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BEVEZETŐ

A Szinergia Egyesület 2014-ben kezdte meg helyi termék turizmus fejlesztési programját.

Ennek célja, hogy a térség helyi termelői (élelmiszer előállítók és kézművesek) számára meg-

teremtsék a turizmus keretein belül azt a befogadó struktúrát, mely egyrészt a helyi termelőket

addicionális piachoz juttatja, másrészt a térségben a helyi termelők turisztikai attrakcióvá fej-

lesztése által új, a helyi jelleget hordozó turisztikai kínálatot hoz létre.

A jó gyakorlat kézikönyv feladata, hogy bemutassa a Szinergia Egyesület helyi termék tu-

rizmus fejlesztési programjának megvalósítását, a stratégiai célok eléréséhez vezető operatív

tevékenységet, valamint bemutasson olyan helyi termelői jó gyakorlatot, mely a helyi termék

turizmusba bekapcsolódással minta értékű eredményeket, üzleti sikereket ért el.

ELŐZMÉNYEK

A helyi termék turizmus fejlesztésének víziója már 2012-ben megszületett. A Magyar Turiz-

mus Zrt, a Magyar Termék Non-profit Kft, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, és a Szinergia

Egyesület elnökségének delegáltjai ebben az évben keresték fel az Európai Unió e téren legel-

ismertebb projektjének gazdáját Bécsben, a Fejlesztési Minisztériumban. Az osztrák modell

tanulmányozását követően került sor a hazai pilóta projekt kidolgozására és megvalósítására

Dél-Dunántúl turisztikai régióban, - mely programra a NAKVI és a Magyar Turizmus Zrt biz-

tosították a forrásokat.

E munka eredményeként 2013-ban egyrészt létrejött azon dél-dunántúli HORECA (hotel, res-

taurant, caffé) partnerek köre, - összesen harminc étterem és szálloda, a régió legjelentősebb-

jei -,   melyek szerződésben vállaltak arra kötelezettséget, hogy a helyi termékeket preferálják

beszerzéseik során (ezen beszerzések volumene összesen havi 20 millió forint). Másrészt pe-

dig szakértői munkacsoport konszenzusa alapján kialakult az a szempontrendszer, mely a he-

lyi termelők felmérése, minősítése alapja. E szempontrendszer feltérképezi a termelési poten-

ciált (földterület, állatlétszám, stb., kihasznált és potenciális kapacitások), az alkalmazott tech-

nológiákat, szakmai felkészültséget, vállalkozói alkalmasságot, a tevékenységhez szükséges

hatósági engedélyek rendelkezésre állását.
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A Dél-Dunántúl helyi termék kínálatának terméktípusonkénti összetételét az alábbi kör-

diagram ábrázolja:

Elkészült továbbá, és meghatározó jelentőségű információkat tartalmaz a termelők számára az

az, a HORECA partnerek körében végzett felmérés, melynek eredménye alapján össze lehet

egyeztetni az igényeket (kereslet) a termelői portfólióval (kínálat). Ezzel a tudással az új belé-

pő, vagy profilt váltani hajlandó (esetleg kényszerülő) termelők új, sikeres beszállítói kapcso-

latokat alapozhatnak meg. Ugyanakkor még mindig maradtak hiány termékek (pl.: borjúhús,

nyúlhús, minőségi tejszín, vaj), mely piaci űrre, mint lehetőségre, fel lehet hívni a Szinergia

térség helyi termelőinek figyelmét is.

A turisták, a nagyközönség számára további értékesítési csatornát jelentett e program kereté-

ben a fesztiválokra való helyi termelői kitelepülés. A Magyar Turizmus Zrt a fesztivál szerve-

zőknek kiajánlotta  az általuk minősített  termelőket,  termékeket,  pl.  a bikali  reneszánsz él-

ménybirtok tematikus, hétvégi fesztiváljaira, vagy épp a pécsváradi Vár Vásárokra, melyeken

meg is tudtak jelenni a termelők.

Végül, de nem utolsó sorban a Magyar Turizmus Zrt kiajánlotta a nagyközönségnek magukat

a termelőket, mint turisztikai attrakciókat is (mint nyitott portákat, ahol gyártás technológiai

bemutatót, termék kóstolót és vásárlási lehetőséget is kínálnak a helyi termelők).
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E  három  utat  határozta  meg

(HORECA partnerek  számára  érté- ke-

sítés, turisztikai fesztiválokra kitele- pü-

lés,  és  önálló  turisztikai  attrakció-

ként megjelenés) a Szinergia Egye- sü-

let helyi termék turizmus fejlesztési ter-

ve is.

Az  időközben  az  Agrár  Marketing

Centrumot is magában foglaló Ma-

gyar Turizmus Zrt elkészítette a „Helyi termék / local food” védnöki táblát, melyet 300 pld-

ban kihelyezett minősített helyi termelői körében, valamint a helyi termékeket preferáló étter-

mekben. E védjegyet a Szinergia térség több termelője is kiérdemelte, sőt, a legsikeresebbek

már termékeik csomagolásukon is használják védjegyként.

Európai összevetésben is mintaértékű az osztrák „Gutes vom Bauernhof” program, ami:

1. Minőséget tanúsító védjegy, a tanyasi közvetlen értékesítőknek, Ausztriában
2. 2002-ben közös ernyőmárkaként került bevezetésre
3. Garantálja: a származást, a termék kitűnő minőségét, és a professzionális értéke-

sítést
4. Minden termelő és minden termék megőrzi, hangsúlyozza egyediségét
5. A termékek: egyediek, őszinték, a tanya hangulatát és érzését hordozzák
6. A közvetlen értékesítés definíciója: a termelő saját nevében, saját hasznára, fele-

lősségére és kockázatára végzi
7. Elvárás a termelőtől / terméktől: közvetlen értékesítés; az ellenőrzött tanyán az

alapanyagok gondos előállítása; a specialitások kézműves elkészítése tradicioná-
lis előállítási módon

8. A védjegy célja: a vásárlók bizalmának elnyerése
9. A  védjegy  haszna

A vásárlók számára:
 Termék származásának garanciája
 Tudás  garancia  (a  program  résztvevőinek  képzéseket  biztosít:  termelés,

marketing, eladás témában)
 Szolgáltatás garancia (a vásárló kívánságához igazodás)
 A feldolgozás  garanciája:  kézműves  előállítás,  tradicionális  receptúra  és

módszer szerint
 Minőségi garancia: a legjobb minőségű tanyasi termékek, fenntartható gaz-

daságból
 Nagy választék (közel 2000 védjegyes tanya)
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 A termelők és a kereskedők egyértelmű elkülönítése

                 A közvetlen értékesítők számára

 A vevőkör bizalmának erősítése
 Képzési lehetőségek 
 Professzionális PR tevékenység
 Világos pozicionálás a piacon
 Kedvezményes árú csomagolóanyag, reklámanyag, stb. előállítás
 Részvétel projektekben és prezentációkban
 Üzleti és együttműködő partnerekkel közös projektekben részvétel
 Kínálat optimalizálás, és ezáltal jobb jövedelmezőségi esély biztosítása
 A megjelenés professzionalizálódása
 A jogi előírásoknak megfelelésben segítség nyújtás
 Az intenzív képzésnek és mentorálásnak köszönhetően a hatóságokkal jó

kapcsolat
 Megjelenés a közös www.gutesvombauernhof.at  honlapon.

           A nyilvánosság számára (média, hatóságok, üzleti partnerek, stb.)

 Reprezentatív, magas minőségű közvetlen értékesítő partnerek
 Honlap a professzionális termelőkről, értékesítőkről és termékekről
 A jogi előírások gyorsabb és jobb megvalósulása
 A közösségi projektek sikeresebb kimenete az egységesen magas minőségi

színvonalnak köszönhetően
Hat kritériumnak kell megfelelnie a védjegy kérelmezőnek:
 Saját alapanyagok
 Képzettség és végzettség
 Marketing és eladás
 Az előállítás minősége
 Saját feldolgozás
 Termék minőség

Jogtulajdonos: Osztrák Nemzeti Agrárkamara
A védjegy odaítélés módja: termelő kérelmezi; belső é külső szakértői ellenőr-
zés; a kuratórium döntése, szerződéskötés.

A francia „Produits de la Ferme” és „Bienvenue la ferme” programok („A tanya termékei”
és „Isten hozott a tanyán”):

Elvárásai
 jogszabályi minimum betartása, maximális minőség
 tanyai jelleg viselése
 hagyományos termelési mód, ill. összetevők
 nem ipari jellegű feldolgozás, előállítás
 értékesítés során plusz információ adás a termékekről
 A termelő egyénisége, egyéni módszere jelenjen meg az előállításban
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 A termelő mezőgazdasági szaktudása és a helyi gasztronómia ismerete jelenjen meg
a termékben

 A termék mögötti termelő legyen mindig jól felismerhető

A magyar „Nemzeti Parki Termék” rendszer:

Célja: a termékek megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeik bővítése
Értékelési alapelvek:

 Előállítás helye: védett terület, Natura2000 terület
 Nyersanyag: túlnyomóan helyi; nem lehet tájidegen növényi, állati származék
 A termelést helyi munkaerő végzi
 A termék reprezentálja a térségi, táji természeti, kulturális sajátosságokat
 A termék és előállítása megfelel a jogszabályoknak, normáknak, és illeszkedik

a fenntartható fejlődés alapelveihez
          Indokolt esetben engedélyezhető a védjegy térítésmentes használata is.

A „Szekszárdi Helyi Élelmiszer” rendszer:

 Minőségi követelményei a termékek helyi előállítására, és az előállítás, vala-
mint a csomagolás módjára vonatkoznak.

 Az előállítás módja: környezetkímélő, vagy annak bevezetését vállaló
 Csomagolóanyag: újrahasznosított, újrahasznosítható, ill. biológiailag lebomló,

főként helyi nyersanyagokból
 A környezetkímélő, fenntartható gazdálkodást a tanúsítvány külön feltünteti 
 Kizárás a morális, erkölcsi lapelvekbe, jó erkölcsbe ütközés esetén is
 A védjegy megszerzése és használata, ill. újabb termékek oltalom alá helyezése

elég összetett fizetési feltételeire nagy hangsúly esik.
 A szabályzatban termelés transzparenciájára, a jogosultság ellenőrzésével kap-

csolatos védjegy használói kötelezettségekre és szankciókra (akár 5 évre is ki-
zárás) nagy hangsúly esik.

„Kiskun” helyi termék program

 Célja:  a helyi gazdaság élénkítése,  fogyasztói döntések befolyásolása,  fogyasztási
kultúra fejlesztése

 Elvárás: helyben (megadott  településeken) készült élelmiszer,  min. 90%-ban helyi
alapanyagból;

 Minőségi  kritériumok:  gyakorlatilag  az  élelmiszer  biztonsággal  kapcsolatos  vala-
mennyi jogszabály betartása (FVM és EK rendeletek sora)

 Cizellált védjegy használati díj: árbevétel arányos (min. 10 ezer, max. 50 ezer Ft/év,
de alapítványnak, őstermelőnek csak 5 ezer Ft).

 A védjegy használat különösen részletes arculati szabályozása
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 A védjegy tulajdonos a védjegy
rendszer működtetésére 10 éves
kötelezettséget vállal

A „Dél-Zselic – Dráva-sík” helyi termék

védjegy program:

Célja a Dél-Zselic  és Dráva-sík kézmű-
ves termékeinek megismertetése,  a véd-
jegy által a termékek iránti vásárlói biza-
lom  megteremtése,  a  termékek  piaci

megbecsülésének elérése és fenntartása, a termékekért értékükkel arányos, tisztességes ár rea-
lizálása. 

A védjegy használók köre olyan érdekközösség, melynek minden egyes tagja felelősen gon-
dolkodik, és felel a közösség valamennyi tagja és terméke iránti vásárlói bizalom megőrzésé-
ért, erősítéséért.

Ez a védjegy származási hely, minőség, szellemiség, és íz-élmény ígéret: garancia arra, hogy
földrajzi térségben, felelősen gondolkodó és cselekvő (maximalista attitűdű, kimagasló szak-
mai tudású, környezettudatos, a helyi értékeket ápoló és gazdagító, tisztességes és jogkövető)
termelő kiváló minőségű élelmiszere mellett döntött a vásárló. 

A védjegyes termékek nem csak helyi, egészséges, egyedi és jóízű kézműves élelmiszerek, de
rokonszenves, mivel tisztességes termékek is. A védjegy számít a tudatos vásárlók szimpátia
vásárlására, márka hűségére. Pozitív befolyással kíván lenni a tudatos fogyasztói réteg növe-
kedésére, a vásárlói kultúra fejlődésére a termelő(k) 40 km-es térségében, Baranya megyében
és Budapesten.

A termelő partnereinkről és a védjegyes termékekről folyamatosan hozzáférhető, transzparens
információt biztosít a vásárlóknak és érdeklődőknek a www.kezmuvesizeink.hu honlap.

HELYI ADOTTSÁGOK 

Dél-Dunántúl aprófalvas településszerkezetének, jellemzően hagyományőrző voltának is kö-

szönhetően az ország helyi termelőkben, helyi termékekben egyik leggazdagabb régiója. Ezen

belül a Szinergia Egyesület térsége pedig a legerősebb terület, ahol rendkívül nívós helyi ter-

mékek nagy számban, és rendkívüli diverzitásban találhatóak meg.

