkor a helyesen 
gyakorolt népi vallásosság egységet teremt, 
míg a túlértékelt intellektuális vallásosság 
polarizál, megosztottságot hoz létre.” 

A római kato-
likus templom 
felújítása 
mellett szakrális 
közösségi tér 
kialakítása is 
megkezdődhet

Winkler atya 
célja egy olyan 
tér kialakí-
tása, amely 
alkalmas akár a 
,,hitsemleges” 
közösség építé-
sére, fejleszté-
sére
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Az együttműködés, az egymásra épülő fejlesztések és a közös-
ségi kezdeményezés a LEADER alapjai. Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelye keretében elér-
hető több mint 70 milliárd forintot a helyi közösségek döntése 
alapján költhetik el a pályázók. A vidékfejlesztés térségi iránya-
it ugyanis a helyi vidékfejlesztési stratégiákban jelölte ki a 96 
LEADER Helyi Akciócsoport (HACS), amelyek összesen hét 
témakörben hirdethetnek pályázatokat – természetesen a helyi 
adottságokhoz és igényekhez igazodva.

A LEADER lényege a kezdeményező közösség – ez tükröző-
dik a kifejezésben is. A francia eredetű betűszó ugyanis szó sze-
rint ezt jelenti: közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fej-
lesztéséért. Ezt tartották szem előtt akkor, amikor a ’90-es évek 
elején Európában kidolgozták a módszert – a helyi stratégiák el-
készítését követően szinte minden helyben zajlik. A rendelkezés-
re álló keret felosztása a pályázati célok között, a pályázatok ki-
írása és a feltételek rögzítése mind-mind a helyi szereplők szem-
pontjai, a térség adottságai alapján történik, igyekezve ezzel a 
lehető legjobb biztosítékát adni annak, hogy a helyi igényekhez 
igazodó, versenyképes projektek valósulhatnak meg. 

Az Európai Unió legeredményesebb vidékfejlesztési prog-
ramjának kimondott célja a vidéki életkörülmények javítása és 
a megélhetési lehetőségek bővítése. Ezért a projektek esetében 
elvárás, hogy azok a térségi igényekhez és a sajátosságokhoz 
igazodjanak, továbbá szervesen illeszkedjenek a HACS által 
kidolgozott stratégiában foglaltakhoz. A 12 ezer helyi szerep-
lő – önkormányzatok, civilek, vállalkozók – bevonásával ké-
szült térségfejlesztési tervekben meghatározták, hogy milyen 
irányba kellene haladniuk, milyen fő célkitűzéseket kívánnak 
teljesíteni, s azok milyen fejlesztésekkel valósíthatók meg.  
A felismerés azon alapul, hogy az önszerveződés, az alulról 
építkezés a leghatékonyabb módszer a fejlődés optimális helyi 
útjának megtalálására, egyértelmű irányt szabva a helyi adott-
ságok kiaknázásának, a gazdasági aktivitás növelésének.

A program keretében hét év alatt több mint 70 milliárd 
forintot költhetnek el országszerte a helyi akciócsoportok te-
rületén működő cégek, szervezetek, önkormányzatok. Térsé-
genként eltérő a felhasználható keret nagysága, amely minde-
nekelőtt a – szabályok szerint 10 ezer és 100 ezer fő közé tehető 
– lakosságszám alapján számítódik. Ám mivel az ÚMVP szem 
előtt tartja az elmaradottabb térségek felzárkóztatását, a hátrá-
nyos helyzetű kistérségek közösségei kiegészítő forrásokban is 
részesülnek.

Fontos, hogy sokoldalú legyen a stratégia, ugyanakkor az 
egyedi projektek egymást erősítsék, egyik a másiknak adhasson 
lendületet. Amennyiben közösen dolgozzák ki terveiket a pro-
jektgazdák, akkor azok együttesen sokkal nagyobb eredményt 
tudnak felmutatni, mint ha sok különálló fejlesztés valósulna 
meg. A befektetett pénz és energia összeadódik, így mind a gaz-

daságfejlesztés, mind az életminőség terén komolyabb hatásra 
lehet számítani.

