
   

   

 
 

HELYI ÉLELMISZERFOGYASZTÁSI TERV 
 

„Újratervezés – Szemléletformáló program a hulladék megelőzés és 

Energiafelhasználás csökkentése érdekében a helyi termelési és fogyasztási rendszerek 

fejlesztésével az Észak-alföldi régióban” 

KEOP – 6.1.0/B/11-2011-0164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola, és Kollégium 

Törökszentmiklós, Almásy út 50. 

 

________________ 

 



   

   

Törökszentmiklós Város bemutatása
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Észak-Alföld régió. 

Lakosok száma: 22340.  

Terület: 18516 hektár.  

Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok megye harmadik legnagyobb városa, a 

Törökszentmiklósi járás és kistérség székhelye. 

A XIX. század közepéig a város életében a mezőgazdaság volt a meghatározó gazdasági 

ágazat. Gyümölcskertészet (alma, meggy, cseresznye), Barnevál (baromfi feldolgozás), 

Alföldi Gabonaipari Vállalat, 2 termelőszövetkezet és az Állami Gazdaság adott munkát a 

helybelieknek. 

A földeken jelenleg búzát, árpát, kukoricát, cukorrépát, zöldséget, napraforgót, repcét 

termesztenek. Az állattenyésztésben a sertés, a szarvasmarha és a baromfi a meghatározó. 

A városban a modern gyáripar kezdetei a XIX. század közepére nyúlnak vissza, amikor is 

1848-ban Lábassy János megnyitotta ekéket, ekekapákat, boronákat, gyűrűshengereket gyártó 

műhelyét. E műhelyből épült ki az 1950-es években a mezőgépgyár és öntödéje. Az 1870-

1880-as években több üzem is létesült. Megkezdte működését az Első Törökszentmiklósi 

Gőzmalom. Az Alföldi Gabona Rt. korábban az ország egyik legjelentősebb malom- és 

takarmányüzeme volt, ahol jórészt a Törökszentmiklós környékén termesztett gabonából 

készítették a lisztet. 
 

 

Iskolánk bemutatása
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Intézményünk elődje a Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági 

Szaktanácsadó Állomás 1941-ben létesült Törökszentmiklóson. Többszöri jelentős 

szerkezetváltásnak köszönhetően érte el mai formáját. Az iskola 1962-ben vette fel a kiváló 

gabonanemesítő, Székács Elemér nevét. 

Jelenleg 4 szakmacsoportban folyik a képzés: 

 mezőgazdasági 

 élelmiszeripari 

 közgazdasági és 

 kereskedelem-marketing 

 

A gyakorlati képzést segíti: 

 100 ha-os tangazdaság, 10 db fejős tehén, 10 borjú, 120 juh és szaporulata, 80 bari,  és 

3066 db tojógyúk 

 tansütöde, 

                                                 
1
 http://www.belfoldiutazas.hu/magyar/telepules/torokszentmiklos-314775 

2
 http://www.szekacs.sulinet.hu/tortenetunk 

http://hu.wikipedia.org/wiki/XIX._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alf%C3%B6ldi_Gabona_Rt.&action=edit&redlink=1


   

   

 tanbolt 

 taniroda 

 

Jelenlegi tanulólétszám: 640 fő 

A tangazdaságban megtermelt tej, tojás és a tansütödében készített péktermékek jelentős része 

iskolánk tanboltjában kerül értékesítésre, a fennmaradó részt pedig a környező 

intézményekben, boltokban, piacon értékesítjük. 

Iskolánk a több mint hetven éves fennállása alatt mindig a vidék, a vidéken élő emberek 

szolgálatában állt. Munkánkat jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában, az 

Agrár-Szakképző Iskolák Hálózatában és a Nemzeti Vidékstratégia szellemiségében 

végezzük. 

Mint a bemutatásokból is kiderül, mind városunk, mind pedig iskolánk múltját és jelenét is 

meghatározza a mezőgazdaság, az élelmiszer előállítás. 

Tények, a jelenlegi élelmiszerfogyasztási szokásokról
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 A régióban az élelmiszer fogyasztásunk mai szerkezete nagyon sok környezeti, 

gazdasági, és társadalmi probléma közvetlen, vagy közvetett forrása. 

 Az elfogyasztott élelmiszerek származási helye nagyrészt nem a régió. Tehát rengeteg 

környezetszennyezést, energiapocséklást, hulladékképződést jelent ez, mert az 

élelmiszert mi magunk is előállíthatnánk, tekintve a régió kiváló mezőgazdasági 

adottságait. 