További erősséget jelent maga a Szinergia Egyesület, mint menedzsment szervezet, ahol kép-

zett, rátermett, elhivatott, és a helyi termelőket személyesen ismerő munkatársak dolgoznak,

sok éves gyakorlattal. 
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Ezen túl  a  tágabb térségben működik  a

már fent említett Dél-Zselic – Dráva sík

helyi termék menedzsment  szervezet,

mely 2013-ban jött  létre,  saját  minősítő

rendszerrel,  ami  elsősorban  érzékszervi

minősítésre épül. 

Utóbbi  szervezet  rendszeres  beszállítója

előbbinek,  a  Magyar  Turizmus  Zrt-nek

(pl. hazai turisztikai vásárokon, sajtótájé-

koztatókon helyi termék kóstoltatást végez a Szinergia térség finomságaiból)

A HELYI TERMELŐI KÖR

A Szinergia térségben 60 helyi termelő működik, 30 különböző típusú terméket állítva elő,

közel 20 településen. 

Az alábbi termékkörök képviseltetik magukat a Szinergia térség kínálatában:

Élelmiszerek:

1. gyümölcsök

2. zöldségek

3. tojás

4. méz

5. mézeskalács

6. tej

7. tejtermékek

8. kecskesajt
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9. füstölt húsáru

10. bor

11. szörp

12. lekvár

13. savanyúság

14. pékáru

15. tökmagolaj

16. levendula, gyógynövények

Kozmetikumok:

1. bio krémek, izzadás gátló stiftek, ajakápolók

2. bio szappanok

Kézműves termékek (eljárások):

1. gyöngyfűzés

2. horgolás

3. csuhé fonás

4. kosárfonás (vesszőből)

5. fajáték készítés

6. bőrdíszművesség

7. foltvarrás

8. ékszer készítés

9. táska készítés

10. fazekas

11. nemez készítés

12. ruha varrás (textil tervezés)

13. meseírás és mesekövek festése

Közülük a legsikeresebbekkel mélyinterjút készítettünk, hogy jó gyakorlatukat bemutassuk.

(ld. később).
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A SZINERGIA EGYESÜLET PROGRAMJA

A Szinergia Egyesület helyi termék turisztikai programja minden, eddig ismert térségi prog-

ramnál átfogóbb, komplex vállalás. 

A program az alábbi elemekből áll:

1. HORECA

 Beszállítói kapcsolatok kialakítása a HORECA partnerekkel Baranya megyében. En-

nek keretében a Szinergia Egyesület két munkatársa (együttműködve a Magyar Turiz-

mus Zrt Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával) felvette a kapcsolatot

a Baranya megyei, a helyi termékeket preferáló éttermekkel, és kiajánlotta számukra

a térség helyi termékeit. Ebből adódóan számos új beszállítói kapcsolat jött létre (pl.

Zsolnay Étterembe, Teleky Catering-nek, és a pécsi Tudásközpontba beszállít Méhes

Zoltán mozsgói biosajt készítő, a Pezsgőház Étteremnek az almamelléki, kecskesajtot

készítő Kaba Farm.

 A HORECA partnerek által igényelt, de a térség kínálatában még nem megfelelő for-

mában megtalálható, un. hiánytermékek vonatkozásában a Szinergia Egyesület ter-

mékfejlesztést kezdeményezett. Ennek jó és eredményes példája a bikali Reneszánsz

Élménybirtok,  és a Puchner Kastélyszálló  által  igényelt,  fél-feldolgozott  bio vörös-

hagyma beszállítás, melynek előállítási feltételeit Cserdiben egy ipari vákuumcsoma-

goló beszerzésével sikerült megteremteni. Az 5 és 10 kg-os, tisztított és felezett vörös-

hagyma vákuumcsomagokat Cserdiből heti két alkalommal szállítják be Bikalra.  

 A HORECA partnereknek beszállító termelők számára helyi termék átadási-átvételi

rendszer feltételeit is megteremtette a Szinergia Egyesület, partnerével, a Baranya

Megyei Vállalkozói Központtal Szentlőrincen, létrehozva és berendezve a Kisterme-

lők Házát. A vásártér területén található, új épületben nívós és a NÉBIH, mint élelmi-

szerbiztonsági  szakhatóság  által  is  engedélyezett  körülmények  között  cserélhetnek

gazdát a helyi termékek. Ezek egy részét kistermelők, őstermelők állítják elő, akik

csak közvetlenül a végfelhasználónak vagy az étteremnek adhatják el, adhatják át ter-

mékeiket, más részét olyan társas vállalkozások állítják elő, melyek jogosultak közve-
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títő kereskedelmi láncszem beiktatásával értékesíteni termékeiket. Utóbbiak számára a

Kistermelők Házában állandó helyi termék bolt is fog működni 2015. második felétől.

2. KITELEPÜLÉS

 A turisztikai fesztiválokra kitelepülések érdekében a Szinergia Egyesület ki-

alakította a Baranya megyei turisztikai fesztiválok adatbázisát. Minta projekt-

ként a 2014. évi magyarlukafai Vendel Napi Bucsun biztosította a helyi terme-

lők megjelenését, mivel ez Dél-Dunántúl legelismertebb, legnívósabb tradicio-

nális turisztikai fesztiválja. A Szinergia Egyesület felvette a kapcsolatot a  ki-

emelt turisztikai helyszínek gazdáival (pl. pécsváradi vár, bikali Reneszánsz

Élménybirtok), melyek rendszeres hétvégi, turistákat célzó rendezvényeiken a

térség helyi termelői térítésmentesen jelenhetnek meg és értékesíthetik termé-

keiket.

3. ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS

 A helyi termelők és falusi vendéglátók köréből a Szinergia Egyesület elkészí-

tette a falusi vendégasztal szolgáltatók adatbázisát, melyet mellékletként csa-

tolunk. Ezen vendégasztalok a pályázat keretében elkészülő honlapon külön

menüben kerülnek kiajánlásra, ill. a marketing munka során minden releváns

esetben kiemelt kezelésre (pl. média tanulmányút alkalmával az újságírók ezen

partnereknél étkeznek).

 A vendéget  fogadó helyi  termelőkre (gyártás technológiai  bemutató,  termék

kóstoló, termék értékesítés), a falusi vendégasztalokra, a helyi termelőknek te-

ret adó turisztikai rendezvényekre épülő  tematikus útvonalak kialakítása az

attrakció fejlesztés egyik lényegi, innovatív eleme volt.

 Talán a legnehezebb feladat a garantált programok kialakítása volt, mivel en-

nek keretében a helyi termelőknek kötelezniük kellett magukat arra, hogy az

általuk megjelölt, rendszeres időpontokban (pl. minden szombaton délután 16

és 18 óra között) minden körülmények között rendelkezésre állnak, és akkor is,

ha csak egyetlen vendég igényli, megtartják a gyártás technológiai bemutatót,

kóstoltatják termékeiket, és vásárlási lehetőséget biztosítanak. Mivel ez a sike-

resebb termelők esetében idő hiányában csak nehezen volt megoldható, a ga-

rantált  programok egy  része  csak  havi  egyszeri,  sőt,  egyes  esetekben  csak

évente egyszeri (pl. nyílt nap) alkalommal valósulhat meg.
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 A térség saját, évről évre visszatérő, helyi termék fesztiváljának (Szalmaka-

lap Fesztivál, Almáskeresztúr) első alkalommal történő megrendezését is szor-

galmazta, közreműködésével támogatta a Szinergia Egyesület.

4. KÉPZÉS

 A Szinergia Egyesület jelen pályázati keretből lehetőséget biztosított 40 helyi

termelőnek különböző, a termék értékesítést segítő képzésben történő részvé-

telre. Ilyen képzések voltak: az  on-line marketing elmélete és gyakorlata, a

személyes értékesítést segítő ügyfélszolgálati tréning, és az online értékesíté-

si csatornák alkalmazásának gyakorlata és az animátor tréning.

 A helyi termelők egynapos, a Szinergia Egyesület megbízásából szervezett ta-

nulmányutak keretében végiglátogatták a minta adó helyi termelőket, kézmű-

veseket. Ennek célja egyrészt egyrészt egymás személyes megismerése volt,

hiszen nem ritkán az egymástól alig pár száz méterre fekvő termelők sem jár-

tak még egymásnál, nem volt bizalmuk, személyes kapcsolatuk. Másrészt a si-

keres gazdaságok és kézműves műhelyek inspirálják, bátorítják a fejlődés, fej-

lesztés előtt álló helyi termelőket, kézműveseket.

 Megvalósult  továbbá két  fő  számára  turisztikai  alapismeretek elmélete  és

gyakorlata képzés, mely képzés keretében a résztvevők megismerkedtek a ha-

zai  turizmus rendszerével,  a turisztikai  alapfogalmakkal  és folyamatokkal,  a

térségi turizmus menedzsment (desztináció menedzsment) elméletével és gya-

korlatával, valamint egy kommunikációs ügynökségnél töltött gyakorlat során

a turisztikai marketing munkával kapcsolatos megbízások, feladatok specifiká-

ciójának kihívásaival.

5. PR, MARKETING

 A legfőbb kommunikációs és információs eszköz a helyi termék turizmus mar-

keting munka során az e célra  elkészült  honlap (www.helyitermkajanlo.hu).

Ez bemutatja a térség helyi termelőit és termékeit, az egyes termékek tulajdon-

ságait, árát; lehetőséget ad a termékek és/vagy szolgáltatások megrendelésére;

tartalmazza a térség turisztikai látnivalóit, szálláshelyeit és vendéglátó helyeit,

turisztikai eseménynaptárt, valamint a tematikus útvonalakat. Az adatkeresést

szabadszavas kereső segíti.
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 Az elkészült CRM rendszerbe beregisztrálók adatainak tárolására a Szinergia

Egyesület jogosulttá vált, mivel megszerezte az ehhez szükséges adat nyilván-

tartási számot. Az adatok gyűjtése több csatornán is zajlik folyamatosan. Egy-

részt az egyesület népes tagsága, másrészt a tagság ügyfélköre, ismeretségi kö-

re (akiket saját hírleveleik, facebook oldaluk, vagy személyes találkozáskor re-

gisztrációs ív kitöltetése útján csatlakoztatnak). Ezen túl a Szinergia Egyesület

valamennyi nyilvános megjelenése alkalmával tudatosan gyűjti a regisztrálók

adatait.

 A CRM rendszert egyrészt az ügyfél kapcsolatok promóciós célú, személyre

szóló ápolására használja a Szinergia Egyesület. Pl. névnapi üdvözlet küldése,

amihez kapcsolódóan az adott időszak aktuális helyi termék turisztikai kínála-

tának kiajánlása (a helyi termelők által a névnaposnak esetlegesen biztosított

kedvezményekkel).

 A CRM rendszer másik fő hasznosítási módja a havi hírlevél küldés. Ennek

állandó rovatai: A hónap termelője (portré), a hónap szezonális terméke, hírek

– újdonságok, program ajánló, aktuális teendők a haszonkertben, szezonális re-

ceptek (helyi alapanyagokból).

 A nyilvánosságot hatékonyan elérő eszköz a PR megjelenések a nagyközön-

ség médiumokban. Ezen megjelenések leginkább költség hatékony módja a

média tanulmányutak megszervezése. Ezekre a Szinergia Egyesület 30 ven-

déget  hívott  meg,  különböző  életmód  magazinok  szerkesztőségeiből.  Az itt

szerzett  élmények  alapján  megjelent  úti  ajánlókat,  PR cikkeket  mellékelten

csatoljuk.

 Ugyancsak költség hatékony célcsoport elérést biztosít a programajánló por-

tálokon és print médiumok programajánlóiban való megjelenés. Itt a Szi-

nergia Egyesület legfőbb feladata a média kapcsolatok kialakítása, és a megje-

lenésre számukra rendszeresen átadásra kerülő tartalmak generálása. Ilyen ki-

emelt felületek pl. a www.itthon.hu (a nemzeti turisztikai portál) programaján-

lója, vagy az ökoturisztikai, aktív programokkal a Turista magazinban (a Ma-

gyar Természetjáró Szövetség lapja, vagy 2014-ben a 90 ezer példányban meg-

jelenő, a Magyar Nemzetbe és a Heti Válaszba minden hónap elején behúzásra

kerülő Élmény Itthon Magazin).
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6. MENTORÁLÁS

A fenti  programmal alig egy

év  leforgása  alatt  a  sikerült

létrehozni azokat a struktúrá-

kat  (eszköz-,  csatorna-,  és

kapcsolatrendszert), melyek a

megfelelő  aktivitású  helyi

termelőknek, kézműveseknek

jobb értékesítési pozíciót biz-

tosítanak. Ugyanakkor egyér-

telmű tapasztalat volt már a képzések során is, hogy a partnerek egy része nem kellően

aktív, hiányoznak az ön-menedzseléshez szükséges adottságai. Az ő számukra nyújt

segítséget a Szinergia Egyesület, a projekt fenntartási időszakában is biztosított mento-

rálással.Ennek keretében a Szinergia Egyesület munkatársai folyamatosan tartják a he-

lyi termelőkkel, kézművesekkel a kapcsolatot, segítik őket az  aktuális információs

tartalmak  kialakításában (pl.  termékleírás,  programajánló,  garantált  programhoz

csatlakozás, média tanulmányút program előkészítés), és ezek eljuttatásában a nagy-

közönséghez, a különböző, rendelkezésre álló eszközök és csatornák igénybevételével.

