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„Egy nemzetnél nem csak az a fontos, vannak-e értékei, 

hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői.” 

 Egry József 

 

Egyre több helyen olvasni a környezetszennyezésről, egyre többet hallani az 

egészséges életmódról, vannak is törekvések, de ezek többsége sajnos nem talál 

befogadásra a fiatalok körében. A diákönkormányzatot segítő pedagógusként ezért is 

nagyon örültem, hogy találtunk egy olyan pályázati lehetőséget, amit tanítványaink is 

lelkesen fogadtak és bevállaltak. Érdeklődéssel vártam beszámolóikat, ötleteiket. 

Ökoiskolaként különös gondot fordítunk természeti értékeink megóvására, 

megőrzésére. Lelkesen veszünk részt a városszépítő egyesület akcióiban, virágokat, fákat 

ültetünk, szemetet szedünk, komposztálunk, hulladékot gyűjtünk. Számos programot 

szerveztünk már az egészséges életmód jegyében is. Túráztunk, vetélkedtünk, sportnapot 

tartottunk, tanulóink bérletet kaptak a helyi uszodába. 

Most egy kicsit más utat fedeztünk fel, ismertünk meg. Olvastunk, beszélgettünk 

városunk történetéről, jelenéről, jövőjéről. Kutakodtunk, felmérést készítettünk, helyi 

gazdálkodókkal, termelőkkel vettük fel a kapcsolatot. Vitatkoztunk, megegyeztünk. 

Szerveztünk, kérdeztünk, elemeztünk, terveztünk, mindeközben jobban megismertük 

egymást és szűkebb környezetünket, már-már feledésbe merült mesterségeket. 

Hiszem, hogy ezzel a projekttel megerősítettük azon hitünket, hogy vannak helyi 

értékeink melyek megbecsülői, továbbadói vagyunk és lehetünk. 

Urbán-Szabó Hedvig 

 DSP 

  



   

   

Városunk története – jelene 

 

Martfű Magyarország keleti felén, az Alföldön, közvetlenül a Tisza mellett a 

megyeszékhelytől 20 km-re található kisváros. 1989. március 1-jével kapott városi rangot. 

A település határának kétharmadán mezőgazdasági termelés folyik. a Tisza magas 

partja védelmet nyújt az árvíz ellen. A város elnevezése is a magasan fekvő partra utal.  

Martfű az őskortól lakott hely, története összefügg a közeli falvak, községek, 

valamint földbirtokosainak sorsával. (Kövér, Keszlerffy, Montagh, gróf Vigyázó, Laczkó, 

Szobotka család.) Mindig is kiemelkedő volt a területen folytatott mezőgazdasági 

tevékenység valamint az állattartás. Szobotka Dezső uradalmán eredményes lótenyésztés 

folyt, a birtok tehenészete is jelentős volt, tejfeldolgozó üzeme Martfűi vaj és sajt néven 

hozta forgalomba elismert termékeit. Ma is jelentős a környék mezőgazdasága. Elsősorban 

gabonafélék, napraforgó, repce, valamint hagyma, fűszerpaprika termesztése folyik, de 

található a közelben bolgárkertészet is. Martfűn külön városrészt alkotnak a kiskertek, 

hobbi telkek. Számos családi háznál termesztenek még gyümölcsöt, zöldséget. Bár a 

nagytestű háziállatok tartását egy helyi rendelet belterületen tiltja, sok helyen tartanak 

szárnyasokat. 

A település rohamos fejlődése a CIKTA Rt. alapításával vette kezdetét az 1940-es 

évek elején. A gyár alapítója Jan Antonín Bata. Ettől kezdve a város és a cipőgyár története 

szorosan összekapcsolódik, mint ahogy iskolánk alapítása és története is ehhez a gyárhoz 

kötődik.  

A gyár alapításához ideálisak voltak a közlekedési lehetőségek, de a közút, vasút, 

vízi út mellett fontos volt a téglagyár is, amely az építőanyagot biztosította. (A téglagyár 

alapításának pontos ideje nem ismert, de 1896-ban került Kövér Miklóstól Laczkó Gusztáv 

tulajdonába. 1946-ban államosították, majd 1986-ban bezárásra került.) A cipőgyár a 

háború alatt hadiüzemként működött. 1948-ban államosították, de 1950. 01.01. vált 

hivatalosan állami vállalattá: Tisza Cipőgyár Nemzeti Vállalat néven. Szintén ez év 

januárjában alakult önálló községgé Martfű.  



