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Bevezető

Az Újratervezés program legfontosabb cél-
ja az volt, hogy elkezdje bemutatni azokat 
az információkat, amelyek segítségével a 
helyi közösségeknek lehetőségük nyílik 
egy olyan gazdasági szerkezet kialakításá-
ra, amivel a mai társadalmi-, gazdasági-, és 
környezeti problémákat el lehet majd ke-
rülni.

A projekt társadalmi háttere
Idézet a Megvalósíthatósági Tanulmányból

„A projekt területe az Észak-Alföldi régió. 
Ez a terület jellegét tekintve mezőgazdasá-
gi vidék. Azt tapasztaljuk, hogy a terüle-
ten élő lakosság az alapvető élelmiszereit 
a bevásárló központokon keresztül szerzi 
be. Ez igaz a falusi településekre is. Ennek 
következményei: az élelmiszerek szállítása 
és tárolása nagyon sok csomagoló anyagot 
igényel, ami hulladék elhelyezési problé-
mát okoz, az áruk távolról szállítása sok 
energiát igényel, ami zömében fosszilis, 
ÜHG hatású energiahordozó felhasználá-
sával valósul meg. A távoli szállítás egész-
ségügyi kockázatot (lásd a németországi 
E-coli fertőzést) is magában hordoz, illetve 
a helyi munkaerőnek nem kínál munkale-
hetőséget.

A fogyasztási szokások megváltoztatá-
sa a helyi élelmiszer fogyasztás irányába 
több tényezős feladat. Egyrészt az embe-

rek tudatos vásárlási döntésein múlik, 
másrészt a meglévő kínálati lehetősége-
ken (van-e megfelelő mennyiségű, mi-
nőségű helyi termelésű élelmiszer elér-
hető áron), harmadrészt azon, hogy az 
infrastrukturális adottságok milyenek 
(azaz van-e helyi piac, és az mekkora for-
galmat tud lebonyolítani). Negyedrészt a 
jogszabályi környezet, ami az élelmiszer 
termelés és kereskedelem folyamatait sza-
bályozza.

Ahhoz, hogy kialakulhasson egy helyi 
termelési és fogyasztási szerkezet, a fenti 
tényezők egymásra hatását is ismernünk 
kell. Mert ha nincs meg a megfelelő mi-
nőségű helyi piac, akkor a fogyasztók nem 
tudnak találkozni a termelőkkel. Akkor 
maradnak a bevásárló központok, és így a 
tudatosság sem tud fejlődni.
A környezetvédelmi problémák (hulladék-
termelés, ÜHG gázok kibocsátása az ener-
giafelhasználáson keresztül) megoldására 
minden szakirodalom a megelőzést fogal-
mazza meg, mint az elsődlegesen követen-
dő eljárás. A megelőzéshez viszont hozzá 
kell nyúlni a termelési és fogyasztási szer-
kezethez, mert ha ez változatlan marad, 
akkor az ebbe belekódolt árukilométereket 
így is úgy is meg kell tenni. Így valódi kör-
nyezeti hatást nem lehet elérni.

Ezért olyan fejlesztési irányra van szükség, 
ami a termelési és fogyasztási szerkezetet 



5

képes átalakítani úgy, hogy a fejlesztési be-
avatkozás során figyelemmel kíséri azokat 
az összetevőket, amelyek meghatározzák a 
szerkezetet. Csak így lehet a helyi terme-
lést úgy kialakítani, hogy közben nincs 
komoly korlátozás (Pl. üzemanyag felhasz-
nálási korlát).
A helyi termelési és fogyasztási szerkezet 
kevesebb energiahordozó és hulladék fel-
használásával képes az emberek szükségle-
teit ellátni. Ezt még akkor érdemes kiala-
kítani, mielőtt pl. az üzemanyagkészletek 
kimerülése következtében valóban korlá-
tozni kell annak a felhasználását.

A projekt célja, célcsoportja, 
a célcsoportra gyakorolt 
hosszú és rövid távú hatások

Célja: 
A projekttel az volt a legfontosabb célunk, 
hogy a helyi termelői és fogyasztási szerke-
zetek kialakulásához hozzájáruljunk.

Részcélok:
1. Szemléletmód változtatás, mely a kör-

nyezeti problémák termelési és fogyasz-
tási szerkezetbe való determinációját 
mutatja meg azáltal, hogy megmutatja 
a szerkezetátalakítás módszereit is.
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2. Fogyasztói és termelői szemléletváltás, 
amivel a helyi termelői és fogyasztói 
mintázatok tudnak megerősödni.

3. 25 helyi akcióterv kialakítása és társa-
dalmi párbeszéd kezdeményezése a helyi
 élelmiszerfogyasztás fejlesztésére.

Célcsoportja:
A régióban élő fiatalok (15-28 év), rajtuk 
keresztül pedig a régióban élő cselekvőké-
pes lakosság, akik a mindennapi szokásaik 
szerint alakítják a fogyasztási szerkezetet.
A célcsoport kiválasztásának egyik fő oka 
az, hogy a fiatalok rendelkeznek kellő fi-
gyelem kapacitással ahhoz, hogy a terme-
lői és fogyasztói szerkezetekről egyáltalán 
érdemben gondolkodni legyenek képesek. 
A felnőtt emberek mivel a munka, család-
fenntartás kitölti az életük jelentős részét, 
már nehezen rendelkeznek azzal a kapaci-
tással és változtatási szándékkel, amivel a 
fiatalság még igen.
Várható hatások:
• 25 helyi akcióterv jön létre, ami inspi-

rálhatja a többi települést is ilyen tervek 
megvalósítására. (A tervek készítése so-
rán összegyűjtjük ennek minden jogi, 
közgazdasági feltételét és egyéb ismere-
teit, és azt a honlapon mindenki számá-
ra elérhetővé tesszük.

• 2000 fiatal kap konkrét ismeretet a ter-
melői és fogyasztói rendszerekről, és ar-
ról, hogy a fogyasztói magatartásuknak 
milyen hatási vannak.

• A régió lakossága sok impulzust kap a 
helyi termék választás elterjedéséhez.

A projekt adatai:
Kezdete: 2013. augusztus 1.
Vége: 2014. július 31.

 A projekt legfontosabb tevékeny-
ségei: 

• 25 fiatalokból álló csoporttal hely cse-
lekvési tervek elkészítése

• Középiskolai és felsőoktatási intézmé-
nyekben előadások tartása

• Sajtókampány
• Webkampány, amely tartalmazta a 

www.ujratervezes.hu oldal létrehozását 
és egy aktív facebookos kampányt.

• Egy on-line játék létrehozása, amely a 
szemléletváltást segít gyakorolni, és 
megmutatja azt, hogy ezt alkalmazva 
jelentősen javíthatjuk a hatékonysá-
gunkat.
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Helyi cselekvési tervek - 25 terv bemutatása
 

A Helyi tervek elkészítésének céljai

A Helyi tervek elkészítésének célja az volt, 
hogy a programban résztvevő fiatalok 
egyrészt feltérképezzék a saját településük 
termelési, fogyasztási szokásait, feldolgoz-
zák a kutatás során szerzett információkat, 
tapasztalatokat, elemezzék és értékeljék 
azokat. Másrészt ezzel együtt elgondolkod-
janak azon, hogy szükség van-e, és ha igen 
milyen változtatásra van szükség a helyi 
fogyasztási és termelési szokások átalakítá-
sához, és nem utolsó sorban miért is van 
erre szükség, mi a célja az újratervezésnek. 

A rendhagyó szemléletformáló program 
keretében a fiatalokat abban segítettük, 
hogy felismerjék azokat a mintázatokat, 
szokásokat és problémákat, amelyek a la-
kosság elszegényedéséhez, munkanélkü-
liséghez, a helyi gazdaság hanyatlásához 
vezetnek. Ha pedig felismerték ezeket a 
folyamatokat, akkor legyen bennük tenni 
akarás a változtatásra, ismerjék fel, és ért-
sék meg annak a súlyát, hogy ők is részei 
egy fogyasztói, társadalmi rendszernek, és 
ők maguk, akár egyénenként, akár egy kö-
zösség aktív tagjaként is képesek megvál-
toztatni, jobbá tenni ezt a rendszert. 
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Ehhez az összefüggések meglátására, kriti-
kus és logikus gondolkodásra, információ-
gyűjtésre, kapcsolatépítésre, lényeglátásra, 
és a rendszerek működésével kapcsolatos 
információkra volt szükségük. Ezekhez 
szintén hozzásegítette őket a program kü-
lönböző módon, többek közt a csoportve-
zetők felkészítésével a bentlakásos képzé-
sek alkalmával, különböző csatornákon 
írásos, vizuális és szóbeli információk át-
adásával, valamint rendszeres személyes 
tanácsadással.

A problémák és az okok feltárása

A helyi cselekvési tervek elkészítéséhez 
szükség volt arra is, hogy a fiatalok egy-
fajta problémaértelmezést végezzenek. Ez a 
feladat, bár egyszerűnek tűnhet, mégsem 
volt az, mert ebben a korosztályban meg-
látásunk szerint még más szinten kezelik 
vagy értelmezik a problémákat, mint ami 
szükséges ahhoz, hogy valóban a rendsze-
reket átlátva, a gyökér okokat és problé-
mákat feltárva dolgozzák ki a cselekvési 
tervet. A feladat tehát nem volt egyszerű, 
hiszen ez a gondolkodási mód nincs benne 
a fiatalok többségének kultúrájában, még-
pedig azért nincs, mert erre a felnőttektől 
is ritkán látnak megfelelő mintát, jellem-
zően az egyes problémák felszámolására 
irányuló kezdeményezések a tüneti keze-
lések szintjén mozognak. Pontosan ezért a 
fiatalokkal való munkának az egyik fóku-
sza éppen ez volt, hogy egy másfajta gon-
dolkodási módot, szokást alakítsanak ki, 

gondolkodjanak összefüggésben, rendsze-
rekben, a kutatás és a tervezés során men-
jenek a dolgok mélyére, a felszín helyett a 
gyökér okokat, problémákat tárják fel. Vi-
szont azt is tudjuk, hogy ez a szemléletvál-
tás egy folyamat, nem egyik pillanatról a 
másikra történik, és sok személyes tapasz-
talás szükséges hozzá. A csoportvezetők 
képzésén, és folyamatában a csoportokkal 
való munka során ezért olyan gyakorla-
tokkal, módszerekkel, vizuális elemekkel 
dolgoztunk, amelyek segítettek kimozdíta-
ni a fiatalokat a megszokott gondolkodá-
si sémákból, és elindították őket azon az 
úton, ami ténylegesen a rendszerszemlélet 
felé vezet. Ez egy izgalmas feladat volt, és 
azt gondoljuk, hogy ennek a gondolkodás-
nak, és a hozzá tartozó cselekvési módok, 
lehetőségek felismerésének, és magának a 
cselekvésnek lesz a legnagyobb szerepe a 
fiatalok jövőjének szempontjából. Ez ered-
ményezheti majd azt, hogy a passzív szem-
lélőből a helyi gazdaság aktív és tudatos 
formálójává váljanak. Azt tapasztaltuk, 
hogy a fiatalok partnerek ebben a folya-
matban, nyitottak és vállalkozó szellemű-
ek ahhoz, hogy a felszín alá nézzenek, ne 
elégedjenek meg a látszattal és látszatmeg-
oldásokkal, és valódi változást akarjanak 
elérni. A projektben dolgozó szakemberek 
feladata pedig az volt, hogy segítsék őket 
mintaadással, módszerekkel, beszélgeté-
sekkel, tanácsokkal ebben a folyamatban.
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Helyzetelemzés

A jelenlegi helyzet elemzése fejezetben 
jelentős egyezések, mintázatok mutatkoz-
nak. Jellemzően minden településen van 
termelői piac, állandó vagy időszakos jel-
leggel, valamint kisebb élelmiszerüzletek, 
zöldségesek, nagyobb boltok, a nagyobb 
településeken pedig szupermarketek. Az 
is jellemzőnek mondható a helyi vásárlá-
si szokások vizsgálata alapján, hogy ha az 
adott településen nincs bevásárlóközpont, 
akkor a közeli nagyvárosban megtalálha-
tó, és a helyi lakosok rendszeres időközön-
ként a nagyobb bevásárlásaikat ezekben a 
bevásárlóközpontokban intézik.