Ezen túl folyamatosan szolgáltatnak tartalmat a honlapra, és kezelik annak web áruhá-

zát. Utóbbi a hazai jogszabályok miatt nem vállalhat fel bizományosi átvételt, raktár

készletezést,  stb.  mivel  a  kistermelők,  őstermelők a  rövid élelmiszerlánc  keretében

csak közvetlenül a végfelhasználónak vagy az étteremnek értékesíthetik termékeiket.

A web áruház feladata emiatt a megrendelések (vagy előzetes érdeklődések, informá-

ció kérések) felvétele és továbbítása a termelőhöz. E folyamatban a mentorok szerepe,

hogy az on-line kommunikációra kevés affinitást mutató termelőket, kézműveseket fi-

gyelmeztessék a beérkezett megrendelésekre és ezek teljesítésére.  A mentorállás kiter-

jed a térségen belüli és kívüli turisztikai rendezvények szervezői számára a helyi ter-

melők kiajánlására, - részvételi lehetőség esetén a részvétel koordinálására. A men-

torállás keretében a mindenkori térségfejlesztési pályázati források figyelése, és ezen

lehetőségekről a helyi termelők tájékoztatása, valamint pályázati tanácsadás nyújtá-

sa is hiányt pótló szolgáltatás.

TAPASZTALATOK
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A HORECA szolgáltatók egy kö-

re  már  felismerte  a  szezonális

ételekben  és  az  egyre  fejlődő

gasztronómiai  kultúrában  rejlő

forgalombővítési és marketing le-

hetőséget. Ezek a szolgáltatók ké-

pesek  már  elszakadni  az  egész

évben  egységes  minőségű,  nagy

volumenben beszerzett alapanya-

gok ideájától, legalább a kiemelt

alapanyagok egy része  esetében.

Sajnos ez a kör még mindig kisebbségben van az éttermek, szállodák között, de már elérte azt

a kritikus tömeget, amely kellő keresletet jelent a termelők számára. Jellemzően ez az éttermi

kör a legnívósabb, legsikeresebb, legnagyobb forgalmú körből kerül ki, ami mindenképpen jó

piaci lehetőség a termelők számára. A helyi termék beszerzési volumen a séfekkel / beszer-

zőkkel készült mélyinterjúk alapján jelenleg (2015.) havi 20 millió forint Baranya megyében.

A csatlakozott HORECA partnerek igénye jelenleg meghaladja a termelők nyújtotta kínálatot.

Ez a helyzet részben a csatlakozott helyi termelők árufeleslegének hiányából fakad, vagyis a

valóban megbízható, értékesítésre alkalmas termékeket a termelők a „természetes” értékesíté-

si csatornáikon (ismeretség, rendezvények, piac) is tudják értékesíteni. Ezért sokszor előfor-

dult, hogy a HORECA partnerek nem tudták beszerezni a kívánt alapanyagokat, vagy csak je-

lentős nehézségek árán. Ezt a helyzetet a stabil beszállítói kapcsolatok létrehozásával (egész

éves előrendelés), illetve a termelői kör bővítésével lehet feloldani. 

A termelők részéről is egyértelmű igény érzékelhető az új értékesítési lehetőségek iránt, főleg

a HORECA szektor felé. 

A termelők két csoportra oszthatóak. Egy részük már felismerte, hogy milyen sikerkritériu-

mok mentén tudja a termékeit sikeresen értékesíteni, a másik csoportba sorolható termelőket

elsősorban a termék kiválósága motiválja, de az értékesítéssel kevésbé foglalkoznak. Szeren-

csére ritka az, hogy valaki kizárólag jövedelemszerzési megfontolásokból, minőségi ambíciók

nélkül fogna ilyen termékek termelésébe.

A potenciális termelők adatbázisát felhasználva megkerestük a helyi termelőket és validáltuk,

hogy valóban helyesek a termékekkel kapcsolatos információk, illetve valóban szándékukban

áll-e termékeket értékesíteni. A kapcsolatfelvételt kihasználtuk arra is, hogy tájékoztassuk a
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termelőket a programban rejlő lehetőségekről. A felmért adatok alapján készítettük el a terme-

lői adatbázist.  Az általános pozitív  tapasztalatok mellett  a termelői  felmérés során számos

szervezési nehézséggel találkoztunk, amelyek lassították a folyamatot:

 A termelők egy része nem készült fel értékesíthető volumen előállítására;
 Több termelő megbízhatatlannak bizonyult és nem volt megtalálható a megadott hely-

színen, a megadott időpontban;
 A termékek egy része nem volt bemutatható, mert nem volt már belőle készleten, vagy

éppen nem volt vegetációs időszaka;
 A termelők jelentős részét nagyon nehéz elérni. Nem használják rendszeresen az álta-

luk megadott email címet.
 A képzési lehetőségek iránti érdeklődésük messze elmaradt a várakozástól.

A HORECA partnerek az alábbi termékkörök területén igényelnek helyi termék beszállítást:

 Húsáru
 Tejtermék
 Gyümölcs
 Aszalt gyümölcs
 Zöldség
 Tojás
 Fűszer
 Olajok
 Egyéb alapanyag
 Készételek
 Gyümölcslé

A felmérés alapján megállapítható, hogy jelentős igény mutatkozik a helyi termékek iránt. A

csatlakozott éttermek fogadnának helyi termékeket, amennyiben azok versenyképesek a kis-

kereskedelemben beszerezhető termékekkel. A partnerek jelentős köre még felárat is hajlandó

fizetni, amennyiben a minőség ezt indokolja.  

A HORECA partnerek leginkább a következő termék kategóriákban várnak több terméket.

Ezek jelenleg hiánycikknek számítanak:

 tőkehús, elsősorban szárnyas és vadhúsok;
 tejtermékek, elsősorban vaj, tejszín és kecskesajt;
 fűszerek;
 olajok és ecetek;
 alapvető alapanyagok, pl.: liszt.

Amennyiben biztosított  volna a helyi alapanyag beszállítás, az alábbi tematikus hónapokat

vállalnák gasztronómiai kínálatukban megjeleníteni a HORECA partnerek:
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Hónap Tematika

Január Szürkemarha, marha

Február Mangalica

Március Medvehagyma

Április Bárány

Május Spárga, nyúl

Június Erdei gombák, méz

Július Hal és fűszernövények

Augusztus Füge és lekvárok

Szeptember Szőlő, dió, sajt és kecske

Október Gesztenye,  mandula,  mo-
gyoró és vadhúsok

November Liba

December Disznóvágás finomságai

A HORECA partnerekkel való beszállítói kapcsolatok kialakításán túl Baranya megye gaszt-

ronómiai fesztivál szervezőinek is kiajánlásra kerültek a kitelepülésre nyitott helyi termelők

Rendezvény
neve

Helyszín Időszak
Kiajánlott

termelők

Helyi termelői
piac

Pécsváradi
vár

július

 

Bíró Bernadett

 

Kaba Farm

 

Helyi termelői
piac

Siklósi vár július

 

Krivicz Mariann

 

Helyi termelői
piac

Szigetvári
vár

július
 

Kaba Farm

Helyi termelői
piac

Élménybirtok
Bikal

július

Leidecker Helga

 

Krivicz Mariann

 

Pécsi Sütőtök
Fesztivál

Pécs, Zsol-
nay Negyed

november

 

Kaba Farm  
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KÉPZÉS
A helyi termék turisztikai programba bekapcsolódásra alkalmassá tevő 
képzésben összesen 40 helyi termelő vehetett részt.

A képzés az alábbi tantárgyakból, elemekből állt:

Tantárgy / képzési program elem
Óra-
szám

Egyéni tanrend szerinti oktatás (összesen 40 fő)

Értékesítési rendszer alkalmazásának betanítása (gyakorlat 1. blokk), a
Hallgató székhelyén, egyénileg

2 óra /fő

Értékesítési rendszer alkalmazásának betanítása (gyakorlat 2. blokk), a
Hallgató székhelyén, egyénileg

2 óra/fő

„A tudás házhoz megy”: online marketing eszközök alkalmazása (elmélet),
a Hallgató székhelyén, egyénileg.

3 óra/fő

„A tudás házhoz megy”: online marketing eszközök alkalmazása (gyakor-
lat, 1. blokk), a Hallgató székhelyén, egyénileg.

3 óra/fő

„A tudás házhoz megy”: online marketing eszközök alkalmazása (gyakor-
lat, 2. blokk), a Hallgató székhelyén, egyénileg.

3 óra/fő
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Csoportos képzés (12-15 fős csoportokban)

Ügyfélszolgálati tréning (elmélet), központi helyszínen, csoportosan (3
csoportban).

18 óra

Szabadidő animálás (elmélet), központi helyszínen, csoportosan (3 cso-
portban).

18 óra

Szabadidő animálás (gyakorlat), központi helyszínen, csoportosan (3 cso-
portban).

18 óra

Tanulmányút (2 x 30 fős csoport, 3x1 nap/csoport)

Terep ismereti tanulmányút (1. blokk), csoportos utazás a Leader térség-
ben.

16 óra

Terep ismereti tanulmányút (2. blokk), csoportos utazás a Leader térség-
ben.

16 óra

Terep ismereti tanulmányút (3. blokk), csoportos utazás a Leader térség-
ben.

16 óra

Az on-line marketing elméleti képzés keretében az online marketing alapjaival ismerkedtek

meg a résztvevők. Megtanulták az alapfogalmakat, megismerkedtek azokkal az eszközökkel,

amelyeket fel kell használniuk ehhez. Sorra vették milyen internetes marketingeszközök áll-

nak rendelkezésükre, ezek közül melyik divatos manapság, melyik illik leginkább a tevékeny-

ségükhöz és melyik felületet, mire tudják leghatékonyabban használni.

Személyre szabottan felmérték az igényeiket és közösen átbeszélték,  hogyan érdemes beil-

leszteni az online marketinget az üzleti elképzeléseikbe.

Megismerhették a különbséget és a lehetőségeit  az üzleti  Facebook és Twitter-profilnak,  a

honlapnak, a webáruháznak, a blognak és az Instragramnak. Példák alapján megismerhették,

mitől szeretnek egy honlapot a látogatók. Beszéltek arról is, mennyire fontos és milyen a jó

arculat és mi az, ami a tevékenységükhöz leginkább illik. Átvették az egyszerűbb lehetősége-

ket is: az e-mail marketing, a hírlevél alapvető szabályait. Informálódtak azokról a hirdetési

lehetőségekről,  amelyek  a  Google-on  keresztül  elérhetőek.  Tájékozódhattak  arról,  melyek

azok a módszerek, amelyekkel pénz befektetése nélkül, vagy nagyon kevés pénzből, csak az

idejük és a munkájuk ráfordításával maguk tudnak saját hírverést generálni a tevékenységük-
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nek,  szolgáltatásuknak,  termé-

küknek.  Megtanulhatták,  ho-

gyan  tudnak  egy  közösségi

profil  megfelelő  gondozásával

olyan adatbázist gyűjteni, amit

később felhasználhatnak  a  sa-

ját  céljaikra.  Megismerték ho-

gyan képesek maguk analizálni

a  látogatóik  szokásait  és  ez

alapján  optimalizálni  a  webes

Az elméleti  képzést követően,

a  személyes konzultáció következett.  Itt is sorra vették azokat a  gyakorlati tudnivalókat,

amelyek fontosak ahhoz, hogy valaki hatékonyan érvényesülni tudjon az online térben. Meg-

ismerhették a magyar internetezők szokásait: milyen időszakban, milyen korosztályt lehet el-

érni és milyen tartalmak, címek és képek azok, amelyekkel „csapdát” lehet állítani nekik. In-

formálódtak az online vásárlás fogyasztói hátteréről, gyakorlati példák alapján. Ezek után, tel-

jesen az egyedi igényekre szabott gyakorlati képzésre és gyakorlásra került sor. 

„A tudás házhoz megy” című, egyéni gyakorlati foglalkozásokon (a tudásszinthez alkalmaz-

kodva) volt,  akit  alapismeretek érdekeltek,  mert az eszközök működésével sem volt  olyan

szinten tisztában, hogy képes legyen létrehozni és kezelni egy egyszerű profilt egy közösségi

média felületen. Voltak olyanok, akiket nem érdekelt más, mint az, hogy milyen a hatékony

webszöveg, hogyan kell úgy megírni egy bemutatkozó oldalt, hogy az összhangban legyen a

termelők tevékenységével és üzlet céljaikkal is. Sokan voltak, akik éppen azt igényelték, hogy

ezeket a szövegeket közösen hozzák létre és szerkesszék meg a foglalkozást vezető e-marke-

ting szakember újságíróval. Volt, aki egy jól hangzó nevet szeretett volna a vállalkozásának és

volt, aki abban kért gyakorlati tanácsot, hogy milyen módszerekkel tudná aktivizálni vagy to-

vább építeni már meglévő közösségi médiás adatbázisát. Akadt résztvevő, akit kifejezetten az

érdekelt, hogyan tud az online marketing segítségével, működő közösséget és jótékony célo-

kat építeni, segíteni a valóságban, a falujában

Többen voltak olyanok is, akik képesek voltak használni az eszközöket, csak webes szöve-

gekre és olyan jól megírt  tartalmakra volt szükségük, amit egyedül nem tudtak előállítani.

Volt, aki abban kérte a segítséget, hogy együtt elemezzék a honlapját, hogy még inkább fel-
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használóbarát lehessen, mert nem volt elégedett a visszajelzésekkel és a forgalmát szerette

volna növelni. 