   

   

A következő években a könnyűipar a nehéziparral szemben háttérbe szorult, még 

inkább igaz ez a mezőgazdaságra. A családi gazdaságok helyett termelőszövetkezetek 

alakultak. Tisza Termelőszövetkezet, Ezüstkalász Tsz., amit 1960-ban csatoltak a 

Tiszaföldvári Lenin Tsz-hez. A termelőszövetkezetek a rendszerváltozásig meghatározóak 

voltak. Számos család „fogott” hagymaföldet, paprika földet. 

A Tisza Cipőgyár a 60-as évek végéig folyamatosan fejlődött, a munkáslétszám 

volt, hogy a 7000 főt is elérte. A gyár egyaránt gyártott minőségi divatcipőket, 

tornacipőket, gumicsizmát, gyerekcipőket. Elsődleges célfeladata az olcsó tömegcipő 

gyártása volt. A 70-es években az igény a minőségi termékek felé mozdult el. 1971-ben 

megnyílt a martfűi cipőbolt, a 80-as évek második felében már számos Tisza szaküzlet 

működött az országban. A martfűi cipőgyár a magyar cipőipar legnagyobb vállalata volt. A 

rendszerváltás után 1991-től a gyár részvénytársasággá alakult, elkezdődött a nagy gyár 

lassú leépülése. A Tisza Ipartelepen ma is meghatározóak a cipőgyártással foglalkozó 

cégek, amik korszerűsödve, az új kihívásokra reagálva próbálnak talpon maradni. Több 

olyan vállalkozás is működik, amely valamilyen szinten kötődik a jelenlegi martfűi 

cipőkészítéshez pl. szabászkések, egyéb alkatrészek gyártásával. A martfűiek és a 

dolgozók cipőiket ma is többnyire a helyi cégek mintaboltjaiban vásárolják meg. A 

szakiskolai képzés újbóli beindításával iskolánkban is készülnek cipők, papucsok, melyek 

a bőrdíszművesek által készített termékekkel együtt az iskola mintaboltjában 

megvásárolhatók. Mivel a helyi lakosok körében sem ismert széles körben ez a lehetőség, a 

pályázat kapcsán célul tűztük ki ennek reklámozását, „hírelését” is. 

Ma Martfű legnagyobb munkáltatója a BUNGE Zrt. A gyár átadására és 

próbaüzemére 1980-ban került sor. (Növényolajipari Vállalat) Az üzem elsősorban az 

Alföldön termesztett napraforgó, repce és szója feldolgozását végezte. 1989-ben kezdte 

meg működését az étolaj finomítására képes üzem. Később a Cereol Holding vette át a 

magfeldolgozás, az étolaj előállítás és annak palackozásával kapcsolatos tevékenységet. 

(Vénusz, Floriol) A Bunge cég 2002-ben vette meg a Cereol egész európai üzletágát. A 

fejlődés még erősebb intenzitással folytatódott és folytatódik még ma is. A város életének 

szerves részét alkotja a növényolaj gyár, amely támogatja a kulturális- és 

sportrendezvényeket. 



   

   

A legfiatalabb martfűi nagyüzem, a sörgyár átadására 1985-ben került sor. 1981-

ben alakult meg az Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár Gazdasági Társaság. (A közös 

képviseletet a Mezőhéki Táncsics MGTSZ vállalta.) Az Aranyhordó és a Gold Fassl 

márkákkal kezdték meg a termelést. A 90-es években kezdődött a Kaiser és a Steffl 

márkák itthoni gyártása, forgalmazása. 1996-ban a martfűi üzem a soproni sörgyárral 

közös kft.-t létesített. 2008-tól Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 

Látható tehát, hogy városunknak gazdag hagyományi vannak a hazai termékek 

gyártása terén. A mai napig számos ipari és mezőgazdasági termék beszerezhető helyben. 