Néhány információ, adat és megál-
lapítás a helyi vásárlási szokások-
ról, jellemzőkről és lehetőségekről 
a helyi tervekből idézve:

• A felmérés szerint a megkérdezettek 
79%-a hipermarketbe, 11%-a szuper-
marketbe, 10%-a a helyi termelőnél 
vásárol (Mezőtúr) 

• A saját kiskertjüket a lakosság kis szá-
zaléka műveli, és apró állatokat nagyon 
kevesen nevelnek. Az okát abban lát-
ják, hogy a fenntartás sokba kerül, így 
inkább megvásárolják. (Kengyel) 
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• A faluban évtizedekkel ezelőtt műkö-
dött helyi piac, de mára a régi piac he-
lyén lévő lebetonozott területet még a 
gaz is feltörte. Évek óta lappangó prob-
léma a piac indulásának  kérdése, elmé-
letben mindenki a támogatók oldalán 
áll, de még nem történt jelentős előre-
lépés az ügy érdekében. … A kérdőívet 
kitöltők (50 fő) többsége naponta, vagy 
legalábbis hetente többször vásárol élel-
miszert. Hipermarketekben pedig a ki-
töltők közül 3 fő naponta, 17 fő hetente, 
26 fő pedig havonta vásárol, annak el-
lenére, hogy a településen nincsen na-
gyobb bevásárlóközpont. (Jásztelek) 

• A megkérdezettek (96 fő) 15%-a helyi 
kisboltokban vásárol, 30%-uk a piacot 
részesíti előnyben, 55%-uk pedig hiper-
marketekben veszi meg a szükséges ter-
mékeket. (Debrecen) 

• Mikor bevásárolni megy, mennyire veszi 
figyelembe, hogy helyi termék is kerül-e 
kosarába? A megkérdezettek 48%-a vá-
laszolta azt, hogy megpróbál, de nem 
mindig sikerül, 73%-uk válaszolta, hogy 
leginkább csak az árakat nézi, és elenyé-
sző azoknak az embereknek a száma, 
akik azt válaszolták, hogy 100%-osan 
odafigyelnek. (Berettyóújfalu)

• Mindezekből az adatokból jól látszik, 
hogy mekkora összeget költenek a he-
lyi lakosok élelmiszerre, és ebből az ösz-
szegből 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 el-
kötésre, akkor az jelentős mértékben 
tudna javítani a helybeliek életszínvo-
nalán és hosszú távon hozzájárulna a 
település fejlődéséhez. (Tépe) 

• Nagyrábén az emberek többsége még 
mindig ragaszkodik a saját kertjében 
termelt zöldségekhez, gyümölcsökhöz, 
illetve az állattartási is elég gyakori. 
Maguknak megtermelik a főbb élelmi-
szer alapanyagokat, húsokat, ehhez a 
föld adottságai többnyire megfelelőek. 

• A megkérdezettek jelentős része heten-
te többször szupermarketben vásárol, 
leginkább élelmiszerre költ, de egyre 
inkább előnyben részesíti a magyar élel-
miszereket. Kevesebben vannak azok, 
akik piacon végzik a napi bevásárlása-
ikat, és a megkérdezettek jó része keve-
set költ élelmiszerre ezen a helyen. 

    (Karacs) 
• Fontos elmondanunk, hogy egyre keve-

sebben használják ki az otthoni adottsá-
gaikat. Mindenkinek van szinte kertje 
Dombrádon, de egyre több a parlagon 
hagyott területek száma.



11

Néhány diagram annak bemutatására, hogy hol szerzik be a megkérdezet-
tek az élelmiszereket:
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Ahogy a diagramok és a helyi terv erre 
vonatkozó egyéb részei is mutatják, kisebb 
településeken is jellemzően a lakosság je-
lentős része gyakran vásárol hipermarke-
tekben. Ennek oka egyrészt az árubőség, a 
nagyobb választék, az alacsony ár, rendsze-
res akciók, és a kényelem, hiszen egy helyen 
mindent megvásárolhatnak. Annak elle-
nére is ezt választja a vásárlók nagy része, 
hogy elmondása szerint fontosnak tartja 
a helyi termékeket, az egészséges élelmi-
szereket, a helyi termelők megélhetésének 
kérdését. Ennek ellenére sok esetben az ár 
a döntő szempont a vásárlás során, ami-
ben valóban sokszor a helyi termelők nem 
tudnak versenyezni a bevásárlóközpontok 
import termékeivel. És ez a legnehezebb 
pontja annak, hogy át lehessen alakítani 
a helyi vásárlási szokásokat. Hiába hosszú 

távon az a kifizetődő és fenntartható, ha 
helyi termelők áruit vásárolják a fogyasz-
tók, viszont ez egyfajta befektetés lenne a 
jövőbe, amit nem tesz meg mindenki. Az 
viszont bizakodásra ad okot, hogy egyre 
többen ismerik fel ezeket az összefüggése-
ket, és egyre többen részesítik előnyben a 
hazai árukat. A bevásárló központokban 
vásárló válaszadók is ezt erősítik meg, 
hogy bár ott vásárolnak, de igyekeznek 
hazai termékeket levenni a polcokról. Bí-
zunk benne, hogy a következő lépés már 
az lesz, hogy helyi termelőtől szerzik be az 
alapanyagokat a fogyasztók. 
A program megvalósításának egy fontos 
hozadéka, hogy azok a fiatalok, akik a ku-
tatásokat, a helyi terveket készítették, már 
megértették ennek az ügynek a fontosságát, 
és ők maguk tudatos fogyasztókká válnak.
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Ez azt jelenti, hogy van 25 településen 25 
csoportnyi fiatal, akiknek, miután végig-
mentek ezen a folyamaton, a vásárlásaik 
során már szempont lesz az, hogy helyi 
termelőtől származik-e az áru, ha nem, ak-
kor mennyit utazott, mielőtt a bolt polcára 
került, milyen összetevőket tartalmaz, és 
mennyi terhelést jelent a környezetünkre 
az adott termék előállítása, szállítása, mi-
lyen csomagolást alkalmaztak, milyen hul-
ladék keletkezik általa. Ezen túlmenően 
pedig a cselekvési tervek elkészítése során 
arra gyűjtöttek ötleteket, hogy ők maguk 
nem csak fogyasztóként, hanem a fogyasz-
táshoz kapcsolódó folyamatok szerves ré-
sze és formálójaként mit tudnának tenni 
azért, hogy egy, a helyi lakosság számára 
minden szempontból előnyösebb fogyasz-
tói magatartás kialakulását és elterjedését 
ösztönözzék.

 A cselekvési tervek

A kutatások, helyzetelemzések, a települé-
sek főbb adatainak, a feldolgozott témához 
kapcsolódó sajátosságainak feltérképezése, 
értékelése és tapasztalatok gyűjtése után a 
csoportok feladata volt az is, hogy gyűjt-
senek ötleteket arra, mit lehetne tenni a 
helyi fogyasztási szokások átalakítása ér-
dekében. Dolgozzanak ki egy cselekvési 
tervet, és ezt később egy rendezvény során 
tegyék transzparenssé a helyi lakosság szá-
mára. Ez izgalmas feladatnak ígérkezett, 
hiszen egyrészt működőképes gyakorlati 
megoldásokat kellett kitalálniuk, másrészt 
ezt érthetővé, átadhatóvá kellett tenniük 
a lakosság számára, és be kellett a célcso-
portot is vonniuk annak érdekében, hogy 
valóban elindulhasson a településen na-
gyobb körben egy közös gondolkodás, és a 
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későbbiekben akár egy hosszú távú együtt-
működés a termelők, fogyasztók, helyi 
döntéshozók részvételével.
A következőkben részleteket, szemelvé-
nyeket mutatunk be a cselekvési tervek-
ből, ötletekből, megoldási javaslatokból a 
teljesség igénye nélkül.

• A fiatal korosztályban való népsze-
rűsítésre remek lehetőség lehetne, ha 
tartanánk prezentációkat az ősterme-
lők munkásságáról és jelentőségéről, 
valamint árubemutatókat tartani, 
valamint szervezeti és tartalmi kér-
désekre is adhatnánk információkat 
egyúttal. Pl. iskolánk volt tanulója is 
tarthatna előadást saját biokertjében 
alkalmazott biotechnológiájáról ter-
mékbemutatóval egybekötve. (Kisvár-
da)

• A kérdőív értékelése és saját tapasz-
talataink alapján is arra a következte-
tésre jutottunk, hogy a helyi piac nem 
csak a vásárlók körében népszerű és 
igényelt, hanem a termelők és a nem 
termelők is aktívan részt vennének a 
piac működtetésében. Ez reményeink 
szerint felélénkítené a háztáji terme-
lést is. (Jásztelek)

• A Nyári Ifjúsági Fesztiválhoz hoz-
zá tudjuk kapcsolni azt, hogy a helyi 
termelők kitelepüljenek, valamint a 
közönség előtt folytatunk majd egy 
kerekasztal beszélgetést, az állam-
kincstár képviselőjével, a kamara kép-

viselőjével, az önkormányzat humán 
osztályának képviselőjével, valamint 
egy gazdasági szakemberrel közösen. 
(Hajdúböszörmény)

• A helyi boltokkal felvesszük a kapcso-
latot, hogy telepítsenek a boltjaikba 
egy „helyi sarkot”, ahol a helyben ter-
melt élelmiszereket kívánnánk, hogy 
árusítsák, így közelebb hozva egymás-
hoz a termelőt és az üzletet. (Domb-
rád) 

• Első tervünk egy tanulókert volt. 
Pontosabban nem egy, hanem óvo-
dánként és iskolánként 1-1. Tiszavas-
váriban szerencsére a föld ideális zöld-
ség- és gyümölcstermesztésre. Később 
kiterjesztenénk ezt akár középiskolák 
számára is… A csoport gondolkodott 
még lekvárgyárról is. Tiszavasváriban 
rengeteg helyen van gyümölcs, így egy 
lekvárgyár sem lenne felesleges befek-
tetés. Idősek lekvárkészítési fortélyait 
használnánk, így nem lenne panasz a 
lekvár ízére sem. A lekvárgyár ötleté-
ből jött a befőttgyár terve. Szintén a 
„nagymama titkos receptje” alapján 
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készítenék a finomabbnál finomabb 
befőtteket… Gondolkodtunk még 
egy süteményüzemben is, amivel a Ti-
szalöki cukrászüzemhez társulnánk. 
Utolsó tervként felmerül egy biobolt 
létrehozása… Ezeknek az ötleteknek a 
megvalósítása nem kevés munka, nem 
kevés pénz, és nem kevés idő. De idő-
vel megtérülne… Nem mellesleg ren-

geteg embernek teremtenének ezáltal 
munkahelyet. (Tiszavasvári)

• Kisiskolásoknak kirándulás szervezése 
különböző termőföldekre, gazdálko-
dásokba, ahol megismerhetnék a me-
zőgazdasági termékek előállításának 
munkafolyamatait. Általános iskola 
7.-8. osztályosainak ill. a középiskolák 
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összes osztályának piaclátogatás szer-
vezése, melynek keretén belül meg-
nézhetik a piac működését, illetve 
lehetőségük van megismerni a helyi 
termelőket, kérdéseiket is feltehetik 
nekik. Nyári táborozási lehetőséget 
nyújtani szintén iskolásoknak, bármi-
lyen korosztályból. Ez 3 napos program 
lenne, ahol a fiatalok olyan tanyákra 
látogatnának el, ahol eladásra is ter-
melnek. Ott részt vennének az éppen 
aktuális feladatokban: pl. növénygon-
dozás, állatgondozás; sajt, túró, tejföl-
készítés; vajköpülés; és mindeközben 
a friss levegőn játékos programokban 
vesznek részt; lovagolnak, ha van a 
közelben természetes víz, oda is elláto-

gatnak fürdeni, vízi játékokat játszani, 
és mindeközben megismerik az igazi 
falusi életet, és láthatják a termékek 
előállítását is. Mindez pályázati pénz-
ből valósulna meg. Iskolai büfésekkel 
felvenni a kapcsolatot, a helyi terme-
lők termékei is megtalálhatóak legye-
nek a kínálatban. (pl. gyümölcsök, 
zöldségek). Követni az Alsó-Berettyó 
Melléki Tájgazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Kft. egyesület példáját, mely 
már létrehozott Túrkevén egy helyi 
termék boltot, melyben a saját termé-
kein kívül, a környéken élők tudják 
eladni portékáikat. Ezen a gondolat-
meneten elindulva, megfontolandó 
egy webáruház létrehozása is. Máshol 
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ez is megvalósult már, szintén túrkevei 
termékekkel, a Hermann Ottó Ter-
mészetvédő Kör kezdeményezése nyo-
mán pályázati támogatással. Ezeket le-
het hirdetni a helyi, városi médiában, 
így az átlagemberhez is eljuthat a híre. 
(Szolnok)