 Az élelmiszerfogyasztásunk következtében a régióból rengeteg pénz tűnik el, ugyanis a 

kiskereskedelmi láncok alapvetően nem a helyi élelmiszer terítésében érdekeltek.  

Óvatos becslések szerint is az EU fejlesztési célú támogatásainál 7 szer több pénz 

áramlik ki a régióból ennek következtében.   

 Az élelmiszerfogyasztás rendszere az emberi döntésen, közösségi összefogáson alapul. 

 A fogyasztók minden nap szavaznak azzal, hogy megválasztják az élelmiszer 

beszerzési forrásaik helyszínét.   

 Amikor az emberek a helyi élelmiszerek vásárlása mellett döntenek, akkor:  

 Növelik a helyi termelés iránti keresletet 

 Elősegítik azt, hogy a társadalom által megtermelt javak a régióban maradjanak 

 Munkahelyeket teremtenek, mert jövedelmet biztosítanak a vásárlásaik által a 

helyi termelőknek 

 Hozzájárulnak ahhoz, hogy gazdagodjon a régió, és ezért ne kelljen a 

fiataloknak külföldre menniük a megélhetési lehetőségek után. 
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 Csökkentik a környezetszennyezést, mert a helyi élelmiszerek szállítása és 

csomagolása jóval kevesebb energiahordozó és csomagolási anyag 

felhasználásával oldható meg. 

 

 Lélekszám  

Élelmiszer 

piac 

nagysága 

Mrd FT 

90% 

eltűnés 

esetén… 80%  70%  60%  50% 

Törökszentmiklósi 

kistérség  45 625 16,65 14,99 13,32 11,66 9,99 8,33 

Helyi esemény bemutatása 

 

„Amit eszel, azzá leszel!” 

Tanulóink szerint a mondás folytatása: „Ha disznót eszel, disznó leszel!”. A kijelentés 

humoros, de megállapítást nyert, hogy az egészségtelen, tartósítószereket, színezékeket, 

állományjavítókat, ízfokozókat tartalmazó, nem egyszer csak zsírt tartalmazó „multis” 

ennivalókat nem szabad előnyben részesíteni. Fogyasszunk inkább saját termékeket, akár 

növényit, akár állatit, melyek ráadásul nem igényelnek csomagolást sem. Ez utóbbit azért is 

tartjuk fontosnak, mert mi, e területre való rávilágítással is szeretnénk felhívni 

lakókörnyezetünk figyelmét a globális problémára. 

Iskolánk az idén már 3. alkalommal rendezi meg az eredetileg hagyományőrzési céllal indított 

disznóvágást. Szándékunk szerint meg kívánjuk ismertetni diákjainkkal a disznóvágás egyre 

kevésbé ismert előnyeit, mint pl. a hazai ízek, olcsó táplálék. Fontos célunk továbbá, hogy az 

egyébként hiányszakmának ítélt hentes szakmát bemutassuk, népszerűsítsük. Ezen a napon 

ugyanis a hentes tanulóké a fő szerep (a röfit nem számítva). Megváltoztatva a 45’-es órák, 

15’-es szünetek ritmusát, 30’ perces tanórák és 30’-es szünetek teszik lehetővé, hogy 

tanulóink nyomon követhessék a sertésfeldolgozás folyamatát, és nem mellékesen a 

folyamatosan készülő, feldolgozott sertésalkatrészekből kóstolót kaphassanak.  

1. szünet: hagymás vér frissen sült kiscipóban tálalva 

2. szünet: vetélkedő (táplálkozási totó kitöltése)
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3. szünet: pecsenye, ugyancsak friss cipóval 

4. szünet: vetélkedő (táplálkozási totó kitöltése) 

5. szünet: hurka, kolbász a már elmaradhatatlan friss cipóval 

 

Mindeközben ráirányítjuk tanulóink figyelmét az egészségesebb - tartósítószer, 

állományjavító, ízfokozó nélküli - táplálkozásra, életmódra, hiszen a tesztek jószerével 

táplálkozással, életmóddal kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak. 
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A helyi terv bemutatása: 

 

Az idén annyiban változtatunk a programon, hogy a lakosság számára is bemutatjuk a helyben 

termelt, tenyésztett élelmiszerek jelentőségét, rávilágítva a munkanélküliség problémájával 

való összefüggésre. 