Végeztünk egy kutatást, hogy milyen hatással van ez városunk lakói, iskolánk tanulói 

fogyasztói szokásaira. 

 

A kérdőív összeállítása és értékelése 

 

Mielőtt elkezdtük a kérdőív kérdéseinek az összeállítását, megfogalmaztunk néhány 

hipotézist. Véleményünk szerint a marfűiek többsége nem helyi termelőktől szerzi be a 

fogyasztott élelmiszert. Előnyben részesítik ugyan a hazai termékeket, de az ár 

meghatározó. Mivel felismertük, hogy nincs jól működő helyi termékek piaca, feltételeztük, 

hogy a kínálattal kapcsolatban elégedetlen lesz a megkérdezettek többsége. Arra is 

kíváncsiak voltunk továbbá, hogy milyen az arány a boltban vásárolt, helyi termelőktől 

beszerzett és saját termékek között. 

Számos kérdés megfogalmazódott bennünk, de félve az elutasítástól egy 

meglehetősen terjedelmes kérdőív kapcsán, a kérdések körét leszűkítettük. Kiválasztottuk a 

megkérdezettek körét, majd elvégeztük a felmérést. Szerencsére az infós tanulóknak nem 

okozott gondot a diagramok elkészítése a jobb áttekinthetőség érdekében. Miután a kapott 

eredményeket áttekintettük, nem ért minket váratlanul a válaszok százalékos megoszlása. 

A megkérdezette 33,33%-a főz hetente három-négy alkalommal, ezért kíváncsiak 

voltunk, hogy miből? Mivel kisváros vagyunk, ezért nem meglepő, hogy a hagyományos 

boltokban és a szupermarketekben beszerzett áruk aránya majdnem megegyezik. Meglepő 



   

   

volt viszont a piacon beszerzett termékek igen alacsony aránya, Ezután néztünk szét egy 

kicsit jobban és megállapítottuk, hogy a helyi termékek árusítására szolgáló piac nem 

működik jól, sőt leginkább sehogy sem működik. Egy-két árustól eltekintve nem itt árulják 

portékáikat a helyi termelők. (Bár lehet, hogy ennek más okai is vannak.) 

A vásárlók többsége megnézi, honnan származik a termék, ki gyártotta és akár 

hajlandó is többet fizetni a magyar termékért, de csak csekély árkülönbség esetén. A 

zöldség, gyümölcs, jelentős hányadát maguk termelik az itt élők, vagy ismerősöktől szerzik 

be. A piacon őstermelőktől beszerzett áru mennyisége ebben az esetben is igen alacsony. 

Magas azon válaszadók száma is, akik úgy érzik nincs lehetőségük helyi termelőktől 

beszerezni a vágyott zöldséget, gyümölcsöt. Ez az arány a húsáru tekintetében még 

magasabb, bár itt a jelentős többség ismerősöktől szerzi be. A környező települések 

szerepe ebben az esetben meghatározó, hiszen sokak szülei, rokonai itt élnek és tartanak 

állatokat. Ami meglepő volt számunkra, hogy a tejtermékeket igen magas számban 

ismerősöktől szerzik be a megkérdezettek. Itt többen is utaltak arra, hogy talán több 

válaszadási lehetőség is szerepelhetett volna, mert nem „valódi” ismerősökről van szó, 

hanem tudják, kitől lehet házi tejet, sajtot, tejfölt beszerezni. 

Arra a nyitott kérdésre, hogy milyen más termékeket tudnak még helyi készítőktől, 

termelőtől beszerezni igen megoszlottak a válaszok, sőt sok esetben nem is kerültek rá a 

kérdőívre, hanem a lekérdezés utáni beszélgetés során merültek föl. 