 Az animátor tréning célja az volt, hogy a résztvevőket felkészítse arra, hogy turisztikai te-

vékenységük során képesek legyenek vendégeik szabadidejének animálására, megteremtve 

számukra az egyedi, interaktív részvétel lehetőségét nyújtó élmények megtapasztalását. A 

képzés eredményeként a résztvevők legyenek képesek saját turisztikai szolgáltatásukat profil-

juknak és célcsoportjuknak megfelelően, kreatívan kialakítani és fejleszteni.  

Olyan szemlélettel bírjanak, mely segíti a saját környezetnek, a vendégfogadás helyszínének,

(pl. kézműves műhely, helyi termék előállításának helyszíne, de beleértve a kitelepülések al-

kalmát,  pl.  rendezvényeken,  vásárokon  való  megjelenést  is)  vendég  aktivitásra  ösztönző,

egyedi kialakítását, és a saját tevékenységhez kötődő bevonási technikák alkalmazását.

Annak érdekében, hogy saját tevékenységük szervesen illeszkedjen a táj, a település, a helyi

társadalom sajátos világába, ismerjék meg a közösségi munka szemléletét,  és alkalmazható

módszereit, melyek lényege, a résztvevő helyi cselekvés, tervezés és értékelés megvalósítása,

kölcsönösen és közösen felismert érdekek mentén hálózatok kialakítása.  

A tréning során alkalmazott módszerek felhívták a figyelmet: a tudatosság, a kommunikáció,

az együttműködés, a csapatmunka, a motiváció, az emberi kapcsolatok, a felelősségvállalás,

az önbecsülés jelentőségére.

A tréning során közösen, játékos és kreatív formában, aktív részvételt és tudatosságot igénylő

feladatokat végeztek a hallgatók. A tréning a szabadon kidolgozott,  a résztvevők által átélt

problémák,  szükségletek és törekvések megfelelő célhoz való csatlakozásának felismerését

provokálja, segíti a különböző élethelyzetű emberek kapcsolatában rejlő lehetőségek felisme-

rését, lehetőséget ad mindenkinek önmaga elhelyezésére, kitárulkozására. 

A feladatok fokozatosan vezetnek el odáig, hogy a résztvevők képesek legyenek felismerni sa-

ját tevékenységük élményszerű átadásának, bemutatásának lehetőségét, ugyanakkor egymás

tevékenységeinek megismerésével az együttműködés, a helyi értékek egymást erősítő hatásá-

nak felismeréséig is. Saját és egymás garantált szolgáltatásainak kritikus és kreatív megisme-

résével, kidolgozásával, a helyi értékek feltérképezésével a helyi turizmus komplex szemléle-

tű, hálózatokon alapuló fejlesztésének, és mindebben saját szerepük megtervezéséig jutnak el.

A résztvevők gyakorolják saját és társadalmi, illetve célcsoportjuk igényeinek megfogalmazá-

sát, mindezek összehangolását, gyakorlati megvalósításának módjait.
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Az animációs gyakorlatok az együttműködés fontosságával, a közösségi cselekvés felismeré-

sével vendégek motivációinak, aktivitásuk feltételeinek megértését is segíti. Az animáció lé-

nyegének megismerése segíti a tréningen résztvevőket, hogy a vendégeik számára megteremt-

sék annak lehetőségét, hogy az egyéni és csoportos aktivitás során felfedezzék önmagukat, és

(ha lehet csoporton keresztül) az együttműködés, a közös tevékenységük során minőségi él-

ményeket szerezzenek.

JÓ GYAKORLAT ESETTANULMÁNYOK

Az alábbiakban a két legsikeresebb helyi termelő üzleti filozófiáját, vállalkozása fejlődéstörté-

netét, jelenlegi eredményeit és fejlesztési elképzeléseit mutatjuk be.

Kaba Lamine

54 kecske, gazdagság, vagy boldogság?  SAJTKÉSZÍTŐK Svájci és alaszkai szállodák

helyett egy baranyai farmon is lehet karriert építeni.

Kaba Lamine azt vallja, Magyarországon is lehet boldog egy fiatalember. Persze ehhez kitar-

tás is kell: sok mindenről le kell mondani és tudni kell keményen dolgozni. Választás nincs,

muszáj.  Cserébe  ugyanakkor  biztos  a  jövő  és  végtelen  a  szabadság.  

Miről álmodik manapság egy magyar fiatal? Mondjuk arról, hogy egy kiváló svájci étterem-

ben lehessen szakács. Vagy arról, hogy jó munkája legyen egy sokcsillagos szállodában, vala-

hol külföldön. Kaba Lamine és a párja, Simone éppen ennek a „boldogságnak” a közepén ül-

tek, amikor egyre gyakrabban került szóba közöttük, hogyan lehetnének mindeközben még

boldogok is? Lamine régóta úgy érezte, komoly vonzódása van nagyszülei almáskeresztúri,

falusi házához. Nyaranta látogatta a festőművész nagypapát. Raszta hajával és bájos akcentu-

sával előbb a helyiek figyelmét keltette fel, kedvességével aztán  a szeretetüket is kivívta. Ma,

tizenöt évvel később, már nagyra is tartja a kis sváb falu közössége. Elismerik, amit elért és

úgy tartják számon, mintha mindig közéjük tartozott volna. Pedig messziről érkezett. Lamine

szülei a hetvenes években, a Balatonon ismerték meg egymást, amikor a Németországban ta-

nuló, guineai származású édesapja Magyarországra érkezett egy barátjához. A szerelemből há-
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zasság  és  Lamine  született,  a  család  pedig  Münchenben  telepedett  le.  

„Tizenöt évvel ezelőtt aztán kaptam a nagyapámtól egy kis darab földet a háza mellett, mert

tudta, hogy nagyon szeretek itt lenni – meséli Kaba Lamine. -  Elkezdtem építgetni ott egy pi-

cike házikót. Arra gondoltam, majd itt töltöm a szabadságomat, mert nagyon tetszett ez a hely.

Közben megismertem Simonet és nagyon tetszett, hogy hozzám hasonlóan gondolkodik arról

mit jelent a boldogság. Ő a családból eleve hozott magával egy hatalmas bátorságot mindeh-

hez.  A szülei   hasonló indíttatásból  adták fel  jól  menő üzleti  vállalkozásaikat  és költöztek

Alaszkába, hogy jobban érezzék magukat. Egy csodálatos szállodát építettek fel ott, aminek

köszönhetően Simone is vendéglátást tanult.  Svájcban jó munkánk és mindenünk megvolt,

valami  mégis  hiányzott.  Ezért  indultunk  el  onnan  és  itt  megtaláltuk.”

Kétkezi  munkával,  függetlenül,  a  természetből  szeretnék építeni  az életüket:  ebben voltak

csak biztosak. A tervezgetésből született meg az „álomvállalkozás”, mivel akkoriban csak az
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álmaikban létezett. Lamine aztán feleségül kérte Simonet és úgy határoztak, nemcsak nyaran-

ta, de végleg Almáskeresztúrra költöznek. Ott már konkrétan egy kis falusi gazdaságról ál-

modtak, ahol egészséges zöldségeket és gyümölcsöket termelnek, és fel is dolgozzák, hogy a

felesleget eladhassák. Lamine,  a szomszédos faluba járt  tanfolyamra és előbb ezüst-, majd

aranykalászos gazdává képezte magát. Simone pedig - hogy a négy kecske tejét is hasznosít-

hassák - hazament Svájcba, hogy a hegyekben, autentikus környezetben és a hegyi emberek

útmutatásait követve, kitanulja a sajtkészítést. „Nagyon sokat tanultunk az elmúlt kilenc év-

ben és az élet azt is megmutatta, hogy a tejfeldolgozás az, amivel elsőként sikert érhetünk el,

így azzal foglalkoztunk legkomolyabban. Négy kecskével kezdtük, idén pedig már 54 állatot

fejünk. Hét étterembe, három boltba szállítunk rendszeresen és vendégeket is fogadunk, akik-

nek itt, a farmon kínáljuk a portékáinkat. A falubeliek a kezdetektől mellettünk állnak, renge-

teg jó tanácsot adnak, amit úgy tudunk meghálálni, hogy ha olyan munkájuk van, beszállunk

segíteni nekik. Nagyon tetszik, hogy ennyire nyitottak és barátságosak itt az emberek. Főként

ezért szerettem bele Magyarországba. ” Igaz, Lamine és Simone az életüket tették fel a farm-

jukra, egyáltalán nem görcsös akarással szeretnék bebizonyítani,  hogy jól döntöttek.  A ke-

mény munkát is fiatalos lendülettel, önfeledten és sok humorral végzik. 54 kecskéjüket név

szerint ismerik, már csak azért is, mert a kecskék és a farm állatainak többsége,  ismert soul és

rock énekesek neveit viselik. Kivétel a nemrég vásárolt Dél-afrikai kecskepár, "ők" a Nelson

és a Mandela nevet kapták. Kaba Lamine nemcsak a munkájának eredményei miatt tartja sze-

rencsésnek magát. Azért is, mert mindeközben van ideje és lehetősége zavartalanul gondol-
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kodni  az  élet  nagy  dolgairól  is.  Naponta  ugyanis  négyszer  kell  legeltetni  az  állatokat.

Ezekben a nyugodt órákban, arra is rájött, hogy a gazdagság egészen más fogalom, mint amit

valaha tartott róla. Sokféle megközelítése van és az, ami ebből pénzben mérhető, nem olyan

fontos, mint ahogy ezt egy városban gondolja az ember. „Mást jelent gazdagnak lenni Svájc-

ban és mást Magyarországon – mondta Kaba Lamine. – Ha ezt pénzben mérjük, akkor is, de

ha lelkileg közelítjük, akkor is komolyak a különbségek. Ha pedig az édesapám szülőföldjé-

ből, Guineából indulok ki, akkor meg aztán tényleg egész más értelmet nyer mindez. Afriká-

ban 54 fejős kecske, egy igazi vagyon, ott dúsgazdagnak számítanék. Svájcban is többre be-

csülnék ezt a fajta „gazdagságot”, mint jelenleg Magyarországon. Pedig miről is van szó? Van

valamink, amiből megélhetünk. Valamink, amiben van jövő és további fejlődési lehetőségek.

Van egy biztos programunk az életünk végéig, ráadásul olyan környezetben, amit szeretnénk,

és olyan munkát kell nap mint nap végeznünk, amit élvezünk és szeretünk. Persze, vannak

stresszek az életünkben, ha egy állat beteg, ha megázik a takarmány, de mindig kiderül: képe-

sek vagyunk megoldani ezeket és minden rajtunk múlik. Ha pedig nem a konkrét vagyonban
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mérjük, és nem forintban akarjuk mindezt kifejezni, akkor ez hatalmas gazdagság. Azért, mert

mi itt boldogok vagyunk és másoknak is örömöt okozunk a munkánkkal. Én ma már azt mon-

dom, aki ezt valahol tartósan eléri manapság, az gazdag ember, tehát mi gazdagok vagyunk –

nevet teli szájjal.” És hogy mit szól mindehhez, a kezdetben tiltakozó és hitetlenkedő család?

Sokáig egyik ámulatból, a másikba estek, hogy a fiatalok messze a várostól, a kemény munká-

ban is megállják a helyüket. Aztán pár év múlva elkezdtek büszkék lenni, tavaly pedig Simo-

ne édesapja is csatlakozott Lamine és Simone „álomvállalkozásához”. A papa ugyanis eredeti-

leg hentes és személyesen szeretne segíteni abban, hogy ne csak kiváló kecskesajtjaik, hanem

egyedi hústermékeik miatt is híres legyen egyszer a Kaba Farm, Baranya szélében, a faluvé-

gén. 

Méhesi-Melis Zoltán

Csúcsminőség az Alsóhegyről

Minden részletre figyelnek a mozsgói Méhesi bio-gazdaságban

 

Méhesi Melis Zoltán néhány évtizede még inkább zenei karrierről álmodozott és bizonyára

nem gondolta, hogy koncertek helyett piaccsarnokokat fog megtölteni rajongókkal. Pedig így

van: a pécsi piacon, azokon a napokon, amikor jóféle portékáit odaviszi, a hiánygazdaságra

jellemző sorok kígyóznak nála, már a nyitás előtt.

A hiánygazdaság amúgy stimmel, Méhesi Melis Zoltán sajtjaiból és füstölt árujából sosincs

annyi, mint amennyi kellene. A híre ugyanis az elmúlt években már nemcsak a környéken ter-

jedt el. Biogazdaságának a csodájára járnak, a gasztronómia szerelmesein kívül a kezdő és lel-

kes őstermelők éppúgy, mint a sokat tapasztalt,  rutinos gazdálkodók. Az elmúlt  több mint

húsz év alatt ugyanis valódi mintagazdaság lett a mozsgói porta, az ottani munka, de a szem-

lélet is. Méhesi Melis Zoltán, sosem ijedt meg a kalandoktól. Mindig ment bátran a saját feje

után, azt mondta, amit gondolt és igyekezett követni az álmait. Azt persze - európai disszi-

densként, később utcai blues zenészként megélt élményei után - nem gondolta, hogy élete leg-

izgalmasabb időszakát egy 1,5 hektáros elhagyatott területen, Mozsgó szélében, „a világ vé-

gén” éli majd át.
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„Apai-anyai ágon is gazdálkodók voltak a felmenőim, Békésben. Édesapám mindig arról be-

szélt, milyen nagyszerű volt a tanyasi élet, belém is beoltotta az ez iránti vágyat – mondta Mé-

hesi Melis Zoltán. - Amikor leérettségiztem az „átkosban”, akkor erre az életmódra nem volt

lehetőség. 18 évesen elkezdtem egy főiskolát, de végül kalandvágyból Nyugat-Európába in-

dultam. Ezt akkor disszidálásnak hívták. Öt évet töltöttem Németországban és Hollandiában,

ahonnan Európa más országait is bejártam. Ezen az utamon ismerkedtem meg a biogazdálko-

dással és a professzionális kézműves sajtkészítéssel is. Amikor volt lehetőség szabadon haza-

térni, akkor jött az ötlet, hogy egy tanyát kellene venni. Így vettem meg 1991-ben itt Mozsgón

egy présházat és másfél hektár földet. Az eredeti terv az önellátás volt, de gyorsan kiderült,

hogy a felesleggel is érdemes volna kezdeni valamit. Ebből lett az, hogy ma több mint har-

minc hektáron gazdálkodunk.”