A teljes programban 25 diákcsoport vesz részt egy közös tervezési folyamatban, aminek az 

egyik résztvevője iskolánk Diákönkormányzata. 

Igyekeztünk bemutatni, hogy Törökszentmiklóson és térségében milyen módon lehet az 

emberek tudatosságát növelni, hogy a helyi élelmiszerfogyasztás felé kezdjen el átalakulni a 

gazdaság ezen ága.  A diákok igyekeztek azt felkutatni, hogy városunkban mit lehet tenni 

annak érdekében, hogy az itt élő élelmiszertermelők és a fogyasztók hiteles emberi és 

gazdasági kapcsolatba kerüljenek. 

Mi úgy gondoltuk, hogy diákjainkon keresztül keressük meg a törökszentmiklósi és a 

környékbeli családokat. A diákönkormányzat tagjaival közösen készítettünk egy kérdőívet
5
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főként a vásárlási szokásokról. 

A visszaérkezett 111 db kérdőív összesített eredménye: 

A megkérdezettek 93%-a kertes házban lakik, de 29%-uk semmit nem termeszt a kertjében. 

14%-uk viszont eladásra is termel. 1/3-uk tart haszonállatokat, főleg baromfit. 

2. helyen jelölik meg a család vásárlási helyszíneként a szupermarketeket. Érdekes adalék, 

hogy 50%-ban fontosnak tartják a környezetvédelmet, de ők maguk nem tesznek érte semmit. 

Majdnem ugyanannyian viszik haza a vásárolt termékeket nylon szatyorban, mint kosárban, 

vászonszatyorban. Picit szépíti a történetet, hogy többször is használják azokat. A válaszadók 

50%-a noha túlzónak tartja a csomagolás mértékét, még is megveszi az adott terméket, 1/3-uk 

viszont még soha nem gondolkozott el ezen a problémán. Döbbenetes, hogy a válaszadók 

valamivel több, mint 1/3-a megnézi a termék származási helyét, de vásárlási szándékán ez mit 

sem változtat. 

A válaszadók több mint fele érzi az egyén felelősségét a környezeti problémák mögött. 

Vásárlásai során a válaszadók mindössze 6%-a gyűjti szelektíven a szemetet, és 

energiatakarékos háztartási gépeket is csak valamivel több, mint 10%-uk használ. 

A válaszadó családok vásárlásainál (62%) elsősorban az ár a meghatározó, ez után következik 

a minőség 48%-kal. A márkát és a környezetbarát anyagot 2-3% tartja fontossági 

szempontnak. 

A megkérdezett 111 főből 47 fő veszi naponta a tejet az iskola tanboltjából, 46 a kenyeret, 43 

a tojást és 33 a péksüteményt. 
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Mindezen értékek figyelembe vételével úgy döntöttünk, hogy - először a saját házunk táján 

sepregetünk - a város lakosságának szemléletváltása előtt, és elsősorban szűkebb 

környezetünkre koncentrálva, az iskolai környezeten keresztül, mintegy mintát szolgáltatva 

próbálkozunk a fogyasztói szokások megváltoztatásával. 

 

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 

 

Előkerestük hát a tanbolt 2008-as újranyitása után készített piackutatási kérdőíveket, melyben 

az alábbiakat találtuk:
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„Furcsának tűnik, de a tanbolt előtt szinte naponta eljáró vasúti utazók mintegy 43 %-a 

még sohasem járt a tanboltban. Sőt, több azt említi, hogy nem is vette észre, hogy itt egy 

bolt működik.” 

„Nem voltak elégedettek a választékkal, nem voltak vevők, a korábbi kínálatot alkotó bio-

termékekre.” 

„A dél körüli, és a kora délutáni időszak lesz várhatóan a legkevésbé forgalmas napszak, 

ennek javítására célzott lépéseket kell tenni.” 

„A bolt kínálatával kapcsolatos fogyasztói termékelvárások: 

1. Péksütemény 

2. Pékáruk 

3. Üdítőitalok 

4. Szendvicsek 

5. Gyümölcsök 

6. Tejtermékek 

7. Édességek 

8. Papír zsebkendő, wc-papír 

9. Chips, ropi, keksz 

10. Sörök, borok” 

„Az utazók közel harmada  az 5 órai, kb. fele  a 6 órás, míg nagyjából negyede a 6.
30

-as 

nyitást kérte volna.” 

 

 

Noha 2008-ban megfogalmazódtak a fenti elvárások, gyakorlatilag egyáltalán nem így üzemel 

a tanbolt. 