• A konkrét terv egy passzív rendezvény-
ház megépítése. A remekül működő 
mini- és nagyvállalkozások bemuta-
tása a cél. Nem elvenni, együttmű-
ködni. A helyi termelőkre különböző 
rendezvényeket építeni. (Panyola)

• A helyi önkormányzat segítőkészen 
áll a rendelkezésünkre, felkeresésünk-
kor pozitívan álltak az ötleteinkhez. 
Polgármesterasszonnyal Gyarmati 
Sándorné Kati nénivel egyeztetve egy 
gyakorlókert létrehozására gondol-
tunk. Ennek az lenne a célja, hogy 
a helyi általános iskola konyhájára a 
főbb alapanyagokat, zöldségeket és 
gyümölcsöket megtermeljük, illetve 
egy baromfiudvart is szeretnénk létre-
hozni, ahol szintén biztosítva lenne a 
hús és a tojásszükséglet, még ha nem 
is a teljes, de legalább annak töredéke. 
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Mindez szintén teremtene új munka-
helyeket, és ez a helyi emberek számá-
ra hosszútávon  nyereséges lenne, és 
nem utolsósorban helyben maradná-
nak a termékek, és a gyerekek min-
den nap friss élelmiszert kapnának. 
(Nagyrábé)

• Kezdeményezzük egy olyan helyi ter-
melői piac felállítását, amely rendsze-
resen, heti esetleg havi szinten kerülne 
megrendezésre… Ezeken a piacokon 
nem csak az élelmiszerek, hanem kéz-
műves áruk is helyet kapnának… Ezt 
követően bővíteni szeretnénk a piacot 
a község határain túlra is. Ennek során 

a helyi civil szervezet, a Tépei Kultu-
rális és Szabadidős Egyesület koordi-
nálásával egy olyan élelmiszerellátási 
rendszert kívánunk létrehozni, amely 
biztos jövedelemforrást teremt a helyi-
ek számára… Ugyanakkor az egyesü-
let keretein belül létre kívánunk hozni 
egy olyan gazdaságot, amely szintén 
növénytermesztéssel, főként zöldségek 
és gyümölcsök termesztésével foglal-
kozna nonprofit módon. Ennek célja 
a munkahelyteremtés lenne, és olya-
nok bevonása a rendszerbe, akik eset-
leg nem rendelkeznek a termeléshez 
szükséges megfelelő tárgyi és anyagi 
eszközökkel. (Tépe)



19

• Érdemes lenne összekapcsolni a he-
lyi termelőket a kisboltokkal, egy 
olyan élelmiszerláncot hozva ezzel 
létre, amely könnyen elérhető és el-
lenőrizhető, friss és hazai. Minden, a 
szövetségben résztvevő kisboltot egy 
jellegzetes cégérrel látnánk el, ami 
már messziről jelezné, hogy ott helyi 
termelők termékei is vásárolhatóak… 

Kigondoltunk egy rendszert a Kis-
bolt-szövetség népszerűbbé tételére, a 
Kis-pont gyűjtő füzetet… A Kis-pont 
rendszer egy manuális pontgyűjtő 
rendszer. A program lényege, hogy a 
kisboltokban helyi termelők által elő-
állított terméket vásárlók – függetle-
nül a vásárolt áru értékétől és meny-
nyiségétől – pontokat kapnak, melyet 

egy, vásárlók által kiváltott füzetben 
lehet gyűjteni. A füzetbe 10 pontot 
kell majd összegyűjteni, s miután a 
füzet betelt, a tulajdonosa beválthatja 
azt a helyi termelők termékeinek kü-
lönböző kedvezményeire. (Mezőtúr)

• Ahogy tehát a fenti szemelvények-
ből is látszik, sokféle megoldás, ötlet, 

terv készült el, amelyek bár különböző 
programokkal, módszerekkel dolgoz-
nának, de az alapja mindegyiknek 
közös. Együttműködésekben gon-
dolkodnak, a társadalom minél több 
szereplőjének bevonására törekszenek 
(termelők, fogyasztók, kereskedők, 
helyi intézmények, önkormányzatok), 
és fontosnak tartják a helyi termelők 
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helyzetbe hozását, a termékeik piacra 
jutásának elősegítését, a piacuk növe-
lését. A csoportok egyértelműen felis-
merték, hogy a helyi termelés és a he-
lyi termékek vásárlása a fenntartható 
irány, amely nem csak jövedelemhez, 
hanem egészséges, friss élelmiszerhez 
segíti hozzá a helyi lakosokat. Azt is 

felismerték, hogy minden együttmű-
ködéssel, a közösség összefogásával és 
bevonásával lehetséges. A csoportok 
között kis települések, nagyvárosok, 
apróbb falvak is szerepeltek, ennek 
ellenére a problémák és a megoldási 
javaslatok jelentős hasonlóságot mu-
tatnak.

A Helyi tervek fejezet zárásaként pedig egy idézet a panyolai Újratervező 
csoport cselekvési tervéből: 

„Vagy a probléma része vagy, vagy a 
megoldásé. A helyzet megoldása a mi 
kezünkben van. Ez azt is jelenti, hogy 
ha mi nem akarunk változni, akkor ez a 
helyzet nem lesz megoldva. Minden nap 
eldöntjük, mit és hol veszünk. A szoká-
sainkat mi alakíthatjuk át.

Helyi jövő: 
• Helyben marad a pénzünk 
• Egyre  több munkahely lesz 
• A fiatalok és az idősebbek is megta-
lálhatják a boldogulásukat helyben 
• A külföldön próbálkozók hazajö-
hetnek 
• Javulhat a kapcsolat termelő és fo-
gyasztó között 
• Egészségesebbek lehetünk.”
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Minden helyi tervet egy-egy rendezvény 
keretén belül mutattak be a fiatalok a he-
lyi közösségnek.
A helyi terveket bemutató rendezvények 
fontos részei voltak a folyamatoknak, hi-

szen ekkor mutatták be a fiatalok azokat 
a felismeréseket, adatokat, felméréseket, 
amelyek bebizonyítják azt, hogy a helyi 
élelmiszerellátás valóban újragondolást 
igényel, illetve a lehetséges kitörési ponto-
kat is megfogalmazták. 
A rendezvények maguk már főleg a lehe-
tőségekre fókuszáltak, hogy bebizonyítsák 
a lakosságnak, hogy valóban nem a föld-
től elrugaszkodott elképzelés az, hogy a 
szükségletnek megfelelő élelmiszer meg-

vásárlása és szolgáltatások igénybevétele 
megoldható helyi erőforrásokból és óriási 
hozadéka lehet ennek. 
Ami a projekt folyamán ráerősített a fel-
tételezésünkre, hogy a rendezvények 

előkészülete és a kutató munka milyen sok 
ember bevonásával járt, amely az ügy szem-
pontjából elengedhetetlen. Nemcsak a fia-
talok körében volt komoly szemléletmód 
váltás, de a közvetett célcsoportoknak is 
lehetőséget biztosított az újratervezés át-
gondolására. Mivel a 25 csoport nagyon 
heterogén volt, ezért nagyon változatos 
eszközöket és módszereket választottak 
a rendezvények megszervezéséhez.  Jel-
lemzően minden településen megjelentek 

A rendezvények hatása a projekteredményességre és a 
csoportokra
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a helyi termelők a termékeikkel. Van 
olyan település ahol újra életre hívják a 
helyi termelői piacot a projektben résztve-
vő ifjúsági csoport felmérésének hatására.  

A kisebb településekre jellemző inkább, 
hogy a település vezetői is bevonódtak a 
folyamatba, és a kezdeményezések mellé 
álltak. (pl.: Jásztelek, Panyola).

Jellemzően a kisebb lélekszámú települése-
ken volt nagyobb az érdeklődés, mert itt 
sokkal jobban megfogható a lakosság szá-
mára a változások szükségessége. Ennek 
jellemzően az az oka, hogy még megvan 
a lehetősége annak, hogy újra termelje-
nek zöldségeket, tenyésszenek állatokat és 
helyben, akár cserekereskedelem formájá-
ban el tudják képzelni az élelmiszerek be-
szerzését.  A nagyobb városokban sokkal 

nagyobb kihívás a szemléletváltás elindí-
tása, így a rendezvényeken jellemzően a 
fiatalabb korosztályból voltak jelen. 
A rendezvények szervezésébe bevonódott 

fiatalok sokkal több új ismeretet szereztek, 
mint fenntarthatósági témakör. A szerve-
zéssel kapcsolatos ügyintézés, tárgyalás, 
telefonálások szervezések, majd a hely-
színen a folyamatok nyomon kisérése sok 
olyan tapasztalatot és kompetenciát adott 
a fiataloknak, amelyek az életük során 
életvezetési kompetenciaként fontos lesz.
                                                                     
A jászteleki rendezvényen a Polgármes-
ter Asszony mondta el a település lakos-
ságának a kutatás eredményeit, és a helyi 
piac újjáélesztésének fontosságát. A helyi 
termelők kóstolókkal várták a rendezvény 
résztvevőit.
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A dombrádi rendezvény egybeesett az új 
helyi piac átadásával, ahol a résztvevőket a 
fiatalok vendégül láttak helyi termékekből 
készült reggelivel, és elmondták a tapasz-

talatukat a településen készült felméréssel 
kapcsolatosan. Az eseményen a település 
vezetője is részt vett.

A programban részt vett csoportok

Sorszám Csoport Település

1. Kandó Szki. DÖK Záhony

2. Városi Diákönkormányzat Karcag

3. Miért-ne Humán Szolgáltató Alapítvány Szolnok

4. HABIDISZ (megyei DÖK) Debrecen

5. Fehértói Ifjúsági Társaság (FIT) Újfehértó

6. KÖFKE Pap

7. Berettyóújfalui Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Berettyóújfalu

8. TEVÉK Ifjúsági Csoport Kengyel

9. TÉ-KOFA Tépe

10. Váci Gimnázium DÖK Tiszavasvári

11. Ifjúsági csoport Hajdúszoboszló

12. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat

Nyíregyháza

13. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Dombrád

14. Ifjúsági Csoport Panyola

15. Veres Ferenc Szki DÖK Hajdúböszörmény

16. Barangoló Ifjúsági és Kulturális Egyesület Nagyrábé

17. Hajdúszovát Kulturális Fejlődéséért Közhasznú 
Egyesület

Hajdúszovát

18. Székács Szki DÖK Törökszentmiklós



25

19. Damjanich Gimnázium DÖK Martfű

20. Ifjúsági csoport - Karacs Gimnázium Püspökladány

21. Ifjúsági csoport -Körősi Gimnázium Hajdúnánás

22. BAKI Balmazújváros

23. Szent László Szki DÖK Kisvárda

24. Ifjúsági csoport Jásztelek

25. Teleki Blanka Gimnázium DÖK Mezőtúr
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A fiatalokkal való munka nem csak arról 
szólt, hogy az újratervezéshez, a helyi fo-
gyasztási szerkezet megismeréséhez és át-
alakításhoz, valamint a rendszerszemlélet 
kialakulásához szükséges információkat 
adjuk át, és segítsük őket az ezekhez szük-
séges készségek fejlesztésében, hanem arról 
is, hogy olyan kompetenciák fejlődésében 
segítsük őket, amely a későbbiekben is elő-
nyükre válhat. 

