
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Újratervezés 
Szemléletformáló program a hulladék megelőzés és 

energiafelhasználás csökkentése érdekében a helyi termelési és 

fogyasztási rendszerek fejlesztésével az Észak-alföldi régióban 
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Tépe község helyi termelési és fogyasztási rendszerének fejlesztési 
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Termelési hagyományok 

A Berettyóújfalui kistérségben fekvő Tépe községről, mint sok környékbeli településről 

elmondható, hogy messze menő mezőgazdasági és állattenyésztési múlttal rendelkezik. Több 

száz éves története során kiemelkedő jelentőségű volt az itt élő emberek életében a föld, és az 

ehhez kapcsolódó földművelés, valamint állattenyésztés.  

Az itt élők hosszú időn keresztül saját gazdaságaikban termelték meg a szükséges 

élelmiszereket, sőt árutermelés is folyt. Ez elmondható a közelmúltról is, hiszen szinte minden itt 

élő család fő-, vagy kiegészítő jövedelemforrásának a gazdálkodás volt tekinthető. Ezen belül 

rendkívül fontos szerepet játszott az állattenyésztés, igen jelentős volt ugyanis a juh-, 

szarvasmarha-, sertés és a baromfiállomány. Emellett persze még más fajták így például a nyúl 

vagy kecske is igen elterjedtnek volt tekinthető. Napjainkban ezen állatállomány és az 

állattenyésztéssel foglalkozó gazdák száma is drasztikusan lecsökkent, bár ma is jellemző az, 

hogy a családok nagy százaléka saját szükségleteik kielégítésére tart baromfit, sertést vagy 

szarvasmarhát. 

Az állattenyésztés mellett, illetve ahhoz kapcsolódóan a fölművelés is jelentős 

hagyományokkal bír a községben. Nyilván az állattartás elengedhetetlen velejárója a 

takarmánynövények termesztése, amelyeket az emberek főként saját gazdaságaik fenntartása 

végett termeltek meg földjeiken, ugyanakkor gyakran ezeket értékesítették is. A jövedelmek 

kiegészítését szolgálta azon élelmezéshez kapcsolódó növények termesztése, amelyek igen nagy 

arányban voltak jelen a környező földeken. Ilyen haszonnövény volt a hagyma és a cukorrépa is. 

Emellett jelentős bevétel származott a dohánytermesztésből is. Azonban mára ezek szinte teljes 

egészében eltűntek. Csakúgy, mint a szőlészet, amely igen nagy múltra tekint vissza, hiszen 

szinte mind család rendelkezett szőlőskerttel és foglalkozott borászattal. Ám sajnos ezzel is igen 

kis százalék foglalkozik napjainkban. Bár ma is sokan rendelkeznek saját szántófölddel, azonban 

ezeket saját maguk nem művelik meg, hanem bérbe adják olyan nagy gazdáknak vagy 

vállalatoknak, amelyek modern eszközökkel nagy területeket művelnek meg. 

A falu révén a szántóföldek mellett jelentős szerepet játszottak a telkeken található 

konyhakertek, ahol a családok a saját élelmezésükhöz szükséges zöldségeket, gyümölcsöket 
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megtermelték illetve haszonállatokat tartottak. Minden portán volt például baromfi, sertés és 

szarvasmarha, ez utóbbi a tejtermelés miatt volt jelentős, ugyanis a gazdák ezt értékesítve igen 

kedvező jövedelemhez jutottak. Bár az állatállomány mára töredékére csökkent, azonban még 

napjainkban is, a legtöbb udvaron termesztenek valamilyen mértékben konyhanövényeket és 

tenyésztenek haszonállatokat, viszont mára ez már közel sem tekinthető általánosnak. Ugyanis 

egyre növekszik azoknak a száma, akik egyrészt az idő hiánya másészt anyagi okok miatt már 

nem folytatnak ilyen tevékenységet. Jellemzően a helyi boltokban, közeli hipermarketekben 

vásárolnak élelmiszert, hiszen ezek ára olyan alacsonynak tekinthető, hogy jobban megéri 

megvenni, mint megtermelni ezeket otthon. Persze itt a minőségbeli kérdések nem jönnek 

számításba, habár igen fontosnak tekinthetőek.  

