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   Újratervezés 
 

 

Bemutatkozás: 

 

    Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése Kengyel község. Szolnoktól 30 km-

re található.  

Lakosainak száma 3700 fő, főleg idősek lakta település, sajnos a fiatalok máshol 

keresik a megélhetésüket. 

A településre a mezőgazdaság volt jellemző, de sokan dolgoztak a közeli 

települések iparüzemeiben. Az üzemek a lakosság 80%-át látták el, így az 

emberek egyre jobban elszoktak a mezőgazdasági munkától. Mivel mindennap 

munkába mentek a kiskertek megmunkálása is egyre jobban elmaradt. Az 

emberek kertjüket parkosították, a fiatalokból kikopott a mezőgazdaság iránti 

hajlandóság. 

A multinacionális üzletláncok kialakulásával a lakosság vásárlási szokásai 

megváltoztak. 

Kengyelen nem található nagyobb üzletlánc, COOP áruház kivételével, viszont 

12 db kisüzlet található. 

A mezőgazdaságban szövetkezetek helyett a kisgazdák vették át a szerepet.  

 

Nagyon örültünk a lehetőségnek, amikor megkaptuk, hogy szerepet kaphatunk az 

Újratervezési projektben. Izgatottan vártuk mit kell tenni. 8 lelkes fiatal  ( 13-34 
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éves korig) neki is kezdet a munkának, de sajnos a lendület oda lett és újra kellett 

tervezni a programot, másik nyolc fiatallal. 

 

A kezdeti nehézségek ellenére nekiláttunk a feladat elkészítésének. 

Hat alkalommal találkoztunk. 

 

Az első találkozás alkalmával átbeszéltük az Újratervezés programnak a 

lényegét. 

Sokat gondolkodtunk, jöttek a különböző ötletek. Végiggondoltuk, hogy 

kezdjünk neki dolgoknak. Először is eldöntöttük, hogy az emberek felé fordulunk 

és készítünk kérdőíveket, végigjárjuk a települést és felmérjük milyen 

lehetőségek vannak Kengyelen és ebből mi működik. 

 

Az első és a második találkozás közben elkészítettük a kérdőíveket. 22 kérdéssel 

fordultunk a lakossághoz, ami kimondottan a településről szólt. Közben körbe 

jártuk a települést és felmérést készítettünk, 12 kisüzlet található, van a faluban 

egy mozgóhús bolt, heti két alkalommal piac. 

A megkérdezettek elmondták, hogy szívesen vásárolnak a piacon, helyi 

termelőktől. A piacon megtalálható a helyi termelők által előállított méz, házi 

szilvalekvár, zöldség, gyümölcs, virág stb. Több lakos is beszámolt arról, hogy Ő 

háztól szokta venni a tejet, túrót, tojást és más egyebeket, amit megtermelnek, 

előállítanak. A mozgó húsboltnak is nagyon örülnek, főleg azért is, mert mindig 

friss árut kapnak és a feldolgozás folyamatát átlátják. Biztosan tudják, az állat 

származási helyét és tartását. Fontos az emberek számára, hogy milyen 

élelmiszert fogyasztanak. 
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A második találkozásunk egy közösségi program keretében zajlott, ahol fiatalok 

és idősek együtt készítettük el a házi csigatésztát. Részesei voltunk, hogy lehet 

úgy előállítani a tésztát, hogy az csakis természetes alapanyagból készüljön. 

Most már tudjuk, hogy a tészta alapanyagához liszt, tojás pici són kívül másnak 

nem kell belekerülnie. 

Közben megbeszéltük a következő teendőket, elkészítettük a csoport lógóját és 

választottunk nevet a csapatnak. A nevünk PÓKHÁLÓ-Te.V.É.K  

 

Harmadik találkozásunkon alkalmával, vendégünk volt egy hölgy Debrecenből 

akivel sokat beszélgettünk. A találkozás után csapatunk elkészítette a 

kérdőíveket. 

A kérdőíveket a lakosság között szétosztottuk, majd azokat begyűjtve 

találkoztunk újra. 

 

A negyedik találkozásunk alkalmával átbeszéltük a tapasztalatainkat és 

feldolgoztuk a kérdőíveket. 