A LEADER-forrásokhoz azokon a településeken élők és te-
vékenykedők juthatnak hozzá, amelyek lakosságszáma nem éri 
el a 10 ezret vagy népsűrűségük nem haladja meg a 120 fő/négy-
zetkilométert. Ez azonban még így is 3020 települést jelent Ma-
gyarországon! A pályázók köre függ az egyes célterületektől, de 
az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil szervezetek-
nek, egyházaknak, sőt bizonyos esetekben akár magánszemé-
lyeknek is érdemes figyelniük a lehetőségekre. A HACS-ok hét 
témakör közül válogathatták ki a térség számára elsőrendű cé-
lokat: juthat pénz közösségi célú fejlesztésekre, vállalkozási ala-
pú fejlesztésekre, térségi rendezvényekre, oktatásra és képzés-
re, térségen belüli együttműködésre, térségek közötti és nem-
zetközi együttműködésre, valamint tervek és tanulmányok ké-
szítésére a későbbi térségi fejlesztések megalapozásához. Va-
lamennyi közösség maga dönti el, melyikre mekkora hangsúlyt 
helyez, melyikre mennyi pénzt szán, és melyiket hirdeti meg 
egy adott benyújtási időszakban.
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Középpontban a helyi kezdeményezésekÉlő közösség Györkönyben
Az ezer lelkes faluban az idősek és a fiatalok együtt ápolják a hagyományokat

A takaros templom mögött áll a művelődési, illet-
ve teleház. A település azonban nem a pályázati 
kiírás miatt kezdte egy helyre szervezni a szolgál-
tatásokat. Idestova tíz éve igyekeznek minden, a 
közösséget érintő szolgáltatást így alakítani. Kuti 
Imréné intézményvezető most az 
épület és az eszközpark bővítésére 
pályázik a Györkönyi Hagyomány-
őrző Egyesület nevében. 

– Az évek óta ezer lelkes fa-
lunak sikerült megőrizni a nyolc-
osztályos iskolát, amely egy ekko-
ra településen ritkaság – mondja Braun Zoltán 
polgármester. – A munkanélküliségi ráta Tolna 
megyében a harmadik legalacsonyabb, mindösz-
sze 5,4 százalékos. A községben van ipar, mező-
gazdaság. Itt található egyebek mellett az ország 
legnagyobb ereszcsatorna üzeme. Ha sikerül 
nyerni az új pályázaton is, felújítjuk a közösségi 

központot, bővítjük a szolgálta-
tásokat, mert így is erősíthetjük 
a település megtartó erejét. 

A helybélieknek meg kell 
oldaniuk az akadálymentesítést 
és ki kell alakítaniuk több ki-
sebb helyiséget a különféle szol-
gáltatások számára. A pályázati 
pénzből futja majd a világítás és 
a fűtés korszerűsítésére is. 

Györkönyben tucatnyi be-
jegyzett civil szervezet műkö-
dik. Összetartó kisközösségek 
léteznek, nem a tévé előtt töltik 

az emberek a szabad idejük nagy részét, hanem 
egymással. Az egyik teremben nyugdíjas hölgyek 
szokásos kártyanapjukat tartják. 

– Nekünk nagyon fontos ez az épület, hiszen 
a hagyományőrző egyesület keretében működő 

nyugdíjasklub is itt talált otthonra – mondja Lükl 
Fülöpné. A klub elnöke szerint nagy szükség van 
a pályázatokra, hiszen így jutottak számítógépek-
hez is. Novembertől tanfolyamon ismerkedhet-
nek az idősebbek az internettel.

Szintén a hagyományőrző egyesület keretében 
működik a német kisebbségi önkormányzat ének- 
és tánckara. Az egyesület pályázati pénzekből is 
szervezi az úgynevezett téli estéket, amelyen a 
régi fonók mintájára az idősebbek a fiatalokkal, 
gyermekekkel együtt ápolják a hagyományokat. 
A nemzedékek között kialakult élő kapcsolat él-
ményéből született egy közös nyári program: a  
fiatalok nyári funkyfesztiváljával egy időben ren-
dezik meg a Fánky Fánk Fesztivált júliusban. 

