
ÚJRATERVEZÉS  

„Azoké a jövő, akik    működő 

partner-kapcsolatokat tudnak 

kialakítani. Az együttműködésre 

képes, együtt dolgozó és tanu-

ló, a tapasztalataikat, informáci-

óikat egymás között megosztó 

egyénekből végül egy közösség 

formálódik. ”  

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Elkezdődtek a rendezvények 
Az újratervezés projekt során mind a 25 csoport egy-egy rendezvényt 

szervez, amely során a helyi nagyközönség számára is ismertetik azt a 

helyi tervet, melynek célja, hogy felhívja a lakosság, egyben a döntésho-

zók figyelmét arra, hogy mi a jelenlegi helyzet a fogyasztást, termelést 

illetően, és milyen változtatásokra lenne ahhoz szükség, hogy a pénz 

helyben maradhasson a helyi gazdaságot, nem a külföldi nagyvállalatok 

vagyonát gazdagítva. A lakosság bevonása kulcsfontosságú a projektben, 

és általában véve a helyi gazdaság fejlesztésében, hiszen legalább annyi 

múlik az egyes személyek vásárlásaik során meghozott döntésein a helyi 

gazdaság fejlesztése szempontjából, mint a helyi önkormányzatokon, a 

hagyományos értelemben vett döntéshozókon. Mert nem szabad elfelejte-

ni, sőt, szükséges minél jobban tudatosítania mindenkinek magában, 

hogy minden egyes vásárláskor, minden egyes termék kosárba helyezé-

sekor döntést hozunk. Aminek igen súlyos tétje van. Arról döntünk, hogy 

kinek a megélhetését támogatjuk, kinek a jövőjébe fektetünk be. A helyi 

vállalkozó, termelő, szolgáltató jövőjébe, vagy hozzájárulunk a pénzük 

külföldre vándorlásába. Ha ez utóbbit választjuk, ne csodálkozzunk azon, 

ha a pénzhez hasonlóan a helyi fiatalság is külföldre vándorol. Ilyen, és 

ehhez hasonló üzeneteket közvetítenek a projekt fiataljai a következő hír-

levelekben bemutatott rendezvényeken, és helyi tervekben. 
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Részlet a 

dombrádi cso-

port bemutat-

kozásából 

 

Alapvetően a csopor-

tunk 7 főből áll, de 

vannak még külsős 

segítő fiatalok is. 

Szlogenünk a"fiatalok 

a jövő generációja" .  

Terveink között sze-

repel, hogy rávilágít-

sunk a családi önel-

látás főbb vonatkozá-

saira, segítsük a he-

lyiek hozzáállását, 

gondolkodását, ter-

vezését, megindulá-

sát és akár kivitele-

zését is. Mert ameny-

nyiben a helyi önellá-

tást vagy a családi 

gazdaság rendszeré-

nek kiépítését sikerül 

megvalósítanunk, 

akkor akár kis helyi 

termelő üzemeket is 

létre lehetne hozni.  

 

A dombrádi csoport 

rendezvény 2014. 

április 1-én valósult 

meg. Ezúton is kö-

szönjük aktivitásu-

kat és eredményes 

munkájukat! 

 



 

Hírlevelünk követke-

ző számában folytat-

juk a csoportok mun-

kájának, a helyi ter-

veknek, valamint a 

rendezvényeknek a 

bemutatását. 

 

Kérdéseikkel, észre-

vételeikkel fordulja-

nak hozzánk, öröm-

mel fogadjuk a kér-

déseket, megkeresé-

seket.  

 

A program további 

részletei:  

www.ujratervezes.hu 

 

Hajdúszováti csoport 
Csoportunk fő célja a gyermekek szemléletmódjának megváltoztatása, 

ezzel elindítva egy folyamatot, mely pozitív hatással lehet a jövőre. Cél-

csoportunk tehát a helyi általános iskolás gyermekek. Módszerünk legfő-

képp a tájékoztatás, bemutatás. Közreműködőként felkeressük a helyi 

termelőket, gazdákat, az általános iskola vezetőségét. A projekt során 

szeretnénk megmutatni a gyermekeknek a különbséget egészséges és 

egészségtelen életmód között, szeretnénk felkelteni az érdeklődésüket a 

környezet védelme iránt, kapcsolódva a szelektív hulladékgyűjtéshez és 

újrahasznosításhoz. Emellett bemutatnánk a házilag termelt és bioélelmi-

szerek előnyeit, fontosságát. 

A hajdúszováti program 2014. április 16-án került megrendezésre. 

Dombrádi tervek 
A dombrádi termelők piacra jutásának elősegítése érdekében, a városban 

olyan kis feldolgozó üzemeket telepíthetnénk, ahol a kistermelők az álta-

luk termelt termékeket, alapanyagokat bérmunkában megfelelő élelmi-

szerbiztonsági körülmények között feldolgozhatnák és tartós csomagolt 

késztermékként bocsájthatnák forgalomba. Az üzemek építésére támoga-

tási forrásokat kereshetnénk. A források biztosításához a támogatás mel-

lett befektetőként számítanánk a termelők jelenlegi szövetkezeteire is. A 

beruházások megvalósításához esetlegesen hiányzó összeget az önkor-

mányzat saját forrásaiból megelőlegezhetné és a termelők által fizetett 

díjakból törleszthető lehetne az önkormányzat részére az előleg. Fontos 

hogy előtérbe helyezzük a családi önellátást. 