 Örömmel vettük, hogy a lakosság nyitott és igényük van arra, hogy tudják mi 

kerül az asztalukra és mit fogyasztanak nap mint nap. A boltokban 

megkérdeztük, alakítanának-e ki olyan részt, ahol a helytermelők által előállított 

élelmiszer lenne található. A 12 üzletből 8 üzletben szívesen látnák és árulnák a 

helyi árukat.  

 

A kérdőívekből kiderült, hogy az emberek azért szívesen látogatják a nagyobb 

bevásárló központokat is. A vásárlási szokásuk, hogy legalább egy hónapban 

egyszer, de legalább kétszer meglátogatják ezeket az üzleteket. A saját 

kiskertjüket a lakosság kis százaléka műveli és apró állatokat nagyon kevesen 
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nevelnek. Az okát abban látják, hogy a fenntartás sokba kerül, így inkább 

megvásárolják. Elmondásuk szerint nem éri meg a kertjüket művelni, mert mire a 

földet megművelik és elveteményeznek nagyon sokba kerül.  

Vannak olyan lakosok , akik viszont inkább megtermelik a saját k, mert akkor 

teljesen biztos, hogy milyen élelmiszer kerül az asztalára. A baromfikat pedig 

szívesen tartják és nem táppal etetik , a baromfik szabadon szedegethetnek és az 

mellett kukoricával és különböző kultúrnövényekkel eteti. 

 

A kérdőíveket a 18-tól 60 éves korig élő emberek töltötték ki. 

A felmérés kimutatta, hogy Kengyel településen nincs igény egy önálló helyi 

termelők által üzemelt üzletre. 

A településen az önkormányzat által működtetett fóliasátorban megtermelt 

paradicsomot, uborkát, paprikát, szamócát szívesen vásárolják meg.  

Viszont a kérdőívből kiderült, hogy szeretnének egy olyan helyi édesség boltot, 

ahol házi készítésű süteményeket vásárolhatnának. 

Így megbeszéltük, hogy a záró programunk alakalmával „Helyi cukrászdát” 

alakítunk ki , egy hagyományos disznóvágással.  

 

A záró program 2014.04.12-én lesz a kengyeli Művelődési Központban. 

A program keretében továbbiakban prezentáció keretében bemutatjuk Kengyel 

élelmiszerláncát, fóliasátrakat és tájékoztatót a résztvevőknek, amiben láthatják 

miért fontos a saját magunk által termelt és tenyésztett ételek fogyasztása. 

Fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy egészségesen táplálkozzanak. 

Adatokkal alátámasztva, hogy igen is hosszabbtávon kifizetendőbb, ha 

újratervezve, saját maguk által vagy a helyi közösségeket erősítve helyben 
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termelnek és vásárolnak. Közösség által támogatott gazdaságnak mekkora 

jelentősége van. 

A különböző közösségi kezdeményezések mindegyikében fontos szerepet kap a 

vásárló és termelők között kialakult kötődés és szolidaritás. A vonzó ár, valamint 

a legtöbb fogyasztó élelmiszertermeléssel kapcsolatos viszonylagos 

tájékozatlansága következtében valótlan kép alakul ki az élelmiszerek tényleges 

értékéről, előállításuk módjáról. 

A rövid élelmiszerláncok ezekre a problémákra nyújthatnak megoldást, oly 

módon, hogy csökkenti a termelő és fogyasztó közötti fizikai távolságot. A rövid 

élelmiszerláncok lehetőséget nyújtanak a helyi kistermelőknek a minőségi 

élelmiszerek előállítására és közvetlen értékesítésére, a fogyasztóknak pedig  

garantálják a jóízű, adott esetben ökológiai módszerekkel előállított helyi 

élelmiszerekhez való kényelmes hozzájutást. 

A termelő és a fogyasztó közötti közvetlen kapcsolat, és a személyes viszonyból 

adódó bizalom. 

 

Április 12-én szeretnénk bemutatni, hogy saját alapanyagokból, milyen finom 

minőségi süteményeket tudunk készíteni. 

 

 

 

 

 

  