Persze nem egy csapásra, az elmúlt több mint két évtizedben küzdelmes út vezetett a mai si-

kerekig. Többször tűnt úgy, álom helyett rémálomba csöppent a család. Néha még azt is gon-

dolták: jobb lenne, ha feladnák. Előfordult, hogy Zoltán kénytelen volt mások gazdaságát fej-

leszteni azért, hogy a saját gazdaságukban eggyel tovább tudjanak lépni. Galgahévízen felépí-

tett egy komplett sajtüzemet a Galga farmnak, Balmazújvárosban a Virágoskút tejes részlege

is sokat köszönhet neki. Romániában pedig egy svájci tulajdonú sajtüzemet hozott rendbe és
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alakított működővé, hogy végre a saját sajtüzemük is elkészüljön és olyan legyen, amilyenre

megálmodták. Ma az egész gazdaság zárt rendszerben működik, amelyben minden mindennel

összefügg. A tehén ad tejet, borjút, trágyát. A tejből a gazda sajtot készít, a trágya visszakerül

a földekre. A sajtkészítés melléktermékét, a savót a disznók kapják, híznak is tőle rendesen.

Egy vödör savó egy vödör takarmánynak felel meg. A gazdaság része a húsfeldolgozó is. A

sajt mellett prémium minőségű szalámi és kolbász is készül Mozsgón. Édesapja Békés megyei

paprikás  kolbász  – vagy,  ahogy errefelé  mondják  szalámi  -  receptjét  igencsak értékelik  a

törzsvásárlók.

Amúgy itt minden állat szabadtartásban éli az életét. A mangalicák jó nagy területen bóklász-

nak. Míg az iparosított mezőgazdaságban öt éves korában már levágják, addig itt a tizenkét

éves tehén is boldogan kérődzik és tejel. A körforgás szinte tökéletes, nem szennyezi a kör-

nyezetet, nincs hulladék, mindennek megvan a maga helye és szerepe.
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Méhesiék összesen harminc hektáron gazdálkodnak, és mindent egybevetve kilencven száza-

lékban önellátóak. Bio sajtjaikat a legjobbnak tartják a piacon. Az érlelt változatokat Zoltán

felesége, Csilla készíti nagy szakértelemmel és női türelemmel. A gomolya és a krémsajt rend-

szerint inkább Zoltán feladata. A sajtokat a natúr változatok mellett tizenegy féle fűszerrel íze-

sítik, de csak olyanokkal, amelyek szép harmóniába olvadnak össze, és minden zamat meg-

marad természetesnek. És hogy mik a távlati célok? Azok sem nagyravágyók, éppen illenek a

mozsgói faluszéli boldogsághoz, éppúgy, mint ahhoz a filozófiához, amivel a Méhesi-Melis

biogazdaság eddig fejlődött és eljutott.

„Még jobbra talán igen, de ennél többre nem vágyunk, mint ami most van. Elértünk egy élhe-

tő birtoknagyságot, amivel még elbírunk. Bár 3-4-szer ennyi sajtot is el tudnánk adni, inkább

a minőség javítása és a termékkör bővítése a célunk. Az önellátásunkat mindig biztosítani sze-

retnénk, tehát a mostani változatosságot szeretnék megőrizni. Ebben az is benne van, hogy

nem szeretnék odáig eljutni, hogy alkalmazottak csinálják a munkák lényegét. Nem szeretnék

csak irányító lenni, kétkezi munkával is részt akarok venni a gazdaság életében.”
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Mellékletek:

 Helyi termelők (élelmiszer előállítók és kézművesek) adatbázisa

A termé-

ket előál-

lító sze-

mély / 

társaság 

neve

Termék 

megneve-

zése

Elérhetőség Kiállítá-

son, vá-

sárokon 

való 

részvétel

(3)

 Kóstoló 

és/vagy 

árusítás 

(4)

Postacím Telefonszám E-mail cím

Magda Zoltán méhészeti

termékek 

7900 Hobol, Pf.:

43.

+36 30/539-

2593

baranya@mailbox.hu igen kóstoltat

és árusít

Győri Sándor és 

neje

gyümöl-

csök

7932 Mozsgó, 

Batthyány u.13.

+36 30/757-

5445

gyorizsuzsi@freemail.hu igen kóstoltat 

és árusít

Kaba Farm (Lami-

ne Kaba és neje)

kecskesajt,

füstölt 

mangalica 

termékek

7932 Almáske-

resztúr; Fő u.28.

+36 73/344-

055; +36 

20/434-2763

kabafarm@gmail.com igen kóstoltat 

és árusít

Novák Zsolt fehérbor, 

vörösbor

7900 Szigetvár, 

Alkotmány tér 

34.

+36 30/904-

1201

novakpince@freemail.hu igen kóstoltat 

és árusít

Abainé Bagoly Éva gyöngyfű-

zés

7900 Szigetvár 

Szabadság u 96

0630/7460-

965

abaineeva@freemail.hu igen árusít

Bali Krisztina horgol 7900 Szigetvár 

Turbéki u 1/1

0630/987-

4923

bazsali@citromail.hu igen árusít

Baltás Zsuzsa pék   bzsuzsa@t-online.hu igen kóstoltat 

Barka Ildikó csuhé 7900 Szigetvár 30/908-0887 barka.istvanne@freemail.-

hu

igen árusít

Bereznai Boglárka mézeska-

lács
7900 Szigetvár 

Kossuth L u 

0670/608-

7468

bogibereznai@gmail.com igen árusít
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Berki Gyula tökmagolaj Bicsérd Alkot-

mánytér 1

 baranykorona@freemail.-

hu

igen kóstoltat 

és árusít

Dimánk Sándorné 

(Marika)

horgolt ter-

mékek

7900 Szigetvár 

Szabadság u 96

0630/9609-

032

dimank.sandorne@gmail.-

com

igen árusít

Dinyési Sándor fajátékok 7900 Szigetvár 

József Attila u 

60

0630/819-

1531

dinyesisandor@freemail.-

hu

igen árusít

Farkas Mátyásné levendula 7912 Nagypet-

erd Arany J u 

0673/346-223 levendulasmargit@free-

mail.hu

igen árusít

Fehér Csaba bőrdíszmű 7900 Szigetvár 

Kolozsvári u 35

0670-317-

0415

capone33meister@gmail.-

com

igen árusít

Flaska Péter bőrdíszmű 7900 Szigetvár 

Szabadság u 96

0630-227-

6203

flaska.p.j@gmail.com igen árusít

Fodor Zoltán zöldségek 

termeszté-

se

 0630/374-

5640

enifod@freemail.hu igen árusít

Gersyné Laskai 

Hajnalka

mézeska-

lács

7900 Szigetvár 

Árpád u 8

0630-367-

6714

gersyhajnalka@gmail.com igen árusít

Gölöncsérné Karsai

judit

házi lekvá-

rok és sa-

vanyúsá-

gok

7743 Romonya 

Béke u 46

0630/604-

2711

goloncser.csaba@upc-

mail.hu

igen árusít

Harcsa Gyula kiskerti 

termények
7900 Szigetvár 

Kaposvári u 

0620/358-

3894

gyula472@gmail.com igen árusít

Hornyák István paprika 7940 Szentlő-

rinc Bányás utca

0630-773-

2991

hoist@citromail.hu igen árusít

Horváth László fajátékok 7936 Szentlász-

ló

0670362-0971 laszlo@altisk-szentlaszlo.-

sulinet.hu

igen árusít

Horváth Renáta  textil  7900 Szigetvár  skapandir@gmail.com igen árusít

Kaptár Egyesület   lovaskata@freemail.hu igen árusít

Kolovics József kaktusz 7900 Szigetvár 

Batthyány utca

0670-363-

4768

jozsef.kolovics@t-online.-

hu

igen árusít

Krivicz Mariann házi ször-

pök

7940 Szentlő-

rinc 

0630/234-

4532

mamokonyhaja@gmail.-

com

igen árusít

Leidecker Helga kecsketejes

házi szap-

pan

7935 Ibafa-Gyű-

rűfű

0620/962-

4109

gyurufuiszappan@gmai.-

com

igen árusít

Maczkó Zsanett házi rétes  0670/672- maczkozsnett@freemail.hu igen árusít
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stb 7493

Maretics Magdolna ékszerek 7900 Szigetvár 

Dózsa Gy. u 7/b

0670/629-

3367

magdiovoneni@gmail.com igen árusít

Mátrai Judit zöldségek 

termeszté-

se

  matraij@upcmail.hu igen árusít

Meszesné Patyi Ilo-

na

dísztár-

gyak

7900 Szigetvár 0670367-5994 patyili@t-online.hu igen árusít

Novák Zsolt bor  7900 Szigetvár-

Zsibót

0630/9041-

201

anitanov@freemail.hu igen kóstoltat 

és árusít

Nagy Attila fafaragó 7925 Magyarlu-

kafa

0670/577-

6090

lili740924@gmail.com igen árusít

Nyári Edit festő mese-

könyvíró

 0630/7462-

514

nyarisedit@gmail.com igen árusít

Orosz László fafaragó 7900 Szigetvár 

Kolozsvári u 35

0630/500-

6364

oroszvillmest@freemail.hu igen árusít

Osztopányi Jenő tojás 7900 Szigetvár 

Bástya u 14

0620/311-

5787

osztjeno@freemail.hu igen árusít

Pasztorek János  7936 Szentlász-

ló Kossuth u 

0630/678-

5021

pasztorekjanos@freemail.-

hu

igen árusít

Szakács Józsefné egyedi 

dísztár-

gyak

Szulok Sallai u 

10

0620/356-

2158

siestavendeghaz@vip-

mail.hu

igen árusít

Szász Tamás ékszerek 7900 Szigetvár 0670-617-

9725

skorpio771@gmail.com igen árusít

Takácsné Lieb Ani-

kó

ékszerek 7900 Szigetvár 

Batthyany utca.

0630/777-

9947

witch.galdra@gmail.com igen árusít

Tamásné Kalmár 

Lívia

gyöngy és 

pirográf 

techniká-

val készí-

tett képek

7900 Szigetvár 

Dandó Köz 1 

0620/772-

1235

tamasnelivi@citromail.hu igen árusít

Tinuszné Bói Mag-

dolna

kerámia/él

etmesék 

írója

7900 Szigetvár 

Arany János u 

0670/325-

8013

tinusz.magdi@gmail.com igen árusít

Tóth Kovács Lívia textil-tás-

kák stb

7986 Kisdobsza 

Fő út 

0630/530-

1617

kovliv1@gmail.com igen árusít
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Tóthné Herner Rita kavicsme-

se

7900 Szigetvár 

Istvánffy M. 

utca

0630/69323-

68

csabaesrita@gmail.com igen árusít

Vargáné Leitner 

Mária

 7900 Szigetvár 

Szulimán u 59

0630/381-

3416

leitner.maria@freemail.hu igen árusít

Veresné Antal Ág-

nes

fűz 7900 Szigetvár 

Fertő köz 10

0670/292-

5868

gorbice56@citromail.hu igen árusít

Vino-tech Kft bor   vino-tech@dravakabel.hu igen árusít

Papp László gyümölcs 7900 Szigetvár 0630/9690-

663

papp.laci@totalcar.hu igen árusít

Nyári Zoltán tej 7981 Nemeske 0670/9495-

494

 igen árusít

Németh István sajt-tejföl 

túró

Gyöngyfa Petőfi

u 18

0670-6089-

778

gazdasajtni@gmail.com igen árusít

Neiczer Richárd Méz 7937 Boldog-

asszonyfa

0630/3288-

333

zsazsi198@gmail.com igen árusít

Gombos Ágnes Méz 7900 Szigetvár 0670387-3605 agika.g@gmail.com igen árusít

Dobor Norbert Méz 7900 Szigetvár 20/484-8455 dobornorbert@gmail.com igen árusít

Bedő Zoltán Méz 7900 Szigetvár 06 70 638-20-

59 

dui0121@freemail.hu igen árusít

Bedőné Gombos 

Andrea

Méz 7900 Szigetvár 06 70 411-82-

13 

bgombos.andrea@gmail.-

com

igen árusít

Tusnádi Péter Méz 7900 Szigetvár 30/428-3771 tusnadipeter@t-online.hu igen árusít

Vinkó Péter Méz 7683 Gyűrűfű +36-20/665-

5924 

peter.vinko@freemail.hu igen árusít

Kovács Zoltán Méz 7683 Dinnye-

berki

20/973-3102 kovacsmehesz@gmail.com igen árusít

Schwartz Tamás Méz 7900 Szigetvár +36-30/372-

7894 

anita_koncz@freemail.hu igen árusít
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A régióban található falusi vendégasztalok 

Név Cím Telefonszám E-mail

Berkes Porta
7476 Kaposszerdahely, Németh 
József utca 4. 30/324-4017 berkesporta@gmail.com

Biobia Pajtaszálló 7673 Cserkút, Árpád köz 3.
30/ 437-
2340

bia.cserkut@gmail.com 
abia@freemail.hu

Korecz Károly Ta-
nyája 7085 Nagyszékely   

Kulcsár Béla
8725 Iharosberény, Táncsics u. 
10. 82/720-563  

Molnár László Gábor 7100 Szekszárd, Porkoláb völgy 20/395-6719 dzsavi@gmail.com
Ninka Tanya 7090 Tamási, Szarkahegy 25 /b 70/346-2755 ninkatanya@gmail.com
Káca Tanya Goorica és Kán között 30/939-1480

Mi is az a falusi vendégasztal? ( 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet)

Falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmisze-
rekhez  és  gasztronómiai  hagyományokhoz  kapcsolódó  tevé-
kenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása
helyben fogyasztásra a gazdaság helyén.