Éppen ezért tudatosan alkalmaztunk mi-
nél különfélébb tréningmódszereket, esz-
közöket, és azt is megbeszéltük velük, hogy 
ezek milyen helyzetekben milyen felada-
tok, problémák megoldásához vezethetnek 
el, illetve melyek azok a módszerek, ame-
lyek elősegítik a közös munkát, a közösségi 
döntéshozás sikerességét. 

A vezetőképzéseket, valamint az iskolai 
előadásokat is a tréning módszerekre épí-
tettük. Az előadások során nem a hagyo-
mányos, frontális előadásmódot alkalmaz-
tuk, nem tanár szerepben léptünk a diákok 
elé.  Mivel az egész projekt a tapasztalati 
úton történő tanulásra épült, ezért az elő-
adások, találkozók tematikájának felépíté-
se során is ehhez mérten választottuk ki 
a gyakorlatokat, a beszélgetések témáját. 
Amikor pl. a rendszerelméletet kell be-
mutatni, és a szerkezetek felismerését, és 
egymásra hatását kell szemléltetni, akkor 
erre alkalmaztunk egy erő-tesztet. Ennek 
segítségével az önként jelentkezők megta-
pasztalhatták, hogy ha a fizikai és men-
tális rendszereiket összekapcsolják, akkor 
az pl. a fizikai erőkifejtésben ugrásszerű 
hatékonyságnövekedést jelentett. Ezek a 
módszerek nagyban segítették azt, hogy a 
diákoknak ne elvont fogalom maradjon a 

rendszerszemlélet, hanem számukra is be-
azonosítható, alkalmazható tudás.
Az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy 
a diákcsoportok vezetői valóban betölt-
hessék vezetői funkciójukat az, hogy saját 
csoportjukban egyfajta facilitátorként is 
tudjanak működni. Az ő feladatuk volt a 
projekt során, hogy megszervezzék a cso-
port összejöveteleit, vagy legalábbis fele-
lősséget vállaljanak annak létrejöttéért, 
gondoskodjanak a folyamatról, mederben 
tartsák a beszélgetéseket, előmozdítsák a 
döntéseket, ha éppen megakadt a csoport 
a folyamatban. Figyeljenek arra, hogy azok 
a csoporttagok is aktívan bevonódjanak, 
akik egyébként természetüknél fogva visz-
szahúzódóbbak, csendesebbek, mint más 
társaik. A csoport akkor tud igazán jól és 
eredményesen működni, ha minden részt-
vevő hozzáadja véleményét, tudását, ötle-
teit, vagy éppen kételkedéseket, kritikákat 

A projekt során alkalmazott csoportozós módszerek

Alkalmazott módszerek, eszközök
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fogalmaz meg akár a feldolgozott témával, 
akár a csoport működésével kapcsolat-
ban. És mindezt úgy tudja kezelni a cso-
port, hogy az ne hátráltató, hanem előre 
vivő tényező legyen. Ez nem kis kihívás 
a fiataloknak, hiszen tapasztalataink sze-
rint a felnőtt közösségek nagy részének is 
fejlődni kell ezen a területen. Viszont azt 
gondoltuk, hogy ez a program jó apropó 

arra, hogy a fiatalokat ezen a területen is 
fejlesszük a közös munka során, így bizo-
nyos facilitátori ismereteket is bevittünk a 
folyamatba, és arra ösztönöztük a diáko-
kat, hogy a tőlünk látott, illetve általunk 
ismertetett módszereket saját maguk is 
próbálják meg alkalmazni akár vezetők, 
akár résztvevők egy csoportban. 

Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy melyek a hagyományos, és melyek a 
részvételi elvű csoportok jellemzői:

Hagyományos csoportok Részvételi elvű csoportok

A gyorsabban gondolkodók és a jó elő-
adókészséggel rendelkezők dominálnak

Mindenki szóhoz jut, nemcsak a han-
goskodók

A résztvevők rendszeresen félbeszakítják 
egymást

A résztvevők lehetővé teszik egymásnak 
gondolataik kifejezését

A véleménykülönbségeket konfliktus-
ként élik meg

A véleménykülönbségeket lehetőség-
ként élik meg

A kérdéseket személyes kihívásnak érzé-
kelik

A résztvevők értelmező, segítő kérdése-
ket tesznek fel

A résztvevők nem figyelnek egymásra, 
mert el vannak foglalva saját gondola-
taikkal

A résztvevők hallgatnak egymásra, mi-
vel tudják, hogy az ő véleményüket is 
meghallgatják

Mivel a résztvevők nem érzik úgy, hogy 
szabadon beszélhetnének, mindenki a 
másik háta mögött mond véleményt

A résztvevők tartózkodnak a susmusok-
tól, a megbeszélések keretében nyíltan 
kinyilvánítják véleményüket

A problémákat azonnal megoldottnak 
tekintik, amint a hangadók megtalálni 
vélik a megoldást

A problémát akkor tekintik megoldott-
nak, ha az összes résztvevő egyetért vele, 
és mindenki érti a javasolt megoldást és 
annak következményeit
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A csoportos döntéshozás fejlesztése a fi ataloknál

Amikor csoportosan akarunk dönteni bi-
zonyos kérdésekben, akkor fontos látnunk, 
hogy a döntés módja nagymértékben meg-
határozza sikerességét. A döntés sikeressé-
ge azon múlik, hogy a megfelelő problémá-
hoz a megfelelő döntési módot válasszuk. 

Ha krízis van, akkor nem érdemes a cso-
portos döntéshozással kísérletezni. A krí-
zis kezelés egyik arany szabálya, hogy még 
a rossz döntés is jobb, mint a halogatott 
döntés. Azonban még ebben az esetben is 
utólag részletesen tájékoztatni kell az érin-
tetteket, a szervezetet. Ha azonban olyan 
feladat áll előttünk, amelyben az egész 
szervezetnek az aktív munkájára szükség 
van, akkor érdemes a csoportos döntésho-

zás módszerét választani. A csoportos dön-
téshozás jóval lassúbb, mint az egyéni dön-
tés, de az elfogadottsága jóval nagyobb, így 
a megvalósítás sikeressége is valószínűbb. 
Fontos látni, hogy az elfogadottság ebben 
az esetben nem elsősorban a bizalomból 

következik, hanem sokkal inkább a döntés 
megértéséből, fontosságának felismerésé-
ből. 

A fiataloknak a projekt során közösen kel-
lett sok kérdésben dönteniük, mint például 
mi legyen a csoport neve, hogyan végezzék 
el a kutatást, milyen témát válasszanak, 
hogyan készítsék el a helyi tervet, mi le-
gyen a rendezvényen, kinek mi lesz a fel-
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adata, és még sorolhatnánk. A közös mun-
kájuk sikere pedig egyértelműen függött 
attól, hogy tudják kezelni ezeket a döntési 
helyzeteket. 

A projekt során sok olyan nehézséggel is 
találkoztunk, ami a mai kor iskolai szocia-
lizációjából fakad. Sokszor nehéz volt arra 
rávenni a diákokat, hogy szabadon alkot-
hatnak terveket. Az iskolában általában az 
a menet, hogy van egy feladat, aminek van 
megoldása. 

Ezzel szemben az Újratervezés projektben a 
feladatnak nem ismert a megoldása. Kuta-
tásra, kreatív gondolkodásra, célkitűzésre, 
és proaktivitásra van szükség. Ez utóbbia-
kat a mai oktatási rendszer kevéssé támo-
gatja. A projektben ezért fektettünk nagy 
hangsúlyt arra, hogy ezekkel a képességek-
kel, kompetenciákkal is foglalkozzunk.
A projekt 1 éve arra volt elegendő, hogy 
sok fiatal számára szemléltessük azt, hogy 
lehet, sőt kell is szabadon tervezni. 

Az előadások tapasztalatai

A projekt során 120 interaktív iskolai elő-
adást is tartottunk. Igyekeztünk lefedni a 
teljes régiót, hogy sokfelé halljanak azok-

ról az összefüggésekről, amelyeket a projekt 
mutat be. A projekt során középiskolákat 
és felsőoktatási intézményeket látogattunk 
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meg. A foglalkozásokon azt a szemléletet 
boncoltuk, amely segítségével a környe-
zetvédelmi, gazdasági, egészségügyi és tár-
sadalmi problémák közötti összefüggések 
megérthetőek. 

Bemutattuk ezeket az összefüggéseket, és 
rengeteg példával támasztottuk alá azt, 
hogy a problémák csak tünetei egy társa-
dalmi és gazdasági szerkezetnek.

ez miképpen határozza meg a jövőjüket, és 
a jelenüket is.
Többféle témán keresztül folytattunk be-
szélgetéseket azért, hogy hozzájuk is kö-
zelebb hozzuk a témát, és tudják ezeket a 
dolgokat a saját életükkel is összekapcsol-
ni. A foglalkozások egyik nyitó kérdése az 
volt, hogy szóba hoztuk azt, hogy az érett-
ségi, szakma, vagy a diploma megszerzése 
után ki hogyan tervezi a jövőjét? Ki akar 
külföldre menni? Mit gondolnak a helyben 
való megélhetési, boldogulási lehetőségek-
ről?

A foglalkozásokon kitértünk arra is, hogy 
miképpen lehet kialakítani azt a látás-
módot, hogy ha valaki problémával talál-
kozik, akkor miképpen kell azt az adott 
rendszert szemlélnie, hogy rájöhessen a 
rendszer szerkezetéből eredő gondok for-
rására. Ehhez több eszközt is bevetet-
tünk, mert elsőre a legtöbb esetben túl 
elvontnak lehetett érzékelni azt, amiről a 
foglalkozások szólnak. A diákok életéhez 
ugyanis nem sokban kapcsolódik az, hogy 
a gazdaságnak milyen a szerkezete. Illetve 
a diákok még nehezen értik meg azt, hogy 
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Bár nem vezettünk egészen pontos leltárt, 
de a jelentkezésekből nagyon látványos, 
és egyben elszomorító eredményt kaptunk 
azzal kapcsolatban, hogy a hallgatóság 
mekkora része tervezi a külföldre költözést.  
Ebben az értelemben a középiskolás kor-

osztály a legkevésbé bizakodó a saját hazai 
boldogulási esélyeit tekintve. Átlagosan a 
hallgatók 70%-a tervezi külföldön folytat-
ni az életét. Ez egy átlagos érték. A kisebb 
településeken általában csak 50% volt ez 
az arány. Itt még bíztak abban, hogy a 
nagyvárosokban, vagy Budapesten, eset-
leg Dunántúlon lesz lehetőség munkához 
jutni. Ezzel szemben a nagyvárosokban 
gyakran 90% feletti volt az elvándorolni 
szándékozók aránya. Volt olyan középisko-
la, ahol emelt szinten tanulnak a diákok 

angol és német nyelvet. Ebben az iskolá-
ban a diákok 100% külföldi karrier céllal 
rendelkezik. Eleve azért mentek ide, mert 
itt az idegen nyelveket emelt szinten tanul-
ják, ami segítheti a későbbi külföldi mun-
kavállalásukat.

A felsőfokú oktatási intézményekben sze-
rencsére megfordult ez az arány. Itt a hall-
gatók kb. harmada jelezte a külföldre való 
elvándorlást. 
Nagyon valószínű, hogy aki egy diploma 
megszerzésére adta a fejét, az bizakodóbb 
és talán tájékozottabb azzal kapcsolatban, 
hogy milyen lehetőségei lesznek a hazai 
munkavállalásban.  Érzékelhető volt, hogy 
a diákság a helyben való jövőt nem látja 
rózsásnak. 
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Az interaktív foglalkozáson bemutattuk 
számukra azt, hogy a mindennapi vásárlási 
szokásaik mennyire befolyásolják azt, hogy 
milyen az élelmiszertermelés szerkezete, és 
ez hogyan függ azzal össze, hogy a munká-
hoz szükséges pénz a helyi társadalomnál 
marad-e, vagy a nemzetközi láncok elvi-
szik azt a régióból. A diákok mindenhol 
megértették azt, hogy milyen oksági össze-
függés van az élelmiszertermelési rendsze-
rek, és a régió környezetvédelmi, gazdasági 
és társadalmi kérdéseivel. 