 

A 2014. április 08-i disznóvágás projektünk kapcsán szeretnénk felhívni a lakosság, az 

átutazók figyelmét a tanboltra. Ennek érdekében a helyben készült kenyerekből, 

péksüteményekből, termékbemutatót, kóstolót szervezünk, de kakaóval is szeretnénk 

kedveskedni vendégeinket. 

 

Azért, hogy elképzelésünk minél nagyobb nyilvánosságot kapjon, a média képviselőin kívül 

meghívjuk a Városvezetési Centrum képviselőjét. 

Az eseményen eközben tanulóink nyomon követhetik a disznóvágás folyamatait, a disznóból 

készült ételeket, megkóstolhatják azokat.  
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Közben táplálkozási totókat lehet kitölteni. 

A felnőtteket vásárlói kérdőív kitöltésére kérjük meg. 

A diákvállalkozók bemutatják „Hulladékból érték” termékeiket, melyből vásárolni is lehet. 

Flashmob alkalmazásával kívánunk rávilágítani a legfontosabb diák, ezen túlmenően a jövő 

generációinak emberi jogi nyilatkozatára 

„Mi, a jövő emberei - mint a bennünket megelőző húszezer generáció -, jogot formálunk 

arra, hogy tiszta levegőt szívjunk, tiszta és szabadon feltörő vizet igyunk, élettől 

hemzsegő vízben ússzunk és gazdag, élettel teli földben termesszük növényeinket. 

 

Jogot formálunk arra, hogy mérgező vegyszerektől, nukleáris hulladéktól és genetikus 

szennyeződéstől mentes világot örököljünk. Jogot formálunk arra, hogy érintetlen 

természeti környezetben sétáljunk és érezzük a tiszteletet, ha egy vadon élő állattal 

találkozunk. 

 

Könyörgünk neked, a ma emberének: ne hagyj magad után eltakarítandó szemetet, ne 

vállalj - bármily elenyészőnek is tűnő - műszaki kockázatot, amely a későbbiekben 

katasztrófaként üthet vissza. Tiszteletteljesen megkérünk, hogy ne terhelj bennünket 

törlesztetlen adósságaiddal és kimerített nyugdíj kereteddel, mivel jogot formálunk 

bolygónk gazdasági bőségéből való részesedésre is. Kérünk, ne élj fel mindent. 

 

Cserébe megígérjük, hogy mi sem teszünk úgy. Ugyanezen jogokat és kiváltságokat 

biztosítjuk az utánunk következő generációk számára. Tesszük ezt annak szent 

reményében, hogy az emberi lélek, emberi szellem örökké élni fog.” (Adbusters, 2004) 

 

A csoportmunkák egyikén, brainstorming után elkészült plakátok egyikén tanulóink 

eltervezték, hogy a jelenleg 9-10. osztályos tanulók, - a kötelezően letöltendő 50 órás iskolai 

közösségi szolgálat keretében - kihordhatnák idős, beteg emberek, kisgyermekkel 

rendelkezők telefonon, interneten, tanboltban leadott rendeléseit. 

 

Elképzeléseinket egy kb. 1 órás lakossági fórumon prezentálnánk, melyet a helyi média 

képviselői tolmácsolnak a város azon lakói felé, akik nem tudtak részt venni eseményünkön. 

Ezt a kóstolóval egybekötött termékbemutatót még néhányszor megismételnénk a 

közeljövőben, hogy felhívjuk a figyelmet az alábbiak fontosságára: 

- Amit megeszünk, táplálék legyen, ne csak élelem 

- Használati termékeink, táplálékaink minél közelebbről érkezzenek, hogy a szállítással 

ne terheljük a környezetet. 

- A helyi termékek olcsóbbak 

- Idényzöldségeket fogyasszunk, hogy a tartósítással ne mérgezzük magunkat. 

- Ha helyben termeljük meg a szükségleteink kielégítésére szánt élelmiszereket, egyéb 

használati eszközöket, munkahelyeket teremtünk. 

 

Úgy gondoljuk, rendezvényünk, összefogásunk mintául szolgálhat a lakosság felnőtt tagjainak 

is. Azt mondják, hogy egy film sikerét garantálja, ha egy gyerek szerepel a darabban. Bízunk 

benne, hogy e projektben részt vevő kb. 100 tanuló elég motivációs erőt, mintát képviselhet a 

város lakói számára. 

 

A tanbolt sikere IS, az igényekhez igazodó, folyamatos alkalmazkodással érhető el! 