Gazdaság helye: az élelmiszer-termelő állat tartásával és az élel-
mezés  céljára  termesztett  növények termesztésével  összefüggő
gazdasági udvar, illetve a termék előállítás helye.

Kistermelő is végezhet falusi  vendégasztal szolgáltatói tevé-
kenységet az általa megtermelt vagy előállított, és kiegészítő
alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasználásával.

Mivel a falusi vendégasztal higiéniai feltételei igen szigorúak, ezért sajnos térségünk sem bő-
velkedik szolgáltatókban.

A szűkebb térségünket tekintve egy szolgáltatót találunk. A turistalátványosságnak számító
Kán és Gorica települések között, a Zselic dombjai között fekszik 100 ha-os területen a Káca
Tanya. Őshonos magyar állatokat tenyésztenek (szürke marha, magyar tarka tehén, mangalica,
szamár, kecske, racka juh, cigája juh, hucul és nóniusz lovak, kendermagos és fogoly színű
baromfi, gyöngytyúk) itt gyönyörű környezetben.
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A tanyán kialakítottak egy kóstoló udvart is, ahol lehetőség van arra, hogy falusi vendégasztal
szolgáltatást nyújtsanak. A helyben tartott malac, bárány, szürkemarha, kecske és mangalica
húsból kemencében,  bográcsban, grillen sütött  húsételeket,  kecskesajt  termékeket  kínálnak
egyszerre kb. 15-18 fő számára.

A sajt- és húsfeldolgozóban készített kézműves termékek megvásárlását és előre egyeztetett
időpontban a termékek megkóstolását is biztosítják. 

 Honlap (www.helyitermekajanlo.hu) nyitó oldal print screen

 Havi hírlevél minta 

                                     Hírlevél
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2015. január

Portré: bemutatkozik, Zékány Zoltán, méhész

A méhész, akinek a méhek választották ki az otthonát

Zékány Zoltán bükkösdi méhész azt vallja, hogy minél többet kihoz a természet értékeiből,
annál jobban érzi magát. Nem csoda tehát, hogy méhészetében nem a tömegtermelés, hanem
annak irányába törekszik, hogy a legkülönlegesebb gyógymézeket és mézritkaságokat is meg
lehessen találni nála. Arról, hogy mennyire fontos számára a méhészet, elég annyi, hogy an-
nakidején, amikor a családjával arról döntöttek, hova költözködjenek, a legfontosabb szem-
pont az volt, hol, milyen méhlegelőket találni a környéken. 

Zékány Zoltán 14 évesen már biztos volt benne, hogy úgy ahogy a szomszéd bácsi, ő is lesz.
Ma több mint száz család méh lakik bükkösdi portájának végében. Az sem véletlen, hogy ép-
pen ott. Amikor Beregszászról Magyarországra költözött nem szerette volna elkapkodni a le-
telepedést. A lembergi állatorvosi egyetemen méhészetet tanult, így kézenfekvő volt, hogy itt
is ezzel szeretne foglakozni. A Hungaronektárnál helyezkedett el, méhész volt és mézfelvásár-
ló. A cég laboratóriumi hátterének köszönhetően pedig azt is meg tudta állapítani, hol terem
Magyarországon a legtöbb féle és a legjobb minőségű méz. Miután kiderítette, hogy Baranyá-
ban, már csak egy olyan portát kellett keresnie, ahol nincs szomszédja, hogy senkit ne zavar-
jon, nyugodtan foglalkozhasson a méheivel. Bükkösdön tehát rátalált a legjobb méhlegelőre
és már költözött is a család.

„ Hársmézből van a legtöbb, de olyan különlegességek is vannak itt, mint a medvehagyma
méz, a juhar, a kőris vagy a gesztenye – mondta Zékány Zoltán, méhész. – Szívesen foglalko-
zom ezekkel is, mert úgy gondolom, hogy minél többet kihozunk a természet értékeiből, annál
jobb. Ezt a fogyasztók közül egyre többen értékelik, mert sokan keresik kifejezetten a külön-
legességeket.  A termés nagy részét kereskedőknek adjuk el,  hordókban, de a cél az lenne,
hogy helyben jusson el a vásárlókhoz. Turistáknak, éttermeknek, hiszen ha így tudunk értéke-
síteni, mindenki jól jár. Mi több pénzt keresünk a munkánkkal, aki pedig megveszi, egészen
biztos, hogy jó áron, minőségi, magyar mézhez jut hozzá, nem pancsolt és ismeretlen eredetű,
hamisított mézekhez. Szerencsére látjuk, hogy alakul ez a lehetőség és van egyre több lehető-
ség így is értékesíteni, de jelenleg azonban inkább az a jellemző, hogy mi a munkánkkal keve-
sebb pénzt tudunk keresni, mint a kereskedők.”

Zékány Zoltán nap, mint nap törődik a méheivel, ő készíti számukra a kaptárt és kerteket is és
minden rezdülésükre odafigyel. Viselkedésük, vagy a szokásaik változása ugyanis fontos dol-
gokat jelezhet a számára időben. Persze a méhészet, akárcsak a mezőgazdaság általában erő-
sen kiszolgáltatott az időjárástól. Tavaly a nagy szárazság, idén a hideg tavasz és a sok csapa-
dék keserítette meg a méhészek életét. Akácból megint alig termett, pedig azt tudnák legjob-
ban értékesíteni, mert az a leginkább kedvelt.

„Fontos lenne, hogy az emberek jobban ismerjék a mézeket. Az akácot sem a hatásai miatt
eszik, hanem mert alig kristályosodik és könnyű vele bánni. Talán többet is ennének belőle, ha
tudnák, melyik milyen élettani hatással rendelkezik. Manapság ugyanis fejenként fél kiló kö-
rüli a fogyasztás hazánkban, ami negyede az európainak, de északon még többet esznek belőle
az emberek. Pedig a méz nemcsak a teába, hanem bármi másba, cukor helyett is kitűnő és
még a fogakat sem rongálja. Cukrai egyszerűen, könnyen felszívódnak, a répa- és nádcukorral
ellentétben és baktériumölő hatással bírnak. Támogatja az emésztést, a szervezet méregtelení-
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tését, a vízkiválasztást. Enyhe hashajtó, és nyugtató hatású, tehát nem egyszerűen csak édes,
hanem egészséges is.”

Tudta ezt a mézről?

A méz annál értékesebb, minél kevesebb benne a víz és minél több bene a pollen. Ez a virág-
por azonban nem azonos azzal, amit a méhek gyűjtenek, csak laboratóriumi körülmények kö-
zött lehet kimutatni a nektárból.

A méz tökéletesen fertőtlenít és tartósít.

A mézfogyasztásról  azt  tartják,  ha valaki  a környéken termett  mézből  rendszeresen eszik,
csökkenhetnek az allergiás tünetei. Csak langyos teába szabad beletenni, különben a benne lé-
vő értékes anyagok értéküket veszítik és csak édesítőszerként hat.

A kristályos méz, tökéletes minőségű és bármikor ismét folyékonnyá tehető. Vízfürdőben ad-
dig tartsuk a kristályos mézet legfeljebb 40 Celsius fokon, amíg teljesen meg nem olvad.

Méhpempő:

A méhpempő a dolgozó méhek vajszínű garatmirigy-váladéka, a „méhek teje", állagában ha-
sonlít a sűrített tejre. Ezzel táplálkoznak a fiatal méhek életük első három napján, valamint a
méhkirálynő, aki biztosítja az egész méhkolónia fennmaradását.

A méhpempő tele van ásványokkal, enzimekkel, pro-hormonokkal, antibiotikus hatású anya-
gokkal,  rengeteg  benne a  B vitamin.  Japánban csodaszernek tartják  és  minden korosztály
rendszeresen fogyasztja..

Virágpor:

A különböző növényekről származó virágporok összetétele nem azonos, de minden virágpor
tartalmaz  fehérjéket,  aminosavakat,  cukrot,  ásványi  sókat,  vitaminokat,  hormonanyagokat,
zsiradékokat és illóanyagokat. Erősítő és roboráló hatása kitűnő. Fokozza az anyagcsere fo-
lyamatait, támogatja a belső elválasztású mirigyeket. Hozzájárul a vérképzéshez és erősíti a
szívizmot.

Propolisz:

A propolisz kb. 200 féle anyag keveréke. Egyes baktériumok, gombák, vírusok szaporodását
gátolja, illetve elpusztítja őket. Serkenti a szövetek vérkeringését, fokozza a szervezet ellenál-
ló és védekező képességét, valamint regenerációját. Erős gyulladás gátló, fájdalomcsillapító
hatású. 

Írta: Fábos Erika
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Kép forrása:http://gasztro-tv.hu/sites/default/files/imagecache/node_image/sites/default/cont-
ent_pictures/recept_tv/mez_1.jpg

Szezonális: a hónap terméke a mangalicahús

Csodálatos mangalica, olyan, mintha nem is disznó lenne

Tudják, hol eszik a legtöbb mangalicahúst az emberek? Japánban és Spanyolországban. Per-
sze, idehaza is egyre népszerűbb, de nálunk azért még mindig sokan ott ragadtak le, hogy a
zsírja akkor egészségesebb, vagy sem, mint a többi disznózsír? Pedig nem ez a lényeg, Tartá-
sának körülményei miatt, minden része sokkal jobb minőségű, egészségesebb alapanyag, mint
a többi disznóé. Ráadásul zsírral szépen átszőtt, márványozott húsa, sokkal ízletesebb is, mint
bármelyik disznóhús.

Sokan hatalmas sertéseknek képzelik a mangalicákat, pedig közepes termetű fajta. Egy kifej-
lett 3 éves kan 150-170 kilós, míg a húshibrid sertés ennyi idős korára elérheti akár a 3-4 má-
zsát is - tudtuk meg egy sertéstenyésztőtől. A legszembetűnőbb különbség a nagyfehér sertés-
hez képest a szőrzet. Az egészséges és fajtatiszta mangalica szőre dús, hosszú, télen gyalufor-
gácsszerűen göndörödő, vastag, tömött, nyáron finomabb, rövidebb, sima lefutású. 

Fajtái, története:

Három fajtája van, amiből a szőke mangalica - ez a leggyakoribb Magyarországon - alakult ki
először a göndörszőrű sumadia sertésből az 1830-as években. A fecskehasú néhány évtizeddel
később, a már létező mangalica sertések és a szerémségi sertés keresztezéséből született. A
legkésőbbi változat a vörös mangalica, amely a szalontai sertés, illetve a mangalicával keresz-
tezett újszalontai sertés felhasználásával alakult ki a XX. század elején. 

Az 1895-ben kitört sertéspestisben - ami 20 évig tartott - 4,5 millió állat pusztult el, ezek 95
százaléka mangalica volt. Ezután hozták be az országba a nyugati fajtákat, amelyek már inten-
zív gondozási módot kívántak és a zsírsertés iránti kereslet fokozatosan a hússertés irányába
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ment el. 1920 és 1960 között alakult ki a magyar nagyfehér hússertés, ami a jelenlegi hazai
sertésállomány körülbelül 60 százaléka. 

A 70-es évekre csaknem kihalt mangalicát az 1974-ben létrehozott génbank védte meg, me-
lyek a rendszerváltásig 300 db mangalica kocát őriztek meg a szövetkezeti sertéstelepeken.
Problémás fenntartásuknak és a kedvezőtlen anyagi körülményeknek és a tenyésztőszerveze-
tek átalakulásának köszönhetően a 90-es évekre 200 db alá esett a számuk, melyek már vágás-
ra voltak ítélve. A végső pusztulástól azonban egy váratlanul fellépő spanyol igény mentette
meg az állományt.

Tényleg egészségesebb, vagy csak jobb az íze?

A mangalica csak az utóbbi évtizedben került ismét előtérbe, elsősorban igénytelenségének
köszönhetően, és mert elterjedt az az általános vélekedés, hogy szalonnája kedvezőbb zsírsav-
összetételénél  fogva  könnyebben  emészthető,  ezért  egészségesebb  a  többi  fajtáénál.  Egy
1999-ben végzett kísérlet alapján azonban ez tévhitnek bizonyult. A Pannon Agrártudományi
Egyetem, Állattenyésztési Kar kísérletében azonos takarmányon tartottak több fajta sertést -
mangalica, magyar nagyfehér-magyar lapály, és mangalica-duroc - majd hátszalonnájuk zsír-
savösszetételét  analizálták.  Megállapították,  hogy "a mangalica zsírjának zsírsavösszetétele
gyakorlati szempontból teljesen azonos értékű" a másik két fajtakonstrukciókkal. A mangalica
sonkája viszont - éppen a zsír nagyobb mennyisége és az izomrostok közötti sajátos eloszlása
(75 százalék) miatt - tökéletesen alkalmas a speciális technológiával készített serrano típusú
sonka előállítására, mivel hosszú érlelési idő alatt sem szárad ki. A konyhákon éppen ezért
szereik egyre jobban. Húsa ugyanis, éppen amiatt, hogy zsírral szépen átszőtt, márványozott,
sokkal ízletesebb is, mint bármelyik másik disznóhús.