Miután a legfontosabb összefüggéseket be-
mutattuk, egy olyan elemmel folytattuk az 
előadást, ami az általános rendszerműkö-
dést felismerő kompetenciájukat fejleszti.
A projektben alkalmazott rövidtávú aktív 
elérésnek a jellegéből adódóan csak figye-

lemfelkeltő hatása lehetett. Ezt a figyelem 
felkeltést az összefüggések plasztikus be-
mutatásával értük el, és azzal, hogy sok 
olyan gyakorlatot mutattunk be, ami az 
emberi érzékeléssel kapcsolatos. 

Az előadások általános tapasztalata az 
volt, hogy érdekes, szórakoztató képek-
kel és információkkal, valamint a diákok 
aktív bevonásával fel lehet kelteni a téma 
iránti figyelmet. Az előadások után több-
féle visszajelzést figyelhettünk meg. 

Egyrészt volt olyan iskola, ahol visszahív-
tak, vagy kérték, hogy a jövőben is jöjjünk 
előadást tartani, mert nagyon érdekesnek 
találták a foglalkozásokat. Figyeltük azt is, 
hogy a foglalkozások után hány diák ma-
rad ott még egy-két szót váltani az előadó-
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val. Ezek alapján tudjuk, hogy a rendszer-
szemlélet egyszerű bemutatására alkalmas 
ez a rövidtávú elérési mód. Viszont azt is 
lehet érzékelni, hogy egy-egy eléréssel gyö-
keres szemléletváltásra, vagy szokások át-
alakítására kicsi az esély.

Az interaktív  előadások legfontosabb cél-
ja az volt, hogy elültesse a bogarat a fülbe, 
és az összefüggések és rendszerszemlélet 
bemutatásával eszközt adjon a hallgatók 
kezébe.

A projekt egyéb eszközeinek a bemutatása

Facebook kampány
Mivel a projekt alapvetően a régió fiatal-
jait célozta meg, ezért létrehoztunk egy 
facebook oldalt is. 
www.facebook.com/Ujratervezes01
A facebook oldal legfontosabb funkciója 
az, hogy napi szinten tartsa fent az érdek-
lődést, és rövid, lehetőleg érdekes bejegyzé-
sekkel dolgozzunk a szemléletformáláson.

A felület jellegéből adódóan itt azt a stra-
tégiát választottuk, hogy sokféle színes 
anyagot töltöttünk fel, illetve osztottunk 
meg. 
Minden bejegyzés valahogyan kapcsoló-
dott ahhoz, hogy miképpen kell újrater-
vezni. Mi a tervezés lényege, és közvetve 
arra bátorítottunk mindenkit, hogy mer-
jen terveket kialakítani. Hiszen az az is-
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kolai előadásokból is kiderült, hogy a 
tervezéssel kapcsolatban a fiatalok rosz-
szul állnak. Nem ismernek tervezési mód-
szereket, és nem is nagyon foglalkoztatja 
őket az, hogy miképpen fogják az életüket 
kialakítani. Legtöbbször az ennek az oka, 
hogy nem ismernek módszereket, illetve ez 
a fajta előre gondolkodás kultúrája sokszor 
a családból is hiányzik.

A Facebook kampány másik eleme a cso-
portok közötti kommunikáció felületének 
a kialakítása volt. Létrehoztunk egy zárt 
csoportot, ahol a csoportokkal tartottuk 
a kapcsolatot. Ez a kapcsolattartás nem 
mindig volt akadálymentes. A facebookon 
való “lógás” kultúrájában gyakran csak az 
egyoldalú információgyűjtés van benne. 
Esetleg a nagyon rövid kommentek, vagy 
a kedvelések kifejezése. Tehát a diákokat 
néha nehéz volt arra rávenni, hogy időben 
segítsék a közös munkát azzal, hogy a meg-
beszélt feladatok állásáról tájékoztatást ad-
janak.  

Sajtó kampány
A projekt sajtókommunikációja a projekt 
szakaszaihoz igazodva, több fázisban tör-
tént, így folyamatosan tudtuk tájékoztatni 
a régió lakosságának azt a szeletét is, amely 
elsősorban a helyi médiából értesül az ak-
tuális történésekről.
A sajtókommunikáció elsősorban a he-
lyi- és regionális média szegmensek meg-
határozóin keresztül történt és szoros 
kapcsolatban állt úgy a projekt közösségi 
kommunikációjával, mint a weboldalon 
keresztül folytatott kommunikációs vonu-
lattal.  
A projekt fontos célja volt az, hogy a la-
kosság is tájékoztatást kapjon a céljaink-
ról.  A régió lakosságának a vásárlási szo-
kásai meghatározzák azt, hogy az itt élő 
emberek milyen társadalmi és gazdasági 
környezetben tudnak élni. 
A sajtómunkát az nehezítette meg, hogy a 
projekt összetett üzenetét miképpen lehet 
úgy megfogalmazni, hogy az átmenjen az 
emberek tudatába. 
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Hiszen nem egy terméket akartunk meg-
vetetni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy 
a mindennapi élet napi szokásait változ-
tassák meg az emberek. Természetesen 
az Újratervezés projekt nem tűzte ki célul 
azt, hogy a lakosság fogyasztói szokásait 
átalakítsa. Ehhez más eszközökre is szük-
ség van, mint ami most rendelkezésünk-
re állt. Ugyanakkor nem csak az eszközök 
hiánya az, ami miatt nem tűztük ki ezt a 
célt. Ahhoz, hogy ez a cél teljesüljön, az az 
egyik feltétel, hogy a régió lakossága valós 
választási alternatívával rendelkezzen.

Honlap
A projekt során elkészült egy olyan hon-
lap, ahol igyekeztünk a projekttel kapcso-
latos legfontosabb híreket, eseményeket, 

háttérinformációt folyamatosan közzétenni.
A honlap funkciója az, hogy egy gyűjtő fe-
lületet biztosítson. Itt sok információ meg-
található a projektről is, és annak tartalmi 
üzeneteiről is. 
A honlap és a facebook egymást jól ki 
tudta egészíteni, mert mind a két felület 
a rá jellemző sajátosságokkal rendelkezik. 
A Facebookon nem lehet tartalmasabb 
dolgokat úgy elhelyezni, hogy az könnyen 
visszakereshető legyen, vagy át lehessen 
tekinteni. A honlap ezzel szemben túl 
statikus ahhoz, hogy vonzó legyen a napi 
szintű témára figyeléshez. Pedig a tudatos-
ságunk alakításához szükség van egy bizo-
nyos mentális edzésre, ami az első időkben 
gyakori témára való figyelést követel meg.
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Linea szoftver:
A projekt során kifejlesztettünk egy já-
tékszoftvert is, ami egy izgalmas feladaton 
keresztül segíti a játékosokat hozzá, hogy 
megértsék, hogy miképpen is működik az 
emberi elmében a szemléletváltás.
A játékszoftver lényege az, hogy egy meg-
nehezített pályán kell végigvezetni a kur-
zort. Lényegében az ember motoros képes-
ségeit teszteli, illetve azt, hogy a nehezítést 
miképpen tudja az elme feldolgozni, és ezt 
a feldolgozott információt a motoros irá-
nyítással összehozni.
A nehezítés egy nagyon egyszerű, ám ha-
tásos feladatot takar. A játékos ugyanis a 
feladatot nem a rendes dimenzionális kö-
rülmények között érzékeli, hanem a pálya 
tükörképét látja. Így a jobbra való mozga-
tási célhoz baloldalra kell húznia a kurzort.
Ez a feladat így leírva talán nagyon egysze-
rű, de amikor valaki játszik, akkor szembe-
sül azzal, hogy a feladat kivitelezése nem is 
olyan egyszerű.

A játékszoftverben a szemléletváltás meg-
tapasztalását, valamint az ebből eredő 
hatékonyság növelést azzal tudtuk elérni, 
hogy megtanítjuk a játékosnak azt, hogy 
miképpen tegyen az elméjében különbsé-
get a látott, érzékelt kép és a valós kép kö-
zött. A valós feladat esetén ugyanis a he-
lyes irányba való kézmozgatás hozza meg a 
kívánt eredményt. A látott kép esetében 
pedig a fordított. A nehézséget az adja a 
játékban, hogy mi emberek hajlamosak va-
gyunk a szemünknek hinni. De a szemünk 
ebben a játékban direkt be van csapva.
Az a játékos tud nagyon sikeres lenni, aki 
megtanulja a helyes irányokat az elméjé-
ben létrehozott kép szerint kiválasztani a 
kurzor mozgatása során. Tehát aki befelé 
figyel és a belső képet követi, ami nincs 
megtükrözve, annak nagyon egyszerű 
megoldani a feladatot.
A játék többféle pályán játszható.
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A játékszoftver arra is nagyon jó analógia, 
hogy felhívjuk ezen keresztül a figyelmet 
arra, hogy a mindennapi életben tapasztal-
ható jelenségek gyakran csak a felszínei, a 
tünetei annak a szem számára láthatatlan 
rendszernek, amit a társadalom termelési 
és fogyasztási, valamint kultúra szerkezete 
jelent. 

A valós gondok megoldása viszont megkö-
veteli tőlünk azt, hogy ne a szemünknek 
higgyünk, hanem keressük meg azokat a 
folyamatokat, szerkezeteket, amelyek a 
tüneteket okozzák, és ott avatkozzunk be 
a rendszerekbe. Méghozzá úgy, hogy új 
struktúrákat hozunk létre, amelyek nem 
állítanak elő problémákat.
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A projekt szakmai háttere

„A valóság és a valóságról alkotott kép 
nem feltétlenül ugyanaz, de szinte mindig 
a valóságról alkotott képet tekintjük a va-
lóságnak és a szerint cselekszünk” 

A projekt során azt szerettük volna bemu-
tatni a kommunikáció eszközével, hogy a 
klasszikus környezetvédelmi problémák, 
mint pl. a hulladékképződés, vagy a klíma-
változás az miképpen van összefüggésben 
azzal, hogy milyen a gazdaság szerkezete. 
Az élelmiszer előállítással kapcsolatos ter-
melői és fogyasztói szerkezet bemutatásán 
keresztül meg lehet érteni, hogy milyen 
összefüggések miatt alakulnak a természeti 

erőforrás felhasználással kapcsolatos folya-
mataink ilyen rossz irányba. Ugyanakkor 
ennek a szerkezetnek az ismerete egy na-
gyon fontos eszközt ad a helyi közösségek 
kezébe, mert ha ismerik ezt a szerkezetet, 
akkor képesek meg is változtatni azt, és így 
a legtöbb környezeti, gazdasági és társadal-
mi problémát okozó rendszereket leszünk 
képesek újra fogalmazni. 

Mit jelent az, hogy termelői, fo-
gyasztói szerkezet?
Mindennek, ami létezik, van szerkezete. 
Ha az élelmiszerünkről van szó, akkor tud-
juk, hogy azt valakik valahol megtermelik. 

Tudjuk, hogy termőföldre, szaktudásra, 
vízre, eszközökre van ehhez szükség. Azt 
is tudjuk, hogy hol lehet az élelmiszereket 
beszerezni: Piacon, a sarki mini ABC-ben, 
a hazai és transznacionális élelmiszerlán-
cokban. Azt is tudjuk, hogy az élelmiszert 
a termelés helyszínéről el kell szállítani a 
boltokig, majd haza. Aztán azt is tudjuk, 

hogy a csomagolásból hulladék keletkezik. 
Ez a sok tudás azonban még nem mond 
nekünk semmit az élelmiszertermelés szer-
kezetéről.
Az élelmiszertermelési és fogyasztói szer-
kezetet akkor érthetjük meg, ha pl. térben 
ábrázoljuk azt, hogy a termelés, szállítás 
hogyan is zajlik.
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A térbeli ábrázolás mellé itt van néhány alapvető élelmiszer ún. árukilométer felsorolása. 
Ennyit utaznak ezek az élelmiszerek, mire a boltjaink polcára kerülnek:
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Ha az élelmiszertermelésnek a szerkezete olyan lenne, hogy a helyi élelmiszereket itt állí-
tanánk elő, akkor nem kerülne sor ekkora távolságok megtételére. Tehát az élelmiszerter-
melésnek és a fogyasztásnak van egy térbeli szerkezete. Azaz a rendszer elemeinek van egy 
egymáshoz viszonyított helyzete.
Ebből a szerkezetből következik számos olyan hatás, amit láthatunk, és számos olyan ha-
tás, amit nem is veszünk észre, hacsak még jobban a jelenségek mögé nem nézünk.