 Az előbb elmondottakból jól kirajzolódik az a folyamat, ami az egész régióban tetten 

érhető. Vagyis az, hogy egyre csökken azok száma, akik valamilyen formában termeléssel 

foglalkoznak, gondolok itt a növénytermesztésre és az állattenyésztésre egyaránt. Arról nem is 

beszélve, hogy ezen tevékenységek, mint kiegészítő jövedelemforrások már-már szinte el is 

tűntek. Ugyanakkor nem jelenthetjük ki határozottan azt sem, hogy mint helyi értékek ne 

lennének tetten érhetőek és ne tennék lehetővé a helyi termelési és fogyasztási rendszer 

kiépítését. Ezt támasztják alá azon adatok is, amelyek a községben végzett adatgyűjtésnek 

köszönhetően most már rendelkezésünkre állnak.  

Adatgyűjtés 

Az adatgyűjtés során 40 főt kérdeztünk meg a különböző életkori csoportokból, tehát a 

falu lakosságának körülbelül 5%-át. Ebből kiderült, hogy az egyes háztartásokban átlagosan 3 fő 

él, ami a fiatal generáció csökkenő számának a következménye. Valamint annak, hogy a 

lakosság nagy része jelenleg időskorú. Igyekeztünk feltérképezni a családok élelmiszervásárlási 

szokásait, illetve azt, hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyeket saját maguk számára 

megtermelnek.  

Fontos ebből a szempontból az is, hogy a helyiek hol vásárolnak, kiderült, hogy nagy részük, 

65% a helyi kisboltokban, 27,5%-a hipermarketekben, 7,5%-a piacon szerzi be a szükséges 

élelmezési cikkeket. Egy átlagos tépei család, háztartás havi szinten körülbelül 30-40 ezer forint 

közötti összeget költ csak élelmiszerre (1. ábra). Ha ezt az összeget vesszük alapul, akkor a 
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megkérdezett 40 fő mintegy 1.200.000-1.600.000 forintot költ havi szinten. Ezt kivetítve az 

egész község lakosságára, ha átlagosan 3 főt számolunk egy háztartásra, akkor a falu lakossága 

havonta mintegy 11.400.000-15.200.000 forint közötti összeget költ el csak élelmiszerre. Ez éves 

szinten 136.800.000- 182.400.000 forint jelent.   

 
1. ábra 

 Ennek az összegnek, pedig 27,5%-a, vagyis körülbelül havi szinten 3.135.000-4.180.000 

forint, éves szinten 37.620.000-50.160.000 forint hipermarketekben; 65 %-a, vagyis 7.410.000-

9.880.000 forint havonta, 88.920.000-118.560.000 forint évente a helyi kisboltokban; 7,5 %-a, 

vagyis 855.000-1.140.000 forint havonta,  10.260.000-13.680.000 forint évente piacon kerül 

elköltésre (2.ábra). Tehát igen magas összegeket kapunk, ha a kérdőívek alapján kapott 

válaszokat vesszük alapul, igaz ez egy durva számítás eredménye. 

 
2. ábra 
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Mindezekből az adatokból jól látszik, hogy mekkora összeget költenek a helyi lakosok 

élelmiszerre, és ebből az összegből a jelentős százalék nem marad a faluban és így nem járul 

hozzá ahhoz, hogy a helyi érték és a helyi lakosság gyarapodjon. Ha ennek az összegnek csak 

egy töredéke helyben kerülne elköltésre, akkor az jelentős mértékben tudna javítani a helybeliek 

életszínvonalán és hosszú távon hozzájárulhatna a település fejlődéséhez. Ezért alapvető célunk 

az lehet, hogy hozzásegítsük az itt élő embereket ahhoz, hogy helyben tudják beszerezni a 

szükséges élelmezési cikkek egy részét, illetve lehetőséget adni a gazdáknak arra, hogy helyben 

tudják értékesíteni áruikat. Ehhez kívánjuk megteremteni a szükséges feltételeket és a megfelelő 

kereteket.  

