
összefoglaló 
Új módszerek a fenntarthatóságért Bosznia-Hercegovinában –  

Környezeti neveléssel a helyi termékekért és 

helyi termékekkel a környezeti nevelésért 

ʘ  A projektet Magyarország Külügyminisztériuma támogatta 

Tanulmányút , 2013. szeptember 18-22. 



Előszó 

Egyszer volt, hol nem volt… 
… volt két non-profit szervezet, 

 a boszniai CEE és a magyarországi Magosfa Alapítvány, akik közösen azon  
munkálkodtak, hogy megoldást találjanak arra, hogyan tudják összehozni az 
iskolákat és a helyi termelőket azzal a céllal, hogy a fenntarható fogyasztást 
népszerűsítsék. Ezáltal csökkenjen az ökológiai lábnyom, növekedjen az 
egészséges helyi ételekről való ismeretet, és mélyüljön el ill. minél inkább 
tudatosodjon az emberekben, hogy hogyan készül az élelmiszer, ami az 
asztalukra kerül. 

Ez volt a harmadik együttműködésük. 

Környezeti 
neveléssel és 
ökoturizmussal 
foglalkozó 
szervezet 

Energia 
kérdésekkel és 
ökológiával 
foglalkozó  
szervezet 

 www.ekologija.ba  www.magosfa.hu 



 Ez alkalommal a magyarországi helyzet 
megismerésére volt lehetőségünk 

• tanárok (különféle     
 iskolatípusokból) 
• helyi termelők 
• non-profit szervezetek 
 alkalmazottai 

Hogy minél szélesebb területen 
tudjunk hatni 

a csoport 3 elemből építkezett: 



A fantasztikus csoport: 

A fényképezőgép mögött pedig ott van  Éva 



Ennek akartunk utánajárni: 

Hogyan tudnak a helyi 
termékek jelen lenni a 
városban és vidéken? 

Hogyan tudják a helyi termelők 
népszerűsíteni termékeiket a 

városban és vidéken? 

Hogyan tudnak az 
emberek 

egészséges ételhez 
jutni a városban? 

Hogyan tudják a 
civil szervezetek 
és a települések 
segíteni a helyi 

termelőket? 



Megpróbáltunk átfogó 
képet kapni minél 
többféle példán 
keresztül: 

város falu 
tanya-

gazdaság 

egy-családi 
tevékenység 

csapat 
munka 

közösségi 
tevékenység 

egy-termékes 
vállalkozás 

néhány féle 
termék 

kapcsolt 
tevékenységek 



Budapesten: Milyen nagyszerű, 
hogy van egy piac-

épület, ahol az 
emberek 

bevizsgáltathatják 
a maguk szedte 

gombát!  

Ez egy közösségi kert, 
ahol az emberek 
bérelhetnek egy 

parcellát, és kedvükre 
kertészkedhetnek. 
Móni és a többiek 
szakmai segítséget 
adnak.  Van itt még 

vers-est, koncert, stb. 
Mindez sokemeletes 

háztömbök közt. 

Néhány barát 
elhatározta, hogy helyi 

termelőktől  
szeretnének ételt 

venni saját maguknak. 
Olyan sikeres volt a 

kezdeményezés,  hogy 
mára már külső 

megrendeléseket is 
tudnak teljesíteni.  Ez a 
boltjuk a Belvárosban, 
amit kevés pénzből, de 

rengeteg ötlettel és 
csapatmunkában 

alakítottak ki. 

Leonardo közösségi kert 

Nagycsarnok 

Szatyor  Bolt 



A Börzsöny lejtői közt és 
a Dunakanyarban: 

Móni és családja a fővárosban éltek, de egy 
szép napon kirándulni mentek, és ebbe a kicsi, 
hátrányos helyzetű faluba értek. Beleszerettek 
a helybe, ideköltöztek, és egy teljesen új életet 
kezdtek, apránként bővítve a tevékenységeket: 

Kipróbáljátok 
mind a 89 

féle lekvárt? 