A faluból nem szabad úgy elmenni, hogy bú-
csúzóul ne látogasson ki a vendég a pincesorra. 
Többségében szépen rendben tartott építmé-
nyek, tolnai borok és kristálytiszta levegő várja 
az érdeklődőket. Györköny az élő, erős közösség 
jó példája. 

Szekszárdtól alig 40 kilométerre fekszik Györköny. Feltűnően rendezett te-
lepülés, ahol szinte minden porta kerítésére ki lehetne tenni a „Tiszta ud-
var, rendes ház” táblát. Legutóbb az ÚMVP pályázatán nyerték el az In-
tegrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címet. Ez azt jelenti, hogy be-
ruházási pályázatuk támogatása esetén a településen egy helyre kerül a 
művelődési központ, a könyvtár, a különféle klubok, az eMagyarország 
Pont, a foglalkoztatási, ifjúsági és turisztikai információs lehetőség. Így az 
itt élők is hozzáférnek minden számukra fontos ismerethez. 

Pályázati pénz 
ből jutott számí-
tógépekhez 
a nyugdíjasklub
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helyi vendéglátás-fogadás 
forgalmát. Nem utolsósor-
ban a gyönyörű környék 
hírét viheti a világban. 

Ha az uniós támoga-
tással megvalósulnak a 
tervek, nem csupán a mé-
teres falú, erdők mélyén, 
szinte felfedezhetetlenül 
megbújó vasbeton pa-
rancsnoki állások, ágyú-
fészkek válnak látogatha-
tóvá, felfedezhetővé. Az 
országos kék túra útvo-
nalán, a zalai dombokról 
nyíló páratlan – három 
országra kiterjedő – pa-
norámát kilátók sorával 
is kívánják a turisták elé 
tárni. 

Nem feledkeznek meg 
a kirándulásokban megfá-
radtakról vagy az attól in-
kább tartózkodókról sem. 
A Kerka és a Mura vize 
horgászcsalogatóan gaz-
dag és szép. Pihenést nyújtó, kellemes környezet: 
Kerkaszentkirályon még pici sziget is hívogatja a 
turistát. Nem messze tőle az egykori módos ví-
zimolnár jókora háza – ma az egyesület szék-
helye – mögött is gyönyörű a park, a víz. Fáj-
dalmas a helyieknek, hogy az egykor a szomszéd 

faluba vezető út hasznát, értelmét vesztette, az 
idő végül megette. A történelem rajzolta állam-
határ itt is szétdarabolta a vidéket. Ha végre újra 
megnyílhatna, Kerkaszentkirály sem lenne töb-
bé országszéli „végvár”.

Amint Pál Zoltán vázolja, ha az út újra visz-
szanyerhetné burkolata mellett köldökzsinór sze-
repét is, az igen sokat jelenthetne a környék gaz-
daságának. Nem csupán az áruk és szolgáltatások 
áramolhatnának akadálytalanul, de a munkale-
hetőségek is jelentősen bővülhetnének.

Mint mesélik, az egykor itt szőlőt művelő, a 
bortermelésben kiváló gazdák – illetve leszár-
mazottaik – ma is szívesen „foglalnák vissza” 

egykori birtokaikat, azaz visszavásárolni szándé-
koznak egykori területeiket. Ha pedig erre nincs 
lehetőség, akkor másoktól más földeket, melyek 
betelepíthetők a legjobb szőlőfajtákkal.

Mert – és ezt nem csak hittel vallják, de 
eredményekkel is igazolják – ez a környék mél-

tatlanul mellőzött, ámbár kiváló 
minőségű boraival sokkal többre 
hivatott. Mindez újabb fejleszté-
sek, marketing és a dombság le-
hetőségeibe vetett remény révén 
Magyarország kiemelt turisztikai 
célpontja lehet. És – ámbár ez 
még csak vágy – a hármas határ 

túloldaláról is kedvelt turistaparadicsommá vál-
hat.