Látható hatások:
• Fosszilis energiahordozók kimerülése
• Légszennyezés
• Klímaváltozás
• Utak károsodása a kamionok okozta 

terhelés miatt
• Az áruk csomagolási hulladéka

Láthatatlan hatások:
• Pénz elvándorlása tőlünk
• Szegénység
• Munkanélküliség
• A vidék elnéptelenedése
• A mezőgazdasági termeléssel kapcso-

latos tudás hanyatlása
• Talajpusztulás
• A fiatalok és a munkaképesek kül-

földre való vándorlása.
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Mi a jelentősége a szerkezeteknek?
Minden rendszer elemekből áll. Az elemek 
egymáshoz viszonyított helyzete és a kap-
csolatuk minősége jelenti a rendszer szer-
kezetét.

Minden rendszer működése és hatása a 
szerkezetébe van bekódolva.
Egy példa: 

A szaggatott vonallal jelképezett gravitáci-
ós tengelyünket viszonyítási alapnak hasz-
nálva láthatunk 4 testtartást. Az első egy 
egészséges tartás. A másik három esetében 
a csontok egymáshoz viszonyított helyze-
te, azaz a rendszer szerkezete megválto-
zott. Amint a tüdő össze van nyomva, úgy 
pl. romlik a test oxigénfelvevő képessége, 
és különböző mentális-, fizikális, érzelmi 
problémák keletkeznek ebből.

Tehát egy pici változás a szerkezet lényeges 
részeiben elegendő ahhoz, hogy a rendszer 
teljesítménye megváltozzon.
A rendszerelmélet ismeri azt a mondást, 
hogy struktúrában realizált irányítás. Ha 
ezt megértjük, és a struktúrát, vagyis ma-
gyarul a szerkezet jelentőségét megértjük, 
akkor látni fogjuk, hogy a mindennapi 
dolgainknak van szerkezete. És látni fog-
juk azt is, hogy ha ez megváltozik, akkor 
minden megváltozik.
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Ha például a betűk szerkezete változik 
meg, megszűnnek betűk lenni.

Vagy a műalkotások szerkezete: Ursusu 
Wehrli „rendet rakott” a művészetben.

Egy iskolai teremben a padok szerkezete 
meghatározza a tanulási folyamatot. 
A jelenségek felszíne mögött mindig látha-
tóvá válnak a szerkezetek.
Természetesen nem csak a fizikai rendsze-
reknek vannak szerkezetük. Az embernek 
van gondolatvilága, van érzelemvilága. A 
gondolatoknak is valamilyen szerkezetben 
léteznek bennünk. Az érzelmeink is. Ezek 
meghatározzák azt, hogy miként vagyunk 
jelen a világban. 
A munkanélküliség hatására sok szülő 
elveszíti az önbizalmát, és szorongó lesz, 
mert nem tudja a gyerekeinek megadni 

azt, amire azoknak szükségük lesz. De ha a 
jövedelmünk stabil és bőséges, az nyugodt-
tá és magabiztossá tesz bennünket. Tehát 
a fizikai rendszerek, az érzelmi rendszerek, 
és a mentális rendszerek egymásra is hat-
nak, hiszen mi integrált lények vagyunk.
Ha ezt is figyelembe vesszük, amikor a kö-
zös valóságunkról beszélünk, akkor észre-
vehetjük azokat a láthatatlan hatásokat, 
amelyeket egy szerkezet, pl. az élelmiszer 
termelési és fogyasztási szerkezet okoz, és 
tudhatjuk, hogy ha a szerkezetet átalakít-
juk, akkor a hatások is megváltoznak.
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A tervezés az egyik útja a megismerésnek. 
Aki megtanul tervezni, az megtanul ezzel 
együtt rengeteg dolgot. Észreveszi a lénye-
gest. Elkezdi látni a szerkezetek jelentősé-
gét.
A tervezés egy folyamatos dolog. A tanu-
lási ciklus egyik belépési pontja: Tervezés, 
Megvalósítás, Megfigyelés, mérés, majd 
elemzés. Aztán újra tervezés, de immár a 
megfigyeléseink birtokában. A világunk-
ról azt biztosan tudhatjuk, hogy folyama-
tosan változik. Ehhez a változáshoz pedig 
alkalmazkodni kell. A tanulási folyamat 
gyakorlása az egyik leghatékonyabb mód-
szere a sikeres alkalmazkodásnak. A ta-
nulási folyamat egyik fontos eleme a ter-
vezés. Persze nem mindenki itt kezdi. Van 
aki egyből a munkának szeret nekiállni. 
És van aki inkább méricskél, megfigyel. 
És megint van, aki elemez, összehasonlít 
először. De bárhol is kezdjünk neki a folya-
matnak, előbb utóbb mindegyik lépésen 
végig fogunk haladni.
 A tervezésben elmélyülni talán azért ér-
demes egy kicsit jobban, mert a tervezés-
nek vannak olyan alapelvei, amelyeket 
bármilyen tanulási folyamatban eredmé-
nyesen használhatunk. Míg az aktív mun-
ka, az nagyon sokféle lehet, és az egyik 
munkában megszerzett tapasztalatok nem 
minden esetben alkalmazhatóak más tevé-
kenységek végzése során.
Ilyen alapelvek a tervezés során: Rendszer-
szemlélet elsajátítása, azaz tudom, hogy a 

rendszernek milyen minőséget kell elér-
nie, és ismernem kell az alkotóelemeket, 
és azok egymáshoz való viszonyát, azaz a 
dolgok szerkezetét. A rendszerszemlélet-
hez, és a szerkezetlátáshoz gyakorlat kell. 
A legtöbb rendszer lényege első ránézésre 
nem mutatkozik meg, mert az érzékszerve-
ink csak a jelenség szintjén képesek meg-
ragadni a valóságot. A rendszerszemlélet 
gyakorlásával egyre jobban kialakítjuk azt 
a képességet, hogy a jelenségek mögé lás-
sunk, és ez által fel tudjuk tárni a való-
di okokat, amelyek az adott pillanatban a 
rendszerek megnyilvánulását jellemzik.
Ezt egyszerűbben példákon keresztül lehet 
leírni: Szerkezete van az emberi kapcso-
latoknak, az érzelmeknek, a kommuni-
kációnak. Szerkezete van az iskolában a 
padok elrendezésének, a jogrendszernek, 
a nyelveknek, az épületeknek, a gépeknek, 
a vegyületeknek, az életközösségeknek. 
Szerkezete van a mondatoknak, a szavak-
nak, és a műalkotásoknak is. Szerkezete 
van a csontrendszerünknek, az idegrend-
szerünknek, a keringési rendszerünknek, 
az izomrendszerünknek, sőt ezek összessé-
gének, azaz a fizikai testünknek. De egy 
munkahelyi megbeszélésnek is van egy 
szerkezete. Aki ezeket látja, az képes érteni 
a folyamatokat. Sőt, képes javítani ezeken, 
mert tudja, hogy nem a tünetekkel kell 
foglalkozni, hisz azok csak arra jók, hogy 
visszajelzést adjanak a rendszerek műkö-
déséről.

Miért érdemes a tervezéssel megismerkedni?
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Hogyan hat az élelmiszer termelés 
és fogyasztás különböző szerkeze-
te az élet és a gazdaság más terü-
leteire?

Munkalehetőségek
Az élelmiszert először is meg kell termelni, 
aztán fel kell dolgozni. Jön a kereskedelem. 
Ez mind emberi munkát igényel. Ha az 
élelmiszer nem helyben keletkezik, és nem 
itt dolgozzuk fel az alapanyagokat, akkor 
ehhez nem kell helyi munkaerő. Vagyis 
az itt élő embereknek nem származik jö-
vedelmük az élelmiszertermelésből. A ke-
reskedelemben újra csak kevesebben vesz-
nek részt abban az esetben, ha nemzetközi 
élelmiszerláncokon keresztül zajlik az. De 
a kereskedelem egy másik fontos dolgot 
művel, ami tömeges munkanélküliséghez 
vezet. Vagyis fogalmazzunk pontosabban: 
szegénységhez, és jövedelemnélküliséghez. 
Nevezetesen a multi láncok az áruért cse-
rébe kapott pénzt folyamatosan kiviszik az 
országból. Ezzel szemben a helyi termelők-
nek adott pénz helyben marad. Ha a pénz 
helyben marad, akkor új gazdasági kapcso-
latok elszámolását képes levezényelni. Ha 
eltűnik a helyi gazdaságból, akkor pedig a 
munka közvetítő eszköze fog a rendszerből 
hiányozni. És előáll az az érdekes szituáció, 
hogy bár rengeteg az elvégzendő feladat, és 
van elegendő ember is hozzá, csupán az az 
eszköz, ami a munka elszámolását, lehető-
vé teszi, hiányzik.

Ellátás biztonság
Az élelmiszerről biztosan tudjuk, hogy fo-
lyamatosan pótolni kell, mert ezt bizony 
megesszük. De ha a messzi távolban ter-
melt élelmiszerekre támaszkodunk, ak-
kor ki vagyunk szolgáltatva a teljes ellá-
tó rendszernek. Vagyis ha valamilyen ok 
miatt leállnak a kamionok, akkor nem 
érkezik élelmiszer hozzánk. De ennél van 
egy súlyosabb következménye annak, hogy 
kiszolgáltatjuk magunkat a nemzetközi 
élelmiszeriparnak. Nevezetesen az, hogy 
elfelejtünk termelni. Leépül mind a fizi-
kai képességünk, mind az a szaktudás és 
szellemi megközelítésmód, amivel helyben 
művelhetjük meg a földünket. Már ma is 
sok olyan alapvető élelmiszer van, amely 
nem terem meg helyben. És nem azért, 
mert a föld alkalmatlan lenne rá. hanem 
egész egyszerűen azért, mert akik ezzel 
próbálkoznak, azok számára nem jelent 
megélhetést a mezőgazdasági termelés, 
mert a jövedelem realizálásához szükséges 
piac nem áll a rendelkezésükre.
Nagyon jó példa a mai rendszerek ellá-
tás-biztonsági problémáira a Fukushimai 
baleset után látható bevásárló központok 
képe. 1 hét elég az ellátás akadozásában 
ahhoz, hogy ez a kép fogadja minden hon-
fitársunkat, ha ennivalót szeretne venni 
a családjának. Mindez Magyarországon, 
ahol a természeti adottságok világviszony-
latban is az egyik legjobbak a mezőgazda-
sági termeléshez.
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Környezetvédelem, 
környezetszennyezés
Az élelmiszerek szállítási távolsága alap-
vetően meghatározza azt, mennyi kör-
nyezetszennyezést okoz az ellátásunk. Az 
árukilóméter megmutatja, hogy egy-egy 
adott élelmiszer hány kilométert utazott, 
mire az asztalunkra került. Az a fokhagy-
ma, ami Kínából érkezik biztosan több 
üvegház hatású gázkibocsájtást indukál, 
mint az, ami a kertünkből, vagy a telepü-
lésünk határából származik.

De nem csak a fosszilis energiahozdozók 
okoznak környezetszennyezést. Az élelmi-
szert valamivel és valahol szállítani is kell. 
Kamionokat kell működtetni, és utakat 
kell építeni. A kamionok átdübörögnek az 
útjainkon, rengeteg kárt okozva azokban, 
illetve az épületekben. Ezek kijavítása is 
természeti erőforrásokat igényel.
A következő környezeti probléma abból 
származik, hogy szerte a világon az ún. 
iparosított élelmiszertermelés van elterje-
dőben. Rengeteg peszticid, műtrágya kerül 
ki a termelés folyamán, amelyeknek szin-
tén környezetterhelő hatásuk van.

A nagy szállítási távolságok miatt pedig 
rengeteg tartósítószert kell az élelmisze-
rekbe tenni. Ezek nem tesznek jót sem az 
egészségünknek, sem a környezetnek.
A nagy szállítási távolságok pedig a cso-
magolási hulladékot is megsokszorozzák. A 
csomagoló anyagok előállítása, majd meg-
semmisítése szintén jelentős természeti 
erőforrás (kőolaj, ásványi anyagok bányá-
szata, természeti területek csökkenése stb.) 
felhasználással jár.