Miért jobb a mangalica zsírja, mint a modern sertésfajtáké?

A zsír, mint a táplálékaink ízhordozója fontos és nélkülözhetetlen táplálék. A mangalica zsírja
népélelmezési  cikk  volt.  A modern  fajtáktól  eltérően zsírsavösszetétele  8-10%-al  nagyobb
arányban tartalmaz táplálkozási szempontból értékesebb, egészségesebb telítetlen zsírsavakat,
mint a modern fajtáké. Zsírja nehezebben avasodik, és a legeltetés során tetszőlegesen felvett
táplálék ízanyagai különleges aromát kölcsönöznek a termékeknek.

Írta: Fábos Erika
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Kép forrása: http://www.mangalicatenyesztok.hu/fajtak.html

Kézműves: Fajátékok ajándékba

Kedves, kreatív és természetes

Akár csak egy építőkocka, akár egy szép tárgy jobb hozzányúlni, ha fából készül. Hát még ha
nem egyszerűen szép, de hasznos is. Olyan fajátékokat mutatunk be, amelyek kézzel készül-
nek, és nem csupán foglalkoztatnak, de fejlesztik is a gyerekek kézügyességét, logikáját. 

A tél kellős közepén járunk, hideg van, esik a hó, kopog a jég. Rövidek a napok, így a család
szabadideje nagy részét a meleg lakásban tölti. A szülők számára nagy kihívást jelent, hogy
mivel kössék le hosszú órákra a csemeték figyelmét. Ha a széles skálájú unaloműző progra-
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mok nagy részét már ellőttük, gondoljunk a fajátékokra, melyek kitűnő és tartós eszközei a
gyermekek fejlesztésének, szórakoztatásának.

A fából készült tárgyak gyakorlatilag minden korcsoport számára kínálnak lehetőséget. Már
az egészen kicsik is játszhatnak néhány darabos fa puzzle-vel, (húzható-tolható) faállatkákkal,
építőkockával. Csattogós lepke. Ugye ismerős? Imádják a totyogók. A nagyobb lányok álma
egy babaház, mely fából sokkal tartósabb és masszívabb, mint műanyagból készült társaik. A
fiúk igen komoly vasúti pályákat építhetnek fa elemekből. És még nem esett szó a különböző
társasjátékokról. Mindemellett a cikkben elsősorban a helyi, kézzel készült termékeket szeret-
nénk népszerűsíteni, így hát álljon itt néhány fotó a helyi kézművesektől megvásárolható játé-
kokról.

Horváth László: telefon:70/362-0971 E-mail: email.laszlo@altisk-szentlaszlo.sulinet.hu

Budai György: telefon: 06 73/354-183, 06 70/671-824

Élmény: programajánlók februárra

Hasznos, ismeretterjesztő esték és böllérek versenye

A legújabb pályázati lehetőségekről, a már működő projektekről hallhatnak előadásokat az ér-
deklődők. A helyi termék tudásfórumon pedig a különböző őstermelői, kistermelői termékek
piacra jutásának elősegítéséről lesz majd szó. Aki pedig nem okosodni, inkább szórakozni
szeretne, annak a tepertő-partiban a helye, Darányban, ahol böllérek versenyeznek majd.
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1. Február 28-án helyi  termék  tudásfórumot  tartanak  Szigetváron  a  helyi  termékek  piacra  jutásának
elősegítéséért.

A rendezvény helyszíne: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 12. ,Rendezvényiroda

A rendezvény programja: 

09.30-10.00 résztvevők érkezése, regisztráció

10.00-11.00 nyitó előadás, bevezető

11.00-11.15 szünet

11.15-13.15 tapasztalatcsere, vitafórum

13.15-14.15 ebéd

14.15-16.30 a felmerült kérdések (problémák) összegzése, azok megválaszolása

16.30 hazautazás

2.    A Szinergia Egyesület tájékoztató fóruma Szigetváron 

Időpont: 2015.02.25, 16 óra

Helyszín: Szigetvár, Deák Ferenc tér 16., Házasságkötő terem

 1.)LEADER Térségek közötti projektjeink állásának bemutatása, munkánkkal kapcso-
latos aktualitások.

Előadó: Rajczi Román

2.) A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), 2015.évre szóló működési és szakmai pályá-
zatainak bemutatása: 

A résztvevőknek bemutatjuk a 2015. évi változásokat, a pályázati kiírásokat és az útmutatót,
továbbá az elektronikus pályázati rendszert (EPER) A pályázati kiírások elérhetők a www.ci-
vil.kormany.hu  honlapon.

Előadó: Udvaros Renáta- NEA- Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium civil tagja

3.) „A1” Természetesen Egészségesen Élelmiszeripari és Innovációs Klaszter bemutatá-
sa:

Célunk egy olyan klaszter felépítése, mellyel iránymutatást adhatunk a piac résztvevőinek oly
módon, hogy könnyebben megtalálják egymást, és összehangolt kereskedelmi ügyletek jöjje-
nek létre közöttük. A klaszter segítséget nyújt abban, hogy a megtermelt áru, a feldolgozott
termék felvevő piacra találjon az adott térségben, ugyanakkor a piac is elegendő mennyiségű
és minőségű árut kapjon.
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Az előadás alatt betekintést kaphatnak mindezt milyen úton és módon valósítjuk meg, és lehe-
tőség nyílik a csatlakozásra is.

Előadó: dr Sárkány Béla

Konyha: kedvenc recept Szentlőrincről

Paja bá’ babos káposztás csodája

Orsós György, Szentőrincen szakács és nagyon szívesen foglalkozik a roma nemzetiségi ha-
gyományok, a roma gasztronómia ápolásával. Azt mondja, a roma ízvilág mindig a nagy csa-
ládi asztalnál ülők elvárásai, és a nagyasszonyok tapasztalatai alapján született és terjedt. A
családja egyik kedvencét árulja most el, fáradtságos, de nagyon megéri elkészíteni.
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Orsós György – szakács, Anna Bár, Szentlőrinc

Azért ezt az ételt ajánlom, mert a roma nemzetiségi hagyományok, ezen belül a roma gasztro-
nómia ápolásával foglalkozom. A roma ízvilág mindig a nagy családi asztalnál ülők elvárásai,
és a nagyasszonyok tapasztalatai alapján született és terjedt.

Paja bá’ babos káposztája oldalassal, füstölt csülökkel ,punyával (cigány kenyérrel)

Elkészítés: 120 perc

Hozzávalók:

   30 dkg juliskabab, 

   60 dkg savanyú káposzta, 

 100 dkg oldalas, 

 100 dkg füstölt csülök,

     4 fej vöröshagyma,

   25 dkg füstölt szalonna, 

     1 fej fokhagyma,

     3 dkg fűszerpaprika,

2  db zöldpaprika, 

3  db paradicsom,

só, ízlés szerint

    15 dkg sertés zsír

1  jó nagy roma virtus (erős paprika) 

Punya:

      50 dkg liszt,

só, ízlés szerint

        1 csomag sütőpor,

3 dl víz

Az előző este beáztatott babot feltesszük főni a füstölt csülökkel. 1 fej hagymát és a füstölt
szalonnát lepirítjuk, ezt hozzáadjuk a babhoz. Körülbelül 2 órán át főzzük. 

3 fej hagymát zsíron lesütünk, paprikát, paradicsomot adunk hozzá. Fűszerpaprikával meg-
szórjuk, a savanyú káposztát hozzáadjuk. Belerakjuk az oldalast. Sóval, fokhagymával, erős
paprikával ízesítjük. Felöntjük annyi vízzel, hogy félig ellepje. Készre fűzzük. 

Ha megfőtt a bab, összekeverjük a káposztával és forralunk rajta egyet. 

Punya (cigány kenyér): A lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport és annyi vizet, hogy
gyúrható, lágy tésztát kapjunk. Jól kidolgozzuk, kerekre formázzuk, fél órát pihentetjük. Elő-
melegített, 200 fokos sütőben készre sütjük. A lángos nagyságú punyát darabokra tépve tálal-
juk a babos káposzta mellé.
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Meg lehet kóstolni: Szentlőrincen, az Anna Bár étteremben
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Sütititkok: Boczné Lakatos Vanda családi kedvence

Mákos béles, ami diós is lehet

Boczné Lakatos Vanda a gyümölcsök között van leginkább otthon: szörpjei és lekvárjai, mind
kiváló és kifogástalan  kézműves termékek.  Ezúttal  viszont nagymamájának a  konyhájából
idéz fel egy máig szeretett,  igazi házi klasszikust, a mákos béles receptjét.  A receptet még
nagymamámtól kaptam, aki minden hétvégén finomabbnál finomabb süteményekkel várt min-
ket, unokákat. „Szia Mama! Van süti?”- és már rohantunk is a hideg szobába…

Diós/mákos béles

Hozzávalók:

Tészta: 30 dkg liszt, 15 dkg vaj/margarin, 2 tojássárgája, fél dl tej v. tejföl, 1 cs. sütőpor, 5 dkg
porcukor, só.

Töltelék: 5 dkg vaj, 17 dkg porcukor, 2 dl tej, 17 dkg őrölt dió, vagy mák, 14 dkg liszt, fél cs.
sütőpor, 2 tojás kemény habja.

A tésztát összegyúrjuk, és két részre osztjuk. Az egyiket tepsi nagyságúra nyújtjuk, zsírozott-
lisztezett tepsibe fektetjük.

A töltelékhez a vajat a cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a tejet, a darált diót/mákot, a
liszttel elkevert sütőport, végül óvatosan beleforgatjuk a két tojás habját.

A tölteléket beleöntjük a tepsibe, majd ráterítjük a másik kinyújtott tésztalapot. Tetejét villával
megszurkáljuk, majd lassú tűznél sütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Kép forrása: http://1.bp.blogspot.com/
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Kiskert: Pihen a kert, de nem a gazda

A felkészülés megkezdődött

Január nem a kerti munkák dandárjának ideje, de ilyenkor is van mit tenni, hogy jobban ala-
kuljon az év. Az ősszel megkezdett talaj előkészítés ilyenkor már folytatódhat, a szerszámok
rendbetételére és a kerttervezésre is ideális a január. A szobanövények átültetéséről is kezdhe-
tünk gondolkodni ilyenkor. Kerti jó tanácsok januárra.

Fontos, hogy gondoskodjunk jó minőségű talajról!

A talaj előkészítés része az is, hogy megnézzük, milyen állapotban van a termőföld.

A kert talaját a sűrű növényállomány rendkívüli mértékben kimeríti, ezért ahol az őszi trágyá-
zásra és ásásra már nem jutott idő, ott ezt februárban, március elején pótolni kell: a vetemé-
nyes és a virágos ágyakat, a bokrok alját, a fák környékét, a szőlő sorközét meg kell trágyázni
érett istállótrágyával vagy ennek hiányában műtrágyával javított komposzttal, esetleg rostos
tőzeggel, és ezt ásással be kell forgatni a talajba. Ásásra minden talajtípuson (vályog, agyag és
homokos talajon egyaránt) szükség van, kivéve a futóhomokot, melyet könnyen tudunk ásó-
villával is fellazítani és megforgatni.

Azt, hogy a termőképességének fokozására mennyi trágyára van szükség, pontosan csak a ta-
lajvizsgálat alapján lehet meghatározni, ezért két-három évenként ajánlatos talajmintát venni,
és azt laboratóriumban vizsgáltatni.

A talaj pH-értéke
4,0–4,5 igen savanyú 
4,5–5,5 savanyú 
5,5–6,8 gyengén savanyú 
6,8–7,2 közömbös 
7,2–8,5 gyengén lúgos 
8,6–9,0 lúgos 
9,0-nél nagyobb erősen lúgos

Minden növény a számára legmegfelelőbb kémhatású talajban fejlődik a legideálisabban. A
talajok kémhatása viszonylag állandó érték, és keveset változik hosszú évek alatt is, ezért er-
ről érdemes tájékozódni a hasznosítás előtt.

Igaz ugyan, hogy a szélsőséges pH-értékű talajok javíthatók, de ez sokba kerül, így érdemes
inkább a növények átgondolt kiválasztásával korrigálni az esetleges szélsőségeket. 

A kerti növények többsége a közömbös kémhatást szereti a legjobban, persze vannak kivéte-
lek is. A babfélék vagy a rózsa, a levendula a meszes, talajokon díszlik.

A paprikák, a rododendronok, a spárga pedig inkább a savanykás talajt kedveli.

A talaj kémhatását kertészeti üzletekben beszerezhető indikátorokkal is egyszerűen és ponto-
san megállapíthatjuk, de laboratóriumi talajvizsgálatot is lehet csináltatni. 

A növények támberendezéseinek átvizsgálására és javítására is ilyenkor van idő. 
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Érdemes átnézni a kerti szerszámokat és a gépeket is, ilyenkor van még idő a karbantar-
tásra.

