
ÚJRATERVEZÉS  

„Az a növekedés, amelyre a fejlett ipari 

országok törekednek, nem eredménye-

zi azt, hogy az emberek boldogabbak. 

Éppen ellenkezőleg: az emberek felál-

dozzák boldogságukat a növekedés 

keresése érdekében. Bár ma az embe-

reknek több ennivalójuk van, nagyobb 

autóik vannak, és a Maldív-szigetekre 

járhatnak nyaralni, lelkiállapotuk nem 

javul vásárlóerejükkel együtt, bármeny-

nyire is hiszünk ebben az illúzióban.” 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Közösség által támogatott               
mezőgazdaság 
Hírlevelünk célja nem csak az, hogy beszámoljunk a projektben épp zajló 

aktuális eseményekről, hanem az is, hogy bemutassuk azokat a már mű-

ködő rendszereket, amelyek jó példával szolgálnak, és kiutat jelenthetnek 

a jelenlegi negatív gazdasági folyamatokból. Ilyenek például a közösség 

által támogatott mezőgazdasági rendszerek, amelyek előnyei, hogy előre 

tervezhetőek, kevésbé teszik a termelőket kiszolgáltatottá az időjárás ked-

vezőtlen hatásainak, valamint a termékek értékesítésekor is alacsonyabb 

a kockázat, hiszen stabil vevőkörrel rendelkeznek, és az ő igényeikhez, 

szükségleteikhez igazodik a termelés.  

A rendszer lényege ugyanis, hogy a termelők és a fogyasztók kölcsönö-

sen felelősséget vállalnak a rendszer működtetéséért, az esetleges koc-

kázatokat mindkét fél viseli. Adott tehát egy fix vevőkör, akik vállalják, 

hogy megvásárolják a termelő által előállított élelmiszereket. Ennek módja 

megállapodás kérdése, olyan rendszerek is működnek például, ahol a 

vevő megelőlegezi a termékek árát, vagy annak egy részét, az így befolyt 

összeget a termelő felhasználja az előállítás során. A befizetett összegért 

cserébe a vásárló folyamatosan kapja az összegért járó termékeket.  

Szintén a közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerek egy má-

sik formája az ún. dobozrendszer, vagy állandó vásárlók rendszere. Ezt, 

mint ahogy a neve is mutatja, szintén az állandó vásárlók megléte jellem-

zi, és a termelő-vásárló közvetlen kapcsolata, viszont az előző rendszer-

hez képest ez már egy lazább kötelék, itt például az időjárás miatt jelent-

kező veszteségért a vásárló nem vállal részkötelezettséget.  

Harmadik elterjedt válfaj a bevásárló közösség, aminek lényege, hogy egy 

közösség, jellemzően civil szervezet kapocsként funkcionál a termelő és a 

fogyasztó között. Megkeresi a helyi termelőket, átvételi pontokat, és/vagy 

házhozszállítást szervez, és különböző eszközökkel népszerűsítve a ter-

mékeket igyekszik minél több vásárlót kapcsolni a rendszerhez.  

Ez csak 3 példája az ilyen, már a valóságban is sikeresen működő rend-

szereknek, amelyek mind a vevő és termelő kölcsönös előnyeire, segíté-

sére és érdekeire alapulnak, és nem utolsó sorban azt az irányt erősítik, 

hogy összekapcsolják a helyi keresletet és kínálatot, ami végső soron a 

helyi közösség megerősödéséhez, gazdagodásához vezet. 

Ha településén már működik ilyen rendszer, csatlakozzon hozzá, vagy ha 

még nincs, gondolkozzon el azon, hogy létrehozzanak hasonló rendszert. 

Ha ilyen irányban gondolkodnak, a rendszer működtetésével kapcsolat-

ban szívesen válaszolunk kérdéseikre.  
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HELYI TERVET BEMUTATÓ RENDEZVÉNYEK 

Ezen a rendezvényen a helyi termelők, 

kézművesek is lehetőséget kaptak arra, hogy 

bemutathassák termékeiket, portékáikat.  

KISVÁ RDÁ 

Ezen a helyszínen egy nagyobb rendezvény 

keretében volt lehetőségük a diákoknak 

bemutatni a projektet. 

NÁGYRÁ BÉ  

A csoport tagjai bemutatták a helyi fogyasztási 

tervet az iskola diákjainak, és élménybeszámolót 

tartottak a projektben végzett munkájukról. 

PÜ SPÖ KLÁDÁ NY 

A helyi terv bemutatását követően kezdetét vette 

egy jó hangulatú rendezvény beszélgetéssel, 

valamint helyben előállított ételek kóstolójával. 

TÖ RÖ KSZÉNTMIKLÖ S 

A helyi termelők is megjelentek a rendezvényen, 

így nem csak a helyi terv bemutatására, hanem 

tapasztalatcserére is sor került. 

KÉNGYÉL 

A terv bemutatását követően házi sütemények 

kóstolója, vetélkedők és kézműves foglalkozások 

zajlottak. 

TÉ PÉ 



 

 

Kisvárda 
Jó lenne a fiatal korosztályt is úgy nevelni, hogy értékeljék a hazai termé-

keket és ne a külföldi árukra számítsanak elsősorban. Hiszen megtermel-

hető az országban a legtöbb termék így nem szükségek külföldről impor-

tálni például a hagymát vagy az almát. Az ország és azon belül a megye 

nagy őstermelőit is népszerűsíteni lehetne, hiszen tőlük is be lehetne sze-

rezni ezeket a termékeket, hiszen a javaik minőségiek, frissek és nem 

mellesleg ízletesek. 

Tépe 
Kezdeményezzük egy olyan helyi termelői piac felállítását, amely rend-

szeresen, 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 mennyi-

ségét és választékát, pedig folyamatosan növelnénk újabb és újabb ter-

melők bevonása által. Ez által a falu lakói olyan kiegészítő jövedelemhez 

juthatnának, amely jelentősen növelheti jövedelmüket és később indikáto-

ra lehet a helyi gazdaság fellendülésének is.  

Részletek a helyi tervekből 

A jelenlegi helyzet felmérése után is még úgy érezzük, hogy van hová fejlőd-

nie a település gazdaságának, önfenntarthatóságának. Ezért célul tűztük ki, 

hogy továbbra is ösztönözzük projektünkkel a helyi vállalkozókat, gazdálko-

dókat, hogy termeljenek a nagyrábéi embereknek, és bővítsék kapacitásai-

kat, termékskálájukat. Szeretnénk, ha más vállalkozó szellemű emberek is 

látnának fantáziát Nagyrábé adottságaiban, és ide települnének, vagy leg-

alábbis kihelyeznék üzemüket, tevékenységüket, ezáltal új munkahelyek is 

születnének, ami szintén nem egy utolsó szempont a falusi emberek életé-

ben. 

Nagyrábé 

A program további részletei: www.ujratervezes.hu 