Közben a helyi fenntartó mezőgazdasági 
tudás leépül, és a helyi földeken szintén 
iparosított mezőgazdasági termelés veszi át 
a helyét. Ennek eredményeképpen éven-
te 17-szer gyorsabban pusztul a hazai ter-
mőtalaj termékenysége, mint ahogyan az 
megújulni képes.
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Ezen környezeti hatásokkal eleve nem kell 
számolni egy helyi termelésre alapozott el-
látó rendszer megléte esetén.
Ha világszerte az élelmiszertermelést az 
adott hely sajátosságait figyelembe vevő 
helyi termelési rendszerekkel látnánk el, 
akkor az drasztikusan csökkenthetné az 
üvegház hatású energiahordozók felhasz-
nálást.

Egészség
Az emberi egészség számos összefüggést 
mutat az élelmiszer ellátó rendszerek szer-
kezetével.
Ha sok tartósítószert és egyéb vegyi anya-
got fogyasztunk el, amit az iparosított élel-
miszertermelés kever bele az élelmiszerbe, 
akkor csak idő kérdése, hogy mikor beteg-
szünk meg.
A nagyüzemi állattartás olyan sok gyógy-
szert, és más kemikáliák felhasználását 
igényli, amelyeknek egy része szintén ben-
ne marad az élelmiszerben.
E mellett a nagyüzemi állattartás, és fel-
dolgozás során az állatok rengeteget szen-
vednek. Ez a sok stressz pedig nyomot 
hagy az állatok húsában, amit megeszünk. 

Ne csodálkozzunk hát, ha nehezen bírjuk 
az amúgy is nagy stresszt, és ennek követ-
keztében kialakul sokféle betegségünk.

Az űrkutatásból tudjuk, hogy az élőlények-
nek nem csak a fizikai táplálék kell, ha-
nem a föld elektromágneses rezgése is. Ez 
a rezgés minden tájban más, és alapvető 
sajátja lesz az ott termő élelmiszereknek. 
Más tájban más frekvencia jellemzi az élel-
miszereket. Ez a frekvenciaeltérés pedig 
újabb stresszforrás a testünk számára.

De vannak közvetett egészségügyi hatá-
sok, amelyek jelentőségét még alig ismer-
jük. Gondoljunk bele annak a családapá-
nak a helyzetébe, aki munkanélküliként 
azt éli meg, hogy nem tud gondoskodni 
a családjáról. Ezekből az élethelyzetekből 
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származó lelki terhek nagyon sokféle be-
tegség kialakulásában játszanak szerepet. 
Míg az a tudat, hogy képes a családjá-
nak jó minőségü életet biztosítani, pozitív 
energiákat mozgósít és tart fenn. 

Népesség elvándorlás, vagy meg-
tartás
Amikor megkérdezzük a fiatalokat, ki bízik 
abban, hogy lesz munkája, amikor felnőtt 
lesz, akkor egyre többször látjuk azt, hogy 
sokan nem is bíznak abban, hogy sikeres 
munkavállalók lesznek. Azok, akik ebben 
optimistábbak, sokan a külföldi munka-
vállalást tervezik. Ha belegondolunk abba, 
hogy a mára kialakult élelmiszertermelési 
szerkezet elszegényíti a településeinket, és 
nincs helyben elegendő pénz a gazdaság 
működéséhez, akkor nem nehéz észreven-
ni azt a hatást, hogy ez a rendszer csak ki-
sebb társadalmat képes eltartani. Egyenes 
következménye ennek, hogy az emberek 
elvándorolnak.
A mezőgazdasági termelésből az elmúlt 20 
évben rengeteg ember vándorolt el, és a 
fiatalok számára is egyre kevésbé kecseg-
tető az, hogy ezt a pályát válasszák. Sajnos 

ennek velejárója, hogy a vidék még jobban 
leépül. A föld megművelésének a tudása 
pedig lassan kihal. Ez pedig nagyon súlyos 
következményekkel fog járni.
Ezzel szemben a helyi termelési rendszerek 
helyben tartják a pénzt. Vagyis mindenki 
elegendő jövedelemhez, és nem melléke-
sen egészséges élelmiszerhez juthat. Eb-
ben a szerkezetben nem kényszerülnek az 
emberek az elvándorlásra. Megőrzik, sőt 
fejlesztik a tudásukat, aminek segítségével 
egy fenntarthatósági elveken alapuló tar-
tamos gazdálkodást tudnak folytatni. Ha 
helyben nagyon jól lehet boldogulni, akkor 
a legtöbb embernek nem jut eszébe, hogy 
elmenjen külföldre, olyan munkát végezni, 
ami a legtöbb esetben nem kellemes.

Az élelmiszer termelés és fogyasztás 
újrastrukturálásából eredő előnyök:
A következő táblázat az Észak-Alföldi 
régió lakosságát mutatja kistérségek sze-
rint, valamint egy egyszerű becslést arról, 
hogy mekkora a kistérségben az élelmiszer 
piac nagysága. A táblázatban különböző 
scenáriók vannak feltüntetve azzal kap-
csolatban, hogy milyen százalékos import 
esetében mennyi a területről elvándorló 
pénz az élelmiszer fogyasztáson keresztül.
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Összegezve az alábbi lényeges jelenség 
olvasható ki a táblázatból: 

1,7 Millió ember egy év alatt 
616 144 820 000 Ft-ot költ élelmiszerre. 
Kerekítve 600 mrd Ft.

A kereskedelmi rendszereken keresztül el-
tűnik évente 540 mrd Ft a régióból 90%-os 
nem helyi élelmiszer eredetet feltételezve. 
Az EU 2014-20-as időszakban a régióba ér-
kező fejlesztési forrás mértéke 300 mrd Ft.

Ugyanerre az időszakra vetített pénz el-
áramlás mértéke:
7 év x 540 mrd Ft  = 3 780 mrd Ft.

Tehát:
12,6-szerese az EU fejlesztési forrásnak az 
az összeg, ami a jelen élelmiszer termelési 
és fogyasztási szerkezet eredményeképpen 
elhagyja a régiót. 

A fenti levezetés nagyon jól alátámaszt-
ja, hogy az élelmiszer termelés terén való 
szerkezetváltás, ahol a helyi élelmiszerek 
kapnak egyre nagyobb teret, milyen nagy 
gazdasági potenciállal is rendelkezik. Ez 
a szemléletmód nem csak a környezetvé-
delmi szempontok érvényesítését, vagy 
romantikus nemzeti érzelmek ápolását je-
lenti.  Alapvető gazdasági érdeke a Régió 
lakosságának a szerkezetváltás.

A szerkezetváltáshoz több feltételt kell 
majd teljesíteni.

1. A vásárlóknak egyre nagyobb tu-
datossággal kell rendelkezniük 
pénzügyi téren. Azaz nem csak a 
kizárólagosan pénzzel kapcsolatos 
fogalmakban, mechanizmusokban 
kell ismereteket szerezniük, ha-
nem érteniük kell, hogy miképpen 
működik a pénz a gazdaságban, és 
milyen pénzáramlási folyamatok 
zajlanak. Tudniuk kell majd, hogy 
milyen szoros kapcsolat van a vá-
sárlási szokásaik, és az általános 
megélhetési lehetőségek között.

2. A termelői oldalnak is fel kell ké-
szülnie arra, hogy új módszereket 
tanuljon meg a termék előállításban 
és a marketingben. A nemzetközi 
élelmiszerláncok igen magasra tet-
ték a lécet a fogyasztók kiszolgálá-
sának a terén. A mai fogyasztó sok 
mindent természetesnek vesz, s el-
vár a vásárlása során. Ezeknek az 
igényeknek igenis meg kell felelnie 
a termelőknek.  Külön nehézség az, 
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hogy ma a termelők egyre szűkü-
lő piacin kénytelenek versenyezni 
egymással és a nemzetközi láncok-
kal. Ez utóbbiakkal igen jelentős 
versenyhátrányból indulva. A helyi 
termelők legtöbbje maga igyekszik 
gondoskodni a kereskedelemről is. 
Ennek következtében a kisterme-
lők a munkaidejüket megosztják 
a termelés és a piacozás között. Ez 
nagyon rontja a piaci hatékonysá-
gukat. 

3. A termelő és a fogyasztó közötti 
kapcsolat terén is változtatni kell. 
Ez valójában a piac. Szükség van 

olyan újszerű módszerekre, mint a 
közösség által támogatott mezőgaz-
daság, vagy a különböző bevásárló 
közösségek, amelyek megerősíthetik 
a termelő és a fogyasztó közötti bi-
zalmat és kapcsolatot. 

Ezek az újszerű megoldások a termelőt is 
segíthetik, hiszen biztosítják a felvevő pia-
cot, így kevesebb ideje megy el az értéke-
sítéssel, és több marad a minőségi termé-
kek előállítására. A vásárló szempontjából 
is jó, mert nagyobb garanciával kaphat 
egészséges, és vegyszermentes élelmiszert.

A közgazdaság ismeri a Gresham törvényt 
mely szerint a rossz pénz kiszorítja a hasz-
nálatból a jót. Ugyan ennek analógiájára 
ma a rövid távú egyéni érdek kiszorítja a 
közösségi érdeket. Ma a fogyasztók erősen 
ár érzékenyek. A nagy nemzetközi láncok 
ezzel a jelenséggel jól játszhatnak, és a he-
lyi termelőket ki tudják szorítani a piacról, 
mert ők nem képesek az árversenyt olyan 
sokáig bírni, mint a nagy láncok. A vá-
sárló meg közben nem tudatos arra nézve, 
hogy milyen gazdasági folyamatokat támo-
gat a fogyasztásával. 
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Az egyéni érdek ez esetben az, hogy én, 
mint fogyasztó jól járjak, és olcsóbban vá-
sároljak. A közösségi érdek pedig az, hogy 
a helyi gazdaságot erősítsem a vásárlásom-
mal. Ez utóbbi egyébként nem mond ellen 
az egyéni érdekemnek, csak az nem rövid-
távon jelentkező haszonnal jár. Ugyan-
akkor az olcsóság csak az egyik szempont 
a vásárlási döntések során. Bár ennek a 
szempontnak végül is áldozatul esik a tár-
sadalom.
Az olcsó árakkal piacot szerző élelmiszer 
láncok elvonják a pénzt a helyi gazdaság-
tól. Tehát a fogyasztó csak látszólag jár jól 
az olcsó árral, mert közben azokhoz a gaz-
dasági folyamatokhoz, amelyekből az ő be-
vétele származik, egyre kisebb mennyiségű 

pénz áll rendelkezésre. Tehát a bevételei 
egyre jobban beszűkülnek, és csökkennek.

De ahogyan a természetben is több tör-
vény uralkodik egyszerre. pl. a gravitáció 
minden repülőgépre is hat. De ezek még-
sem esnek le. A gravitációs hatással szem-
ben a repülőgépek ki tudják használni az 
aerodinamikából származó felhajtó erőt. 
Ugyanezen az analógián haladva, a rövid-
távú, virtuális előnyökkel járó olcsó, glo-
bális árú fogyasztás kiszorító hatásaival 
szembe is lehet olyan mechanizmusokat 
állítani, amelyek segítségével a helyi gaz-
daság megerősíthető, és újra piacot tud ta-
lálni magának a helyi emberekben.

Az egyik ilyen lehetőség a közösség meg-
léte. Egy jó közösség képes sokkal tuda-
tosabban, intelligensebben működtetni a 
rendszereit, mint az a társadalom, ahol az 
individualizmus hódít. 
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Közösségi vállalkozások

Az egy éves ismeretterjesztő kampányunk 
egyik szakmai eredménye számunkra az, 
hogy világossá vált az, hogy a társadalom 
szemléletváltásához erős közösségekre van 
szükség. Az erős közösségek képesek a tag-
jaikat új viselkedési formákra szocializálni. 
A közösség megerősödése világossá teheti 
az individuális szemlélet korlátosságát. 
De közösségek csak valamilyen felismert 
közös érdeklődés, vagy érdek mentén jön-
nek létre. 