 

Mit tehetünk? – Újratervezés 

 

Bizonyos esetekben a szemléletváltás, máshol a hazai termékek iránti 

elkötelezettség megerősítése a célunk. A kutatás eredményének az ismertetésével, valamint 

szórólapok, plakátok kihelyezésével, flashmobok szervezésével próbáljuk felhívni a 

diákság, a lakosság figyelmét a helyi, hazai termékek fogyasztásának, vásárlásának 

fontosságára. Összegyűjtöttük, hogy milyen előnyökkel jár ez az egyén és a közösség 

számára. Olyan formában szeretnénk mindezt eljuttatni a fiatalokhoz, ami hatékony és 

befogadásra talál. Bízunk benne, hogy a fogyasztási szokásokat pozitív irányban sikerül 



   

   

befolyásolni. Fontosnak tartjuk a tapasztalati úton szerzett tudást, gyakorlatilag egy újfajta 

„kampányt” tervezünk, melynek részét képezik a következők: 

Miután szembesültünk azzal, hogy a helyi piac gyakorlatilag nem tölti be funkcióját, 

elterveztük, hogy lehetőséget nyújtunk helyi termelők, gyártók számára termékeik 

bemutatására. Az első ilyen alkalomként a diáknapot jelöltük ki. Információkat gyűjtöttünk. 

Meghatároztuk azoknak a termékeknek a körét, amiket bemutatni tervezünk, majd 

elkezdődtek az egyeztetések. Számos új információt szereztünk és végül beláttuk, hogy 

nem lehet mindent egyszerre és egy helyen. Első alkalommal kóstoltatunk: mézet, 

gyógyteákat, sajtokat, kenyeret, lekvárokat, zöldségeket, gyümölcsöt, grillezett húst. (Mind 

helyi termelőktől!) „Bőrös” kiállítást szervezünk. Mindezeket érdekes feladatokkal, 

ismertetőkkel tesszük színesebbé. Meghívtuk az általános iskola tanulóit is, hátha csoki 

helyett sajtot, mézet kérnek majd, vagy meglepik szeretteiket egy kis mézeskaláccsal. 

Új célkitűzésként jelent meg, miután rengeteg érdekességgel és addig nem ismert 

dologgal találtuk szembe magunkat, hogy nem csak termékeket, hanem azok előállítását is 

érdemes bemutatni. Rengeteg tudás birtokába jutottunk és rájöttünk, hogy mennyi mindent 

nem tudunk. Igen hasznos az internet, de nem lehet mindent onnan megtanulni. Sokkal 

jobb, ha olyanoktól tanulunk, akik értik és szeretik azt, amit csinálnak. Meghívtunk tehát 

erre az első alkalomra egy méhészt, aki a termékeinek bemutatásán túl beavat minket a 

méhészkedés fortélyaiba, megismertet a szükséges eszközökkel. Az akácméz különösen 

fontos szerepet játszik a magyar gazdaságban, de a hazai fogyasztás igen alacsony, ezért 

ezt fontosnak tartottuk. Kiderült, hogy a hidegen sajtolt olajakat is megismerhetjük, amiről 

be kell vallani, nagyon keveset tudunk. Mézet tartalmazó termékek közül mézeskalácsot is 

lehet dekorálni a diáknapon. Megyünk gyúrni, sütni is még a tavasz során két csoporttal. 

Második alkalommal a sajtok világába csöppennek majd az érdeklődők az 

alapítványi napon. Itt lehet majd sajtot nyújtani, tölteni, a saját készítésű tekercset 

elfogyasztani. Érdekes előadásra számítunk a kézműves sajtok készítőjétől. Mivel tudjuk, 

hogy az értékek közvetítésében milyen fontos a korai gyermekkor, ezért ezt a programot 

óvodás és kisiskolás korosztálynak szervezzük, remélhetőleg a szülők sem maradnak ki a 

jóból. Természetesen itt is beszámolunk a kutatás eredményeiről, további terveinkről. 

Reméljük a lakosság széles köréhez eljutunk és támogatókra találunk, minél többen 



   

   

felismerik a hazai termékek fogyasztásának előnyeit, esetleg a megszerzett új ismeretek 

segítségével maguk is termelőkké válnak. 

Tervezünk még meggyszedést, meggyes sütemény készítését. Keressük az 

alkalmakat, lehetőségeket. Egyeztetéseket folytatunk a városi döntéshozókkal, 

hagyományteremtő szándékkal egy vásár megszervezéséről. (Számos ötlet született, amely 

egy újabb projekt részét képezheti.) 