Vizek hátán, dombok ölén egyesülhetne a 
természetes vidék szabadon utazgató lakókkal, 
gazdasági fellendüléssel. A retrohullámot szem 
előtt tartó bunkerturizmus ráadásul olyan láto-
gatókat is vonzhat, akik el sem tudják képzelni, 
milyen rettenettel tekintett Magyarország an-
nak idején Jugoszláviára – arra  az országra, me-
lyet a hatalom félkapitalistaként kezelt, s ahová a 
turisták legnagyobb része utazni vágyott.

Apró szeglete ez a világnak, de valódi lehető-
ség Európa lelki egyesítésére.

Bunkerrel, borral, vízzel, dombok ívével.

Vizek hátán, bunkerek mélyén 

Békés kalandturizmust terveznek a magyar Maginot-vonal mentén

A geocaching egy izgal-
mas kalandtúra, egyéni 
és egyben közösségi já-
ték, ami a XXI. század 
technikája révén mű-
holdas helymeghatáro-
zó (GPS) használatával 
vonzza a mind nagyobb 
számú érdeklődőt – ám-
bár hagyományos tér-
képpel is lehet eredmé-
nyesen játszani. A lényeg: 
különböző terepeken kell 
megtalálni, felfedezni az 
egyes objektumokat, út-
vonalakat; „tájékozódási 
gyaloglásnak” is mond-
hatnánk. Magyarorszá-
gon csaknem háromezer 
regisztrált tagot számlál 
a geocaching-közösség.

Zala szíve pedig 
olyan extrém felfedezni-
valókkal szolgál, melyek 
a hazai és külföldi ter-
mészetjáróknak is izgal-
masak lehetnek. Mond-
juk úgy: a határ menti 
história hungarikuma. A 
„magyar Maginot-vonal-
ról”, a korai hidegháború 
védelmi rendszerének 
példátlan és szinte el-

feledett építményeiről, egy teljes erődítmény-
komplexumról van szó. Több mint 600 kilomé-
ternyi hosszon több száz bunkert építettek az 
egykori Jugoszlávia elleni védekezésül 1949 és 
1955 között. Összességében 1600 bunker, lőál-
lás, óvóhely és megfigyelőállomás létesült a határ 
mentén, különleges körülmények között, ember-
feletti teljesítménnyel. A déli határszakasz figye-
lésére és megóvására létesített bunkerláncban 
persze nem „laktak” folyamatosan a katonák, 
ám bármely lerohanási kísérlet esetén pillanatok 
alatt feltölthették a létszámot, és az ott beásott 
fegyverrendszerekkel „megelőző csapást” mér-
hettek volna a támadókra.

Ma a bunkerhálózat szinte teljesen elhagya-
tott. Az azonban vitathatatlan, hogy a gigászi 
munkával, irdatlan költségekkel, de alaposan 
megépített objektumok megóvásra érdemesek. 
Már csak azért is, mert szóba sem kerülhetett el-
bontásuk, hiszen az építési költségek többszörö-
sét is kitehetné a felszámolás. (Egyes számítások 
szerint akkor 7 milliárd – mai áron körülbelül 
közel 2000 milliárd – forintba kerülhetett a véd-
vonal építése.) Egy részét a települések közösségi 
borospincének használják, de sok a magánházak 
kertje alatt lapul, és általában krumpli telel ben-
ne. A többi alig észrevehetően, erdőtől fedve bú-
jik meg a dombok gyomrában. Megközelítésük, 
felfedezésük még a tájékozottabbak számára 
sem egyszerű feladat.

