
ÚJRATERVEZÉS  

„A felelősségvállalás 

nem más, mint óriási 

hatalom a saját     

életed fölött.” 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

A felelősségvállalás fontossága 
Hírlevelünk, facebook oldalunk rendszeres olvasói már megszokhatták 

tőlünk, hogy igyekszünk módszereket, eszközöket, megoldásokat, vala-

mint olyan elméleteket és gyakorlatokat bemutatni, amelyek segítségül 

szolgálhatnak azok számára, akik valóban szeretnék jobban megismerni a 

rendszereket, azok működését, és azt, hogyan tudjuk kedvezőbbé fordíta-

ni a társadalmi folyamatokat, és ami talán a legfontosabb, felelősséget 

vállalnak önmagukért, a társadalomért, környezetünkért. Az egyik ilyen 

elmélet a proaktivitás elmélete. A proaktivitás szó előrelátóan cselekvőt, 

önmagáért és másokért felelősséget vállalást jelent.   
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A proaktivitás lényege tehát éppen az, hogy felhagyjunk azzal a szokásunkkal, 

hogy mindenért mást okoljunk. Ugye, mennyivel egyszerűbb mindenért a kor-

mányt, az önkormányzatot, a főnökünket, vagy bárki mást hibáztatni? Csakhogy 

ezzel nem jutunk előrébb. Ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, hogy minél nagyobb 

hatást tudjunk kifejteni, ahhoz a saját hatáskörünkre kell koncentrálnunk, és eb-

ben a körben kell megtennünk minél többet azért, hogy pozitív változást idéz-

hessünk elő. És meg fogunk lepődni azon, hogy a hatáskörünk hogy növekszik., 

szemben azzal, ha csak másokra hárítjuk a felelősséget, és csak azzal foglalko-

zunk, másoknak mit kellene azért tenni, hogy a mi életünk jobb legyen.   



HELYI TERVET BEMUTATÓ RENDEZVÉNYEK 

A csoport egy városi rendezvény keretében 

mutatta be a terveit valamint folytatott 

beszélgetést a témában érintettekkel. 

HAJDÚ BÖ SZÖ RMÉ NY 

A rendezvény alkalmával tablókon  mutatták be 

a fiatalok a projektet, az általuk készített tervet, 

valamint elképzeléseiket a település jövőjéről. 

BÉRÉTTYÖ Ú JFALÚ 

A szolnoki csoport a helyi fiatalok számára 

mutatta be a tervet, és arra ösztönözték őket, 

hogy kapcsolódjanak be a folyamatokba ők is.  

SZÖLNÖK 

A csoport által szervezett rendezvényen a helyi 

terv bemutatásán kívül kóstolóval, szórakoztató 

programokkal várták a látogatókat. 

NYÍ RÉGYHA ZA 

A csoport a helyi terv bemutatása mellett 

piacindító fórumot és vitát szervezett, valamint 

a helyi termelők is bemutatták termékeiket. 

JA SZTÉLÉK 

Záhonyban szintén a fiatal korosztály 

ismerkedett meg a projekttel, a  helyi fogyasztási 

tervvel, az újratervező csoport munkájával.  

ZA HÖNY 



 

 

Záhony 
A KEOP projekt és az Inspi-Ráció által megfogalmazott célok közül a he-

lyi élelmiszerek fogyasztásának élénkítését vettük célul. Bár a közeli szu-

permarket jelentős előnye a helyi diákok munkába kerülésének utóbbi 

irányzat inkább a felnőtt munkahelyek HELYETT hozza létre a diákmun-

kát, nem pedig mellette így hosszú távon a helyi családok ennek sem lát-

ják előnyét. Viszont ha minden kiskert-tulajdonos a „sikeres” termékeit 

bemutatja, ismertté teszi a záhonyiakkal, úgy lenne bevételi forrása. A 

helyiek pedig az idényben termő-készülő és olcsó termékek miatt jutna 

előnyhöz. A nagy távolságú szállítást és logisztikát nélkülözve így hosszú 

távon is fenntartható kereskedelmi folyamatok élénkítenék Záhony (és 

környéke) gazdaságát, később életszínvonalát. 

Jásztelek 
A már fentebb is említett bizalom fontos tényezője egy jól működő piac-

nak, ahol is a vásárló személyesen a termelőtől tudja megvenni a termé-

ket, nem egy személytelen hipermarketlánc egyforma polcairól válogat-

hat… A származási helyet a piaci termékek esetében még jobban nyo-

mon lehet követni, mint azoknál a termékeknél, amiknél törvényben meg-

határozott módon kell feltüntetni a gyártási és csomagolási helytől kezd-

ve mindenféle adalékanyagot is. A kofával, eladóval bárki beszélgetésbe 

tud elegyedni, a meglévő alapvető bizalomból adódóan pedig hiteles in-

formációkhoz juthat a vásárló a termékkel kapcsolatban. Az ár ugyan 

nem minden esetben kedvezőbb a bolti árakkal szemben, de mivel a 

minőség a legfontosabb szempont a lista szerint is, az ár-érték arány 

Részletek a helyi tervekből 

 

 

www.ujratervezes.hu 