Ma a magángazdaság a profit hajhászás 
eredményeképpen rengeteg gazdasági-, 
társadalmi-, és környezeti problémát hoz 
létre. Ezeket a feladatokat az állam és a 

civil társadalom igyekszik orvosolni. A 
természeti erőforrások közös kincseink. 
A gazdasági működés során ezen erőforrá-
sok folyamatosan magántőkévé válnak. 
Az a működés, ami a mai társadalmat jel-
lemzi, ezért folyamatosan termeli a gondo-
kat. Ugyanakkor egyre kevesebb erőforrás 
marad a problémák kezelésére.

A projekt során szerzett tapasztalataink 
megerősítenek bennünket, hogy olyan új 
típusú gazdasági megoldásokra van szük-
ség, amelyik a közös természeti javakat 
nem alakítja át magánvagyonná. Ezzel nem 
azt állítjuk, hogy valamiféle szocialista ál-
lamberendezkedés felé kellene visszatérni.
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Ez a szemléletmód ugyanis már bizonyí-
totta, hogy alkalmatlan a fenntarthatóság 
elveinek megfelelő társadalmi berendezke-
dés megvalósulására. A mi működési le-
hetőségeink pedig jóval az alatt vannak, 
hogy ilyen jellegű feladatba kezdjünk.
Ezzel szemben van olyan gazdasági, – ha 
tetszik kapitalista – megközelítés, mi sze-
rint a termelő tevékenységből származó 
hasznok lehetnek a közösség tulajdoná-
ban. Így nagyobb esély van arra, hogy a 
közösség nem fogja túllépni a saját létét 
jelentő természeti erőforrás használatot. 
 Ez a közösségi vállalkozás, melynek az el-
terjesztése segítheti azt a szemléletmódnak 
a kialakulását, amit az Újratervezés prog-
ram elindított és képviselt.
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A közösségi vállalkozás meghatáro-
zása, lényege

Az Inspi-Ráció Egyesület megközelítésé-
ben a közösségi vállalkozás egy szervezeti 
modell, aminek a lényegét a következő öt 
pontban foglaltuk össze:

1. Célja a helyi társadalom, a helyi 
közösség megerősítése, a társadalmi 
és a természeti tőke összekapcsolt fej-
lesztésén, gazdagításán keresztül.

2. Ezt a célt azon keresztül valósítja 
meg, hogy a vállalkozás hatékony-
ságát és a közösségi minőséget ké-
pes integrálni.

3. Fontos jellemzője, hogy önmaga is 
közösségi mintát nyújt, azaz a benne 
dolgozók közösségként élik meg a 
mindennapi munkát.

4. Vállalkozói jellege miatt sokkal 
jobban kapcsolódik a célcsoportjá-
hoz, azonban a hagyományos pályá-
zati, adományi forrásokra is támasz-
kodik, ezzel segítve a helyi közösséget 
külső forrásokhoz jutni.

5. A közösségi vállalkozás úgy valósítja 
meg a nonprofit létet, hogy a benne 
dolgozóknak biztosítja, a tágabb kö-
zösségének elősegíti a megélhetését.

A társadalmi vállalkozásokhoz, illetve más 
hasonló szervezeti modellekhez* képest a 
közösségi vállalkozás abban különbözik, 
hogy a szervezeti működését a közösségi 
minőségre törekvés jellemzi, azaz a benne 
dolgozók közösségként akarják megvalósí-
tani a céljaikat.

A különbség apróságnak tűnhet, pedig 
szervezetfejlesztőként azt látjuk, hogy ez a 
törekvés alapjaiban változtatja meg a szer-
vezeti kultúrát. Lényegében minden szer-
vezeti problémának a gyökere az emberek 
közötti viszony rendszer minősége, hiszen 
ha jó az emberek közötti viszony, akkor 
nyílt, őszinte kommunikációval, közösségi 
döntéshozással lényegében bármilyen szer-
vezeti probléma kezelhető, megoldható.
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Az Inspi-Rációban már a megalakulásakor 
(2002.) benne volt ennek a szervezeti mo-
dellnek a létrehozása, hiszen a stratégiánk 
egyik alapvetése volt, hogy a pályázatok 
mellett egyre nagyobb arányban jelenjenek 
meg a „megbízásos munkák”, a közösségre 
törekvés pedig mindig alapkésztetés volt az 
Egyesületünkben (ezért is választottuk ezt 
a szervezeti formát). Az elmúlt több, mint 
egy évtizedben rengeteg szervezetfejleszté-
si tapasztalatot gyűjtöttünk, az ez alapján 
kidolgozott tréningjeink (szervezeti fenn-
tarthatóság, civil gazdálkodás) is ebbe az 
irányba mutattak, hogy a végén megszület-
hessen a közösségi vállalkozás, mint szer-
vezeti modell. 
Lényeges áttörés volt, amikor felismertük, 
hogy minden szervezeti probléma és an-
nak megoldása visszavezethető az emberi 
viszonyok szintjére és ezért a legfontosabb 
szervezeti erőforrás a közösségi minőség. 

Ezért indítottuk 2013-ban a közösségi mi-
nőségre irányuló kutatásunkat,  aminek 
keretében 20 fenntarthatósági, közössé-
gi kezdeményezést jártunk végig, feltárva 
azokat a mintázatokat, ami nehezíti és ami 
elősegíti a közösségi minőség alakulását. 
Jelenleg a kutatás eredményeit ismertető 
előadással járjuk az országot, mert hiszünk 
abban, hogy első lépésként maga az infor-
máció is sokat segíthet. 
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Miért vállalkozás?
A hétköznapi értelemben a vállalkozás 
alatt egy céget értünk, amit jellemzően 
a gazdagodása (magánvagyon gyarapítá-
sa) érdekében hozott létre a tulajdonos. 
Ezt erősíti, hogy a tankönyveinkben, az 
interneten is leginkább csak a követke-
zőhöz hasonló meghatározásokat találjuk: 
Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett 
tevékenységet, a gazdaság mikroegységét 
értjük, amelynek célja a vállalkozó jöve-
delmének, vagyonának gyarapítása.

Mindezt még tovább súlyosbítja, hogy szin-
te mindenki ismer vállalkozókat, vállal-
kozásokat akik más emberek, a természet 
kárán keresztül gyarapítják vagyonukat. 
Nagyon mélyen kódolódott, pld. hogy az 
első milliót nem lehet tisztességesen meg-
szerezni… Mindezek a tapasztalatok és be-
idegződések leamortizálták a „vállalkozás” 
szavunk valódi jelentését. 
Az Inspi-Ráció tágabb értelmében hasz-
nálja a vállalkozás szót, tehát olyan emberi 

szerveződési formát, társadalmi intézményt 
értünk rajta, amiben az emberek egy közös 
cél érdekében, közösen vállalnak felelős-
séget és feladatot, annak érdekében, hogy 
mind a saját, mind a közösségük megélhe-
tését biztosítsák. Ebben a tágabb értelmé-
ben a „VÁLLALKOZÁS” szavunk jelen-
tésrétegeiben kódolt a közös cél érdekében 
megvalósuló munkamegosztás, azaz a fele-
lősségek, feladatok szétosztása, VÁLLAL-
ása, a közös erőfeszítés, a VÁLL-vetve vég-
zett munka, és a VÁLL-unkra nehezedő 
problémák közös megoldása.
A számunkra nagyon fontos kritériuma a 
vállalkozásnak, hogy megélhetést biztosít, 
hiszen ez a közösség egyik funkciója, azaz 
enélkül nem tud igazi közösség kialakulni! 
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Emiatt a vállalkozásban egy baráti tár-
saságnál komolyabb emberi rendszerekre 
van szükség, azaz jól működő menedzs-
ment rendszereket kell létrehozni, annak 
érdekében, hogy képes legyen olyan mi-
nőségű terméket, szolgáltatást biztosítani 
amiért már megéri fizetni a közösség tagja-
inak. A közösségi vállalkozásban azonban 
ez nem szabad, hogy a közösségi minőség 
rovására menjen! A közösségi vállalkozás 
emiatt alapjaiban más szervezeti modell, 
mint az eddig ismert akár civil-, vagy cé-
ges szervezeti modell mert képes a közös-
ség minőséget nem csak megőrizni, hanem 
erőforrásként használni a vállalkozás ha-
tékonyságában. Hiszünk abban, hogy a 
közösségi vállalkozások hosszú távon ezért 
eredményesebbek, jobbak, sikeresebbek 
lehetnek a mai átlag vállalkozásoknál. 
Mindezt úgy, hogy nem felélik a természe-
ti-, és társadalmi tőkét hanem gazdagítják 
azt.

Milyen szervezeti formában való-
sulhat meg közösségi vállalkozás?
Amennyiben a fenti öt minőségi jellemző 
megvalósul egy szervezetben, akkor annak 
nincs jelentősége, hogy milyen „hivatalos” 
szervezeti formában működik, tehát lehet 
civil szervezet, nonprofit társaság, társas 
vállalkozás (cég) is közösségi vállalkozás. 
Mindezek ellenére úgy látjuk, hogy egyen-
lőre a civil szervezetek a legesélyesebbek, 
hogy ezt a szervezeti modellt megvalósít-
sák. Az Inspi-Ráció arra törekszik, hogy 
minél több civil szervezet váljon közösségi 
vállalkozássá. Majd ezek a szervezetek há-
lózatos együttműködésben teremtsék meg 
az együttműködés gazdaságát, vagy ahogy 
az Egyházak Világtanácsának AGAPE 
(Alternatív Globalizációs az Emberért és 
a Földért) című tanulmánya és jelentése 
fogalmaz a SZERETET GAZDASÁGÁT.
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Összefoglaló és a projekt eredményeinek a továbbvitele

Az Újratervezés program egy első lépése 
volt annak, hogy kialakítsuk a régióban 
azt a termelési és fogyasztási szerkezetet, 
ami egy jóval kisebb ökológiai lábnyom 
mellett lesz képes egy magasabb életszín-
vonalat biztosítani az itt élő embereknek. 
Sokat tanultunk azzal kapcsolatban, hogy 
milyen részletekre kell odafigyelni akkor, 
amikor egy meglévő termelési és fogyasztá-
si struktúrát szeretnénk átalakítani.
Rengeteget tanultunk a kommunikáció 
terén, hiszen mind az iskolai előadások 
alkalmával, mind a helyi tervek kialakí-
tásánál erről a témáról folyt párbeszéd a 
részvevőkkel.
Szembesültünk azzal, hogy nem elég pusz-
tán csak információt adni az embereknek 
arról, hogy egy egyszerű viselkedési szokás 
miképpen alakítja az adott társadalom 
környezeti-, gazdasági-, szociális jellemzőit. 
A viselkedési szokásaink kialakulását kell 
megértenünk. Azt, hogy miképpen alakul-
hatnak át ezek a szokások.

Megértettük azt, hogy a tudatos fogyasztó 
az egy túl általános fogalom, ami kibon-

tásra, további pontosításra vár. Hiszen 
minden ember tudatos fogyasztó. Abban 
vannak különbségek, hogy a vásárlá-
si szokásaink terén milyen szemponto-
kat tartunk a tudatunkban. Az árat? Az 
egészségügyi következményeket? A termék 
előállítás etikusságát? A vásárlási szokása-
ink hatását a pénzforgalom, és ezen keresz-
tül a gazdasági folyamatokra?

A projekt során megértettük azt is, hogy a 
vásárlási szokások nem a ráció alapján mű-
ködnek. Inkább automatizmusok működ-
tetik azt, hogy az emberek az élelmiszer 
beszerzéseiket hol és hogyan intézik. Ezek 
a mechanizmusok folyamatosan alakulnak 
a reklámok, és a kölcsönös szocializáció ál-
tal.

A projekt során abban is megerősödtünk, 
hogy a közösségre épített tervezési folya-
matoknak igen nagy szerepe van abban, 
hogy megoldjuk a régiónkat érintő gazda-
sági problémákat, és mindezt úgy tegyük, 
hogy közben egyre kisebb környezeti ter-
het hozzunk létre.

Az Inspi-Ráció Egyesület célja a fenntart-
ható fejlődés elveire alapozott társadalom 
létrehozása. Szeretettel várunk minden 
olyan embert, szervezetet, aki szívesen 
bekapcsolódna az Újratervezés program 
eredményeinek a továbbvitelébe.
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