A Zala Zöld Szíve meglátta a lehetőséget ab-
ban, hogy a környék különleges látnivalója mág-
nesként vonzhatja a turistákat, fellendítheti a 

Hamarosan geocaching-paradicsom lehet Zala szívéből. E sokak számára 
rejtélyes mondatot Pál Zoltán, a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let elnöke, „másodállásban” Kerkaszentkirály polgármestere, illetve Török 
Henrich, a munkaszervezet vezetője segített értelmezni. A magyar–szlo-
vén–horvát hármas határ mentén fekvő települések ma a Kerka és a Mu-
ra vizei, a zalai lankák és egy szomorú korszak történelmének köszönhető 
kivételes adottságait igyekeznek ötvözni. Ennek érdekében a különleges tu-
risztikai programok, fejlesztések megvalósítására pályáztak. De fejtsük 
meg a rejtvényt!

Az egykori 
módos vízimol-
nár háza ma 
az egyesület 
székhelye

Több mint 600 
kilométer hosz-
szan több száz 
bunkert építet-
tek az egykori 
Jugoszlávia elle-
ni védekezésül. 
Ma a bunkerek 
többsége szinte 
teljesen elha-
gyatott
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– Az ÚMVP keretében hazánkba – és azon belül a vidéki 
térségekbe – áramló uniós forrásoktól nem keveset, elsősor-
ban munkalehetőséget remélnek az ott élők. Mi lehet a leg-
nagyobb hozadéka a vidékfejlesztési támogatásoknak? 

– Az életminőség javításában lehet nagyot előrelépni, s ha ez 
megvalósul, akkor már sikerült jól és hatékonyan felhasználni 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap pénzeit. Az 
uniós támogatások a kisebb településeken, illetve a kistérségek-
ben megmutatkozó vállalkozói potenciál 
növeléséhez járulhatnak hozzá. Téved az, 
aki azt hiszi, hogy ezektől nagyszabású gaz-
daságösztönzést lehetne várni – de jó irány-
ba tett kis lépéseket igen.

– Miben kéne leginkább látszódnia az 
elköltött eurómillióknak?

– Ha egy dolgot kellene kiemelnem, akkor 
a vidék népességmegtartó erejében. A kis 
falvak egyik sarkalatos problémája az, hogy 
nagyon sokan fordítanak hátat a gazdasági 
lehetőségek híján lemaradó térségeknek. 
Aki nem talál munkát, nem lát esélyt a 
megélhetésre, az érthető okokból másutt 
keres megoldást gondjaira. Az emberek 
egy ideig ingáznak, ha módjuk nyílik vi-
szonylag közel állást találni. Ám ha ez sem 
reális, akkor elköltöznek, és így egyre kevesebben maradnak a 
perspektívát felmutatni képtelen községekben. A vidék egyik 
legnagyobb problémája, hogy képtelen megtartani a fiatalokat, 
a munkaképes korú lakosság fogyatkozik. Példás kezdeménye-
zés a LEADER program, amelynek keretében a helyi összefogás 
erejére építve szabhatnak irányt a fejlődésnek az ország legkü-
lönbözőbb térségeiben. A falunapok, a közös időtöltést lehe-
tővé tevő rendezvények vagy akár a családi és biogazdaságok 
támogatása hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emberek jobban 
kötődjenek eredeti környezetükhöz.

– Ahhoz, hogy gazdasági hatása is legyen a vidékfejlesztési 
forrásoknak, sikeresen kell felhasználni a pénzeket. Mire kell 
leginkább odafigyelni?

– Magától értetődőnek tűnik a válasz: arra, hogy ténylegesen el-
jussanak a források oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. 
A vidékfejlesztési támogatások esetében kulcsfontosságú, hogy 
mielőbb megkapják az anyagi segítséget a kérelmezők. A gör-
dülékeny kifizetés különösen azok számára lehet fontos, akik 

amúgy is jelentős forráshiánnyal küzdenek. Márpedig az ÚMVP 
támogatotti körének jelentős része ilyen.

– Az ÚMVP-ben teret kap a vállalkozások támogatá-
sa, ráadásul éppen a saját erőből legkevésbé versenyképes 
mikrovállalkozások pályázhatnak sikerrel. Milyen gazdasági 
hatása lehet ennek?