•először  szobakiadás reggelivel 
•aztán lekvár-, íz- és szörpkészítés 
•most kapcsolt tevékenységeik vannak: bolt, étterem 
 házias ételekkel, szobakiadás reggelivel 

Nagybörzsöny, Lek-vár-lak 



Ez a kerékpár út része a magyar Zöldút 
hálózatnak, kb. 60km hosszú, a városból 
kivezet a zöldbe, nagyrészt a Duna 
mellett.  Hétvégente rengeteg a  
kerékpáros ökoturista itt. 

Ez a körtefa több 
mint 100 éves, 
és még mindig 
finom körtét ad! 

Nézzétek, ott az 
már  Natura 
2000 terület! 

Ez az ártér százéves tájfajta gyümölcsfák 
menedéke. Sok gyümölcsfa elhanyagolt, míg 
másikakat óvva védenek a helyi lakosok. 

A „Duna-mezö” 
Kismaros és Nagymaros között 



Elméleti háttér: 
előírások 

minőség biztosítás 

szabályok 
hygiene 

könnyített eljárás 
helyi termelők 
számára 

engedélyek 

mediáció a törvényhozók 
és a helyi termelők között 

kötelezvények 

Ágnes bemutatta, hogy a 
Szövetségük (Szövet az Élő 
Tiszáért) milyen 
eredményeket ért el a helyi 
termékek segítésében.  



Nagymaros, Fekete tanya 

Mindketten városban nőttünk fel, de azt 
választottuk, hogy a természetben éljünk, 
állatokat tartsunk. Apránként megtanultuk 
a leckét, és most már 4 gyermekünk is 
segít.. 

Az iskolai csoportok 
kipróbálhatják a 
különböző munkákat. 
Néhányan sosem láttak 
még tehenet vagy 
disznót, bár falun 
laknak.   

Ez maga a Paradicsom! 
Nyugalom, csend, 
természet…  



Üdvözlet Szokolyáról! Bio-szilva  tanya 

Amikor megvettük az ültetvényt 
tél volt és nagy hó. Csak annyit 
tudtunk róla, hogy szilva, amit 
nem kezeltek vegyi anyagokkal… 

Ugorjunk 
bele… aztán 
meglátjuk mi 
lesz!  

Milyen 
bátrak 
voltak!  



Nógrád, Hugyecz méhészet 

Csokis 
méz?!?  
Annyira 
finom!!! Találtunk egy 

közös 
emblematikus 
tárgyat: 
 
Maciméz!  

A méhésznek egész évben van tennivalója, 
• tavasztól őszig: keresztül kasul járni az 
országot a méhekkel, a virágzás szerint, 
• ősztől tavaszig: eszközjavítás, új eszközök 
kitalálása, elkészítése. Egy kicsit 
ezermesternek is kell lenni… 

Az egész véletlenül kezdődött. Aztán ez lett a szenvedélyünk. 



…Mindezeknek a termékeknek kell egy hely, 
ahol megtalálják a helyi embereket, és 

ahol a helyi emberek minőségi javakat találnak: 

Nagymaros, szombati szabadtéri piac 

Elmehetsz a 
tanyára, és 
megnézheted, 
hogyan állítják 
elő az 
ételedet. 

A termelőnek 
megmondhatod, 
hogy mennyire 
ízlik a terméke. 

Ha helyi termelőtől 
vásárolsz,  
hozzájárulsz a 
munkahelyek 
megőrzéséhez,  a 
régió jólétéhez. 

Ha 50km-en 
belül készült 
terméket 
vásárolsz, 
kevesebb a 
szállítás, 
kisebb a CO2 
kibocsátás, 
így kíméled a 
bolygót. 



Hogyan  indítsunk el egy helyi piacot? 
 

Hozzávalók: 
-eltökélt emberek kis csapata 
-bizonyos számú helyi termelő, akik szívesen árusítanak 
-lehetséges vásárlók, akik szeretnének spórolni, vagy  
előnyben részesítik a tudatos étkezést  …. 
-helyi termék árusításának legalizálása 
-egy jóhangulatú, könnyen megközelíthető hely  
-némi reklám 
 

…ezek után még extra programokat is hozzá lehet adni 
(kisebb koncertek, bábjátékok, stb.), versenyeket szervezni 
(kié a legnagyobb cukkini, a legerősebb paprika, stb…)  
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Gondolkodtunk annak 
kidolgozásán, hogyan tudunk 
együttműködni 3 színtéren? 

 iskolák 
 civil szervezetek 
 helyi termelők 



És még megtapasztaltuk: 

Remek 
bosnyák 
ételeket 
Nyam-nyam.. 