Fontosnak tartottuk arra is rávilágítani, hogy az itt élő emberek, milyen élelmiszereket 

vásárolnak a leggyakrabban. Nem nagy meglepetés, hogy az adatok alapján a megkérdezettek 

35%-a leggyakrabban pékárut vásárol havi szinten, 27,5 % hús és hentesárut, 12,5 % zöldséget 

és gyümölcsöt (3. ábra). Tehát az alapvető élelmiszerek a legkeresettebbek. Ugyanakkor a 

faluban élők 75 %-a tart valamilyen haszonállatot, főként baromfit, sertést, de emellett 

szarvasmarhát és juhot, valamint egyéb fajtákat is (4. ábra), 70%-uk termeszt valamilyen 

zöldséget, gyümölcsöt. Ebből látható az, hogy a legkeresettebb élelmiszereket helyben is 

megtermelik a lakosok, tehát már adott az a lehetőség, hogy ezt kihasználva, erre építve 

fejlesszük a helyi termelési és fogyasztási rendszert, amelybe beépíthetjük ezen ismereteinket, 

hiszen tudjuk, hogy melyek azok a termékek, amelyekre a legnagyobb az igény jelenleg.  

 
3. ábra 
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4. ábra 

Rákérdeztünk arra is, hogy hogyan viszonyulnak a helyi lakosok kezdeményezésünkhöz, 

mit szólnának ahhoz, ha termelői piacot állítanánk fel a községben, igénybe vennék-e ezt a 

lehetőséget. Ennek során a válaszadók 42,5 %-a mondta azt, hogy ha lenne helyi termelői piac a 

faluban minden alkalommal részt venne rajta, 47,5% alkalmanként és mindössze 10% válaszolta 

azt, hogy egyáltalán nem élne a kínálkozó lehetőséggel (5. ábra). Tehát igen nagy arányban 

támogatnák ezt a kezdeményezést, mintegy 90%, és válaszadók 55 %-ának lenne olyan saját 

terméke is, amelyet szívesen értékesítene. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy melyek lennének 

ezek a termékek. Főként tojás, tejtermék, hús és hentesáru, zöldség és gyümölcs voltak azok, 

amelyek a leggyakrabban megjelentek a válaszokban, de a száraztészta és házi sütemény is 

jellemző volt. Itt már szembeötlő az a tény, hogy a leggyakrabban vásárolt élelmiszerek közül, 

már most meg tudna jelenni a helyi fogyasztási rendszerben a hús és hentesáru valamint a 

zöldség és gyümölcs, hiszen ezek, mint felesleg már helyben is jelen vannak.  

 
5. ábra 
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Ez lehetne az alap, amelyre építkezve kidolgozhatnánk egy olyan rendszer, amelyet 

később bővítve a kínálatot egy stabil és állandó helyi élelmezési rendszert alakíthatnánk ki. Ezzel 

hozzájárulva nem csak ahhoz, hogy a helyi termelők értékesíteni tudják termékeiket, hanem 

ahhoz is, hogy a későbbiekben ezen termelők köre szélesedjen, és újra fellendüljön mind a 

növénytermesztés, mind az állattenyésztés illetve azon hagyományok, amelyek ezen 

élelmiszerek feldolgozásához kapcsolódnak. Gondolhatunk itt a lekvár főzéstől kezdve a 

borászaton át a kolbászkészítésig terjedően a falusi és paraszti élet elengedhetetlen velejáróira, 

amelyek értéket teremtve közösségformáló erővel bírnak. 

 

 

 

Mindezen ismereteink tudatában alapvető célunk az lehet, hogy segítjük az itt élő 

embereket abban, hogy az általuk megtermelt javakat helyben tudják értékesíteni a jövőben. Ez 

által ezen javak gyarapíthatják a község értékeit. Egy olyan élelmiszerellátási rendszert kell tehát 

létrehoznunk, amelynek egyaránt szerves részét képezik a helyi gazdálkodók és fogyasztók is. 

Ezzel nemcsak az életszínvonal emelkedéséhez szeretnénk hozzájárulni, hanem, ahhoz is, hogy a 

tépei gazdaság új lendületet kapjon, újra fellendüljön az állattenyésztés és a növénytermesztés 

illetve az ide kapcsolódó hagyományok, hiszen a település múltjának szerves része volt ez a 

tevékenység és még jelen van napjainkban is. A paraszti családi üzemi struktúráját, mint teljes 

idejű foglalkoztatással fenntartott vállalkozást különösen védenünk kell és hozzá kell járulnunk 

újbóli felvirágzásához. Támogatni kell a mellékfoglalkozásként űzött paraszti vállalkozásokat és 

újra egy olyan irányba terelni az itt élők életét, amely nagyban elősegítheti szellemi és anyagi 

értékeink megőrzését. 