A vetőmagokat is tudjuk még ellenőrizni a tavaszig. De, meddig jó a vetőmag?

A legjobb minőségben betakarított vetőmagvak is – egy idő elteltével – részben vagy egész-
ben elvesztik a csíraképességüket. A bab és a káposztafélék, a saláta, a spenót, a sóska vető-
magja 4-5 évig, a sütő- és spárgatök 6-8 évig marad csíraképes és használható fel vetésre. A
sárgarépa, a cékla, a zeller, a paprika, a vöröshagyma, a zöldborsó, a paradicsom magja 3-4
évig marad csíraképes. A feketegyökér, a kapor, a petrezselyem, a paszternák azonban már
egyéves tárolás után elveszti a vetésre való alkalmasságát. Ha régi a mag, vagy nem emlék-
szünk, mikori, akkor sem kell feltétlenül kidobni. 

Az alábbi egyszerű trükkel megtudhatjuk, érdemes-e elvetni: Egy csésze vagy edény aljára te-
gyünk egy benedvesített, összehajtogatott papírtörlőt. Szórjunk rá 10 magot, tegyük az egé-
szet egy zacskóba, és állítsuk sötét, meleg (21C°) helyre. Kétnaponta ellenőrizzük, hogy ned-
ves-e még a papírtörlő, 10 nap után pedig „olvassuk le” az eredményt. 

A teszt értékelése:
0-5 mag csírázott ki: dobjuk ki,
6-7 mag csírázott ki: ha drága vagy különleges, csak akkor vessük el
8-10 mag csírázott ki: vessük el

Ha vetőmagot vásárol, csak ellenőrzött, zárt csomagolásban lévő vetőmagért adjon pénzt! A
vetőmag bizalmi cikk; alkalmi árustól, piacon csak akkor érdemes vetőmagot vásárolni, ha
évek óta ott szerezzük be, és meggyőződtünk a minőségéről, megbízhatóságáról.

Sikertelen vetés esetében a vetőmagtasak birtokában kártérítési igényt lehet benyújtani a for-
galmazónál!

Ilyenkor ültessük át a szobanövényeket!

A szobanövények élettevékenységei tavasszal felgyorsulnak, a gyökérzet több, vízben oldott
tápanyagot vesz fel és továbbít a növény lombozatába és a később kinyíló virágokba. Fontos
tehát, hogy megfelelő tápanyaghoz jusson, ültessük át!

Ehhez használjunk az eredetinél kicsit nagyobb edényt és jó minőségű virágföldet.

A jó virágföld nem túl laza, fontos sajátossága, hogy az öntözővizet felveszi és megtartja, te-
hát a benne fejlődő gyökereket folyamatosan ellátja vízben oldott tápanyagokkal. Érdemes te-
hát biztos forrásból beszerezni vagy megvenni a jobb minőségűt, és nem a legolcsóbbat.
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Olvasósarok: Tinuszné Bói Magdolna története

A Mindentvarró Tű

Tinuszné Bói Magdolna élettörténetei között bárki találhat egy megjegyezhető mondatot, egy 
olyan jó szót, amitől szebb, jobb vagy könnyebb lesz a napja. A Mindentvarró Tűről írt sorait 
is érdemes elolvasni, ha egyszer is eszünkbe jutott már, hogy mit jelent a valódi útravaló?

(Utóhang G. Szász Ilona és Szegedi Katalin könyvéhez)

Mióta gyerekeim vannak, sokszor jut eszembe-igazából állandóan ott motoszkálnak a gondo-
latok-mit is tudok nekik olyan útravalót adni, ami sokszor hasznavehető, tőlem hihető, nem
múlik el szavam hangjával, nem mállik el könyvek foszló papírjával. Tudom, most szülők
meg kollégák, meg még Te is kikerekedett szemmel nézhetsz, hogy mit is, hát... S jön a sok
bölcs tanács, agyfoszlány, eszme-áradat: életbölcsességek. De mindez csupán szóban. Írásban,
elnézést,de nekem nem kellenek ezek a képek.

Hanem olyan Mátyás királyosra gondoltam: erre is, arra is, összetett dologra, ami mégis kü-
lön- külön volna - valami fonatra.

Ahogy szokott lenni, meg is találtam, amit kerestem, mint a legkisebb testvér, mindig: a régi
világba vágyó elszánt akaratom, hogy lesz ilyen fonatom, egy öreg szekrény és egy mese egy-
másra hajtogatva jófajta erős szálú fonalat adott.

Ilyet készíthetsz Te is, ha akarod, íme, a receptje:

Végy-recipe - egy szép mesekönyvet, melynek főszereplője egy varrókisasszony lett, s kedve-
se, Szabócska, aki szerelméért megkereste az eltűnt életmentő Tűt, a Mindentvarrót. 

Olvasgasd a történetet szép csöndecskén, s este az összefoltozott Tejút milliárd-ragyogásában
ne légy rest Te se, álmodban Tűddel ölts egy-egy fércet, a csillagfények mutatják majd az utat,
nem kell gyűszű se, sem a sötétben félned. Hajszál - fonaladat ne sajnáld, fogj szőkéset, gesz-
tenyést, őszes szállt egybe, a Mindentvarró Tűbe fűzd be, ezzel öltsed a Holdnak párnáját ösz-
sze. S ha kitépett hajad szála fáj is, s könnyezve nézel fel az égre, kis virágos csészécskébe
gyűjtsd a cseppeket - Málika kisasszony is így tette, s a végén ő nevetett-a könny-gyöngy -
sóknak a Sóra éhezőknél (bizony vannak sokan) nagy a keletje....S ha az égi szférák után
megjártad az összes pénzeszsákot-a pokol hét bugyrát-s a csintalan ördögfióka a füledbe vará-
zsolta rugdosós-nótáját, varrjad csak vissza hajad cérnájával az ördögöcske szarvacskáját: ma-
gad karikatúráját. Amikor aztán a várakozásban cikk-cakk ollóddal elnyiszáltad a centid min-
den számát, mint régen a katonák, hát láss csodát: biztosan előtted áll kezében Mindentvarró
Tűjével kedves mátkád.

Második fonatszálnak kell egy hangzás: hang – szál- fonalacskák. Mire is gondoljál.?

 A hajdan volt világ sok-sok hangjára: a jeges kurjantására, ki hetente hozta a hűs tömböket,
hiába, száz évvel korábban hűtőd még nem zümmöghetett a konyha kovásztól növekvő hajna-
li világosságába. Aztán a milimári harsonaszóként ható jóreggeltje a pesti bérházak faláról
visszaköszönve adja fonalad tej meg túró illatú kiáltását. S hogy bővüljön hang-tárad, olvas-
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sad el Jókai tollából a hajdani hangos életet elzenélő tárcát, s akkor kottában fonaladhoz hoz-
záadhatod a köszörűs, üveges, homokárus, ószeres, drótos, sípoló rongyász hangjának káno-
nát. Metronómként Málika kisasszony varrógépének kattogása vigyázza a ritmus állandósá-
gát...

S mellé foghatod a harmadik szálat, így lassan készen a fonatod: egy régi, száz éves szekrény,
ami egy régi-régi varrónőé volt. E szekrény az elmúlt költöztetős időket épen átvészelvén,
unokák leltárában kikötvén új életre kelt. Kicsit megcsiszolva, gondolatnyit átlakkozva máris
a szobában mosolyog alvó gyermekeid álmára, mint a gyertya lángja a sötét házra. S ajtajára
írjad rája, hogy a szekrény ósdi fenyődeszkája, a Szabócska Mindentvarró Tűje s varrótudo-
mánya, meg az elmúlt világ alsó fiókból áradó hang-szerenádja mindig gyerekeid kezében –
eszében - szívében lehessen. Százéves betűk dőlt vonalával varázsigének szóljon a mesebeli
ének:

Föld fonala fű,

                                                            fa fonala inda,
                                                            az ég fonala
                                                            kelő nap sugara,
                                                            hínár a víz fonala,
                                                            s ha elfogyott a cérnácska,
                                                            haját fűzte tűfokba,
                                                            azzal varrt Szabócska! "

A szekrény belsejébe ragasztott gyűrődött, halovány szabásmintán lapuló családnevek, s dátu-
mok örök biztosítéka lesz a gyermekek batyujába rakható, Mindentvarró Tűvel bármikor va-
rázs-varrható százévesszekrény-illatú mese – élet - bölcsességnek. Ez volt a recept, mi haj-
szál-cérnára felírva kapható s a mesepatikában Tűre beváltható.

Tinuszné Bói Magdolna
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Tanulmányút a szigetvári és szentlőrinci térségekbe Program

8 órakor indulás 20 fős kisbusszal Szigetvárról (gyülekező: Deák Ferenc tér – a mozi melletti 
parkolóban) 

1. 8:30-10:00 

Szentlászló - Csuhémúzeum és Népművészeti
Alkotóház

Reggeli helyi termékekből – házi kenyér, lekvár, méz,
medvehagyma pesto, szörp

Bemutatkoznak a szentlászlói helyi termelők:

Budai Kinga, Horváth László, Nichter Róbertné, Kern
Zsoltné és a Bocz család (Baranya íze)

2. 10:30-11:00

Hobol - Magda Méhészet

Bemutatkozik Magda Zoltán méhész

~ 53 ~



3. 11:20-11:50

Szigetvár – Ritánti Kavicsműhelye

Bemutatkozik Tóthné Herner Rita és a gyönyörű ka-
vicsai.

4. 12:30-14:00

Cserdi - Kilátó Vendégház

Ízletes ebéd Gábli Győző vendégségében, gyönyörű környe-
zetben. 

Desszert: Maczkó Zsanett mennyei rétese.

5. 15:30-16:30

Gyöngyfa – Németh Gazdaság

Megismerkedünk az Ormánsági Fehérarannyal – bemutatkozik 
Németh István és a tehéntejből ké-
szült termékei (Gazdasajt)

Tanulmányút a szigetvári és szentlőrinci térségben beszámoló
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 Reggel 8 óra környékén, Szigetváron gyülekezett  a térségi termelőkből álló csapat,
akik a nap folyamán jó gyakorlatokat tekintettek meg a helyi termékek előállítása és
értékesítése kapcsán.

 A nap első állomása Szentlászlón volt, ahol a helyi termelők egy helyszínen: a Csuhé-
múzeum épületében található Népművészeti Alkotóházban gyűltek össze. Az érkező-
ket szívélyes fogadtatásban részesítették, helyi élelmiszerekből álló bőséges reggelivel
várták. A reggeli elfogyasztását követően bemutatkozott minden termelő: Nichter Ró-
bertné  méhész,  Budai  Kinga  szövő-fonó-nemezelő  és  kézművesfoglalkozás-vezető,
Budai György fajáték-készítő, Kern Zsoltné ékszerkészítő, lekvár-és szörpfőző, Hor-
váth Antónia csuhés, Horváth László fajáték-készítő és a Baranya Íze márkát létrehozó
Bocz Csaba és felesége, akik szörpöket, lekvárokat és különböző szószokat készíte-
nek.

 A bemutatkozásokban mindenki mesélt arról, hogy kezdte a termelést, milyen tapasz-
talatokkal rendelkezik a csomagolás, értékesítés területén. A termelők érdekes kérdése-
ket tettek fel egymásnak, így mindenki képet kapott a másik gyakorlatáról.

 A következő programpont Magda Zoltán méhészetének megtekintése volt Hobolban.
A Mecseki Mézeskörút programban is szereplő termelő bemutatta a méz készítésének
folyamatát, beszélt a méhész szakma nehézségeiről is. Ezután mézkóstolóval örven-
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deztette meg társait.

 Ritánti néven publikál meséket a következő házigazda, Tóthné Herner Rita. Szigetvári
otthonában lévő műhelyében fogadta a csapatot, ahol a kedvenc tárgyaiból mutatott
széles arzenált. Tudniillik Rita minden kavicsot befest, készít belőlük emléktárgyakat,
ékszereket és kavicsmesét is. Mindenkinek készült egy cinkés emlékkaviccsal.



 A cserdi Kilátó Vendégházban ebédeltek az éhes résztvevők Gábli Győző vendégségé-
ben. A gyönyörű kilátást kínáló Vendégházban Márton-napi fogásokkal várta a vendé-
geket Győző, aki szintén megosztotta tapasztalatait a termelőkkel, illetve megegyeztek
abban, hogy mindenki ajánlja vendég turistájának a másik termelőt, mint helyi turiszti-
kai attrakciót. A desszertet Maczkó Zsanett helyi termelő készítette.

 Az ebédet követően Bogdán László a „köcsögmentesítő” cserdi polgármester mutatta
be a településen működő zöldség-és gyümölcstermesztést. Beszélt arról, hogy vonta a
helyi roma lakosság nagy részét munkába, illetve szó volt arról is, hogy miként értéke-
sítik az így megtermelt nyersanyagot elsősorban éttermek, szállodák részére.
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A napi program végén Gyöngyfára érkeztek a termelők, ahol Németh István Gazda-
sajtjával ismerkedhettek meg. A sajtkonyha és a termék-előállítás folyamatának bemu-
tatását követően ízletes tejtermékeket kóstolhattak: mozzarellát, raclett jellegű tehén-
sajtot, túrót, vajat, joghurtot. István is bemutatatta a gazdaság működését és beszélt ar-
ról, hogyan és hol értékesíti termékeit.



 A résztvevők egymás meglátogatásával betekintést  nyerhettek abba, ki miként  építi
„vállalkozását”, hasznos tapasztalat- és eszmecserék zajlottak a nap folyamán.
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