– Ez az egyik legnehezebb kérdés, hiszen ezek a vállalkozások 
jellemzően a túlélésért küzdenek. Már az is szép eredmény, ha 

talpon tudnak maradni. Létük nem csupán 
azért fontos, mert az egyes családok meg-
élhetését biztosítják. A kistelepüléseken az 
öt főnél kisebb cégek jelenléte a meghatá-
rozó, ezek jelentik a helyi vállalkozói bázist. 
A pályázatok akkor váltják be a hozzájuk 
fűzött reményeket, ha sikerül megőrizni a 
munkahelyeket. A támogatások tervezhető 
fejlesztési tőkét adhatnak, olyan forrásokat 
biztosítva, amelyeket önerőből nagyon ne-
hezen lehetene kigazdálkodni. 
– Mennyire elegendő a támogatás a gazda-
sági stabilitás megteremtésére?
– Soha semmilyen támogatás nem ele-
gendő, s biztos vagyok benne, hogy a 
mikrovállakozások körében jóval nagyobb 
összeget is eredményesen el lehetne költe-

ni. Ám a lényeg, hogy ennyi pénzzel már lehet tényleges, látható 
lépéseket elérni. A legnehezebb helyzetben a leghátrányosabb 
helyzetű területeken élők vannak, nem véletlen, hogy az itteni 
kérelmezőket nagyobb támogatási aránnyal igyekeznek segíteni. 
A vállalkozókat legeredményesebben támogatások biztosításá-
val és kedvező adókulcsokkal lehet orientálni. 

– Mennyi idő múlva derül ki, hogy megérte-e megvalósítani 
egy beruházást?

– Az „ökölszabály” az, hogy ha egy vállalkozásnak adott támo-
gatás segítségével megvalósított projektnek egy-két éven belül 
nincs látható hatása, akkor az a későbbiekben már nem is lesz 
érzékelhető. Más a helyzet a települések fejlesztésével, ebben a 
vonatkozásban lassabb, fokozatosabb tempó is elfogadható. Két 
irányban lehet javulásra számítani: az életképesség fokozását 
szolgálhatják például a megközelíthetőséget javító beruházások, 
de nem elhanyagolhatók azok a fejlesztések sem, amelyek a min-
dennapi közérzet javulásához járulhatnak hozzá, mint például a 
falu közösségi-szolgáltató házának felújítása. 

35A sikeres vidék útja

– Az ÚMVP sikerének egyik kulcsa, hogy megfelelő színvona-
lú kérelmek készüljenek. Mennyire sajátították el a mezőgaz-
daság és a vidék szereplői azt, hogy hogyan kell pályázni az 
uniós rendszerben?

– Miközben 2004–2006-ban két különböző fejlesztési prog-
ramban együttesen hétezer pályázatot regisztráltunk, addig 
az ÚMVP keretében több mint 70 ezer tá-
mogatási kérelem érkezett be, s több mint 
35 ezret jóváhagytunk. Ha ebből indulok ki, 
azt mondhatom: felnőttek a feladathoz a ked-
vezményezettek. Visszaigazolja az eredmény 
azt is, hogy olyan programokat indítottunk, 
amelyek összeegyeztethetők a jelentkezők 
elképzelésével. Igaz, a rendszer még nem úgy 
működik ahogy a minisztérium szeretné. 
Még nagyon sok feladatunk van. Törekszünk 
arra, hogy egyszerűbb legyen a végrehajtás, 
de a hazai és a közösségi joganyag meglehe-
tősen részletesen előírja a feltételeket, a doku-
mentációt, s bizony van olyan eset, amikor ez 
bonyolítja a gazdálkodók életét. 

– Mi okozza a legtöbb gondot?
– Leginkább az volt kihívás a gazdálkodók 
számára, hogy korábban pályázati felhívásról és azok mellékle-
teiről beszéltünk, ezzel szemben az új rendszerben különböző 
szintű jogszabályokról van szó, emiatt jóval összetettebb kör-
nyezetben kell kiigazodniuk. Ennek számos előnye van. Ma már 
nem kell biztosítékot felajánlaniuk a kedvezményezettnek, ahogy 
korábban az igényelt támogatás 120 százalékáig kellett tenniük. 
Határozatot kaphat a gazdálkodó anélkül, hogy a forrását igazol-
ná, amire az ad módot, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal köztartozás módjára hajtja be a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatást. A támogatások jogos felhasználása ilyen érte-
lemben biztosított. Az informatikai rendszeren keresztül a ha-
tározathozatal is leegyszerűsödött, hiszen egyetlen gombnyo-

mással több tízmilliárdnyi kötelezettségvállalás és támogatási 
határozat születhet. 