Ennek első lépése lenne az, hogy kezdeményezzük egy olyan helyi termelői piac 

felállítását, amely rendszeresen, heti esetleg havi szinten kerülne megrendezésre. A termelők itt 

árusíthatják azon termékeinket, amelyeket ők állítottak elő, természetesen a megfelelő 

bizonyítványok birtokában. Ezeken a piacokon nem csak az élelmiszerek, hanem kézműves áruk 

is helyet kapnának. Az áruk mennyiségét és választékát, pedig folyamatosan növelnénk újabb és 

újabb termelők bevonása által.  Ez által a falu lakói olyan kiegészítő jövedelemhez juthatnának, 
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amely jelentősen növelheti jövedelmüket és később indikátora lehet a helyi gazdaság 

fellendülésének is.  

Ezt követően bővíteni szeretnénk a piacot a község határain túlra is. Ennek során a helyi 

civil szervezet, a Tépei Kulturális és Szabadidős egyesület koordinálásával egy olyan 

élelmiszerellátási rendszert kívánunk létrehozni, amely biztos jövedelemforrást teremt a helyiek 

számára és már nem csak a helyi lakosok igényeit elégíteni ki, hanem a környező településekét 

is. Ezt úgy képzeljük el, hogy az egyesület a helyi termelők érdekképviseleti szervezeteként 

ismerve a helyi adottságokat, gazdákat és termékeiket bonyolítja le az igényfelmérést és az 

ügyfelek felkutatását. Ezt követően pedig továbbítja a megrendeléseket a helyi termelők felé, 

akik így olyan növények termesztésére, állatok tenyésztésére specializálódhatnak, amelyekre 

nagy az igény.  

Ugyanakkor az egyesület keretein belül létre kívánunk hozni egy olyan gazdaságot, 

amely szintén növénytermesztéssel, főként zöldségek és gyümölcsök termesztésével foglalkozna 

non-profit módon. Ennek célja a munkahelyteremtés lenne, olyanok bevonása a rendszerbe, akik 

esetleg nem rendelkeznek a termeléshez szükséges megfelelő tárgyi és anyagi eszközökkel, 

ugyanakkor az itt végzett munkájuknak köszönhetően állandó jövedelemhez juthatnának és 

elsajátíthatnak olyan ismereteket, amelyek a későbbiekben hozzájárulhatnak önálló termelő 

tevékenységükhöz. Ezzel karöltve létre kívánunk hozni egy olyan műhelyet, amelyben a 

megtermelt zöldségek gyümölcsök feldolgozása, illetve kézműves áruk gyártása folyik.  

Mindehhez kiemelkedően fontosnak tartjuk egy olyan arculat kialakítását, amely hűen 

tükrözi céljainkat és értékrendünket. Majd reklámanyagok, információs terek létrehozása által 

minél szélesebb körben ismertté kívánjuk tenni termékeinket, hogy azok minél több emberhez 

eljussanak. Ide kapcsolódóan elengedhetetlen egy olyan honlap létrehozása, ahol a potenciális 

vásárlók információkat szerezhetnek rólunk, termelőinkről és termékeinkről, megtalálják 

elérhetőségeinket. A későbbiekben ezt kiegészítenénk egy olyan rendszerrel, amely lehetővé 

teszi az online megrendeléseket is. Ezt pedig egy házhozszállítási rendszerrel egészítenénk ki. 

Végső lépcsőként kialakulna tehát egy olyan infrastruktúra, amely nemcsak a helyi lakosság 

igényeit, hanem egy szélesebb vásárlókör igényeit is kielégíthetné.  
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Terveink megvalósulása által egy olyan biztos megélhetést teremthetnénk a községben 

élő emberek számára, amely a helyi értékekre alapulva egy gyökeres szemléletváltás által 

hozzájárulna egy jobb életminőség és egy élhetőbb környezet megvalósulásához. Meglátásunk 

szerint mindezen törekvéseink nagyban elősegítenék azon negatív demográfiai folyamatok 

megelőzését, amelyek jelenleg megfigyelhetőek, mint az elöregedés, elnéptelenedés és az a 

tendencia, amely a fiatalok körében jellemző, vagyis, hogy elhagyják a települést a jobb 

megélhetés reményében. Ezek a folyamatok jelenleg megfékezhetetlennek tűnhetnek, azonban 

közös munkával és összetartással hosszú távon visszafordíthatóak lennének, az által, hogy 

terveinket megvalósítjuk és biztos megélhetést teremtünk helyben a helyben élők számára. 
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