A bosnyák 
asszonyok 
kitűnő 
szervező 
képességét. 

Különleges bosnyák 
lekvárokat, szörpöket, 
sajtokat , kukorica 
lepényt, … és a 
fényképeket, amik 
Boszniában készültek 
egy élelmiszer-
kiállításon. 



Nagybörzsöny 
Lek-vár-lak 
Schváb Mónika és családja 
www.lekvar-lak.hu 

Nógrád 
   Méhészet 
Hugyecz József , Ilona és családjuk 
www.termelotol.hu/termelo/hugyecz-jozsef 

Szokolya 
Bio-szilva tanya 
Csernák Györgyi és István és gyermekeik 
www.bioszilva.hupont.hu 

Duna mező 
Bio zöldségek és gyümölcsök 
Veress László, Bertényi Gábor és családjuk 
www.agrikulti.hu 

Nagymaros 
Fekete tanya 
Fekete Zsolt, Battyáni Katinka és gyermekeik 
www.feketetanya.hu 

Előadás: 
Kőváriné dr. Bartha Ágnes 
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület 
www.elotisza.hu 
www.elotiszaert.hu 

Budapest 
●Leonardo közösségi kert 
Kertész Mónika 
www.kek.org.hu 
 

●Szatyor Bolt 
Kármán Erika és a többiek 
www.szatyorbolt.hu 

Erre jártunk, velük találkoztunk: 



Ez tetszett legjobban 

A fiatal családok bátorsága, akik 
otthagyták a városi életüket, és újra- 
kezdték vidéken mint helyi termelők. 

A kerékpár út, 
ahol az 
emberek 
biciklizhetnek 
a folyó 
mellett, az 
autós 
forgalomtól 
szeparáltan. 

A közösségi kert, ahol a városi 
emberek ültethetnek zöldségeket, 
gyógynövényeket és virágokat, és 
nem használhatnak vegyszereket. És 
az, hogy ezt a munkát közösségben 
teszik, ahol együtt vannak.  

A különleges 
ételek, 
amiket 
Móninál 
kóstoltunk. 

A Lek-vár-lak 
belsőépítészeti és 
termék dizájnja. 

Hogy nagyon 
egyszerűen 
be lehet 
indítani egy 
helyi piacot. 

A 
Nagycsarnok  
Budapesten 
– gyönyörű 
épület. 



Az útravaló: 

Megerősítést kaptunk, 
hogy jó dolgokat 
csinálunk, folytatjuk a 
bosnyák specialitások 
készítését. 

Szeretném 
felkeresni a 
települési 
vezetőket, 
segítsék az 
óvodákat, hogy 
ellátogathassa-
nak helyi 
termelőkhöz. 

Keresek 
olyan helyi 
termelőket, 
akikhez el 
tudunk 
menni a 
diákjaimmal 

Elmesélem a 
fiataloknak, 
hogy bátorság  
segítségével 
milyen óriási 
eredményeket 
lehet elérni. 

Ösztönözni 
fogjuk a helyi 
termékek  
számára 
könnyített 
eljárás  életbe 
léptetését. 

Szeretnénk kidolgozni, 
hogyan tudja a mi 
szervezetünk jobban 
segíteni a helyi 
termelőket. 

Próbálok 
keresni egy 
lehetséges 
kerékpár-
utat a 
városban. 

Több helyi termékes 
témát fogok 
használni az 
iskolámban, nagyobb 
hangsúlyt fogok erre 
fektetni az órákon. 



Bosznia-Hercegovina: 
 

Centar za Ekologiju i Energiju 

 

www.ekologija.ba 

ekologija@ekologija.ba 
 

Alma Kovačevid és Amira Kunto 

További információkért 
 

kérjük, bizalommal keressenek! 

Magyarország: 
 

Magosfa Környezeti Nevelési és 
Ökoturisztikai Alapítvány 

www.magosfa.hu 

magosfa@magosfa.hu 
 

Sólyom Barbara és Neumayer Éva  

http://www.ekologija.ba/
http://www.magosfa.hu/