– Mire kell a támogatást kérőknek legjobban odafigyelni?
– Igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy mik azok a doku-
mentumok, amelyek szükségesek, és melyeket lehetséges később, 
hiánypótlás keretében beküldeni. A legfontosabb, hogy a fejlesz-

tés jól átgondolt, kivitelezhető és fenntartható 
legyen. Nem elég egy jó kérelem pénzügyi és 
üzleti tervvel, meg is kell tudni azt valósítani, 
el is kell tudni számolni. A számokkal kell kez-
deni: megalapozott költségvetést kell kidol-
gozni a fejlesztés megvalósítása érdekében.
– Szinte valamennyi pályázói kört érzéke-
nyen érinti az utófinanszírozás ténye. Nem 
minisztériumi hatáskör, mert az uniós pá-
lyázatok utófinanszírozottak, mégis milyen 
lehetőségeket ajánlana a költségek átmeneti 
előteremtésére?
– A válság idején ez különösen fontos, hiszen 
ezek a beruházások csak akkor tudnak meg-
valósulni, ha a pénzintézetek nem állnak ki a 
termelők mögül. Könnyíteni kell a megvaló-
sítást és a külső forráshoz jutást. Az új rend-

szerben az ügyfél támogatási határozatig juthat el úgy, hogy még 
nincs igazolása arról, miként fogja finanszírozni a fejlesztést. 
Így nagyobb eséllyel juthat kölcsönhöz, ami szintén hozzá tud 
járulni a sikeres fejlesztésekhez. Volt lehetőség előlegkérelem be-
nyújtására is: eddig öt intézkedés esetében több mint 34 milliárd 
forintot adtunk 1300 kedvezményezettnek.

– Mivel lenne elégedett 2013 végére?
– Azzal, ha a rendelkezésre álló források felhasználásán ke-
resztül megvalósuló beruházások a magyar mezőgazdaság és 
vidék felemelkedését hatékonyan elősegítené, illetve ha a for-
rások nagyobb részét nemcsak lekötné, hanem ki is fizetné az 
Irányító Hatóság.

Összhangra vár a vidékfejlesztés
Az életminőség javítása és a vidék népességmegtartó képességének fokozása lehet a legnagyobb haszna az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében 2013 végéig Magyarországra áramló euróknak – emelte ki Molnár László, a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója. A kistelepüléseken a munkahelyek megtartását remélhetik a mikrovállalkozásoknak szánt 
támogatásoktól, ami óriási eredmény lenne. A turizmusfejlesztési források felhasználásának sikere azon áll vagy bukik, hogy pi-
aci szemmel is megtérülő beruházások születnek-e majd. A fejlesztések tervezésekor minden esetben a komplexitás a kulcs.

A sikeres pályázatok kulcsa
Szakmai körültekintés, megalapozott költségvetés, fenntartható fejlesztések

A sikeres projektek kulcsa, hogy a fejlesztés jól átgondolt, megvalósítható és fenntartható legyen. A döntés részeredmény, a feladat 
nagyobbik része azután következik – hívta fel a figyelmet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára. Dr. 
Forgács Barnabás kiemelte: sokat tettek azért, hogy megkönnyítsék az uniós támogatáshoz jutást a gazdálkodók számára. Ma már 
nem kell biztosítékot letenniük az asztalra, 20 százalékos előlegre számíthatnak, s a támogatási határozat birtokában folyamodhat-
nak banki hitelért, a jóváhagyásnak ugyanis nem feltétele a meglévő források igazolása. 
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