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Helyi Gazdaságfejlesztési Társadalmi Innovációs Kör 

emlékeztető a 3. megbeszélésről 

 

 

Időpont: 2015. 09. 18. 15:00-17:00 

Helyszín: Edelény, Kastély-sziget 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Cél: A hátrányos helyzetből való kitörés elősegítése a regionális integrációt, a térségi önellátás és a 

térségi imázs erősítésével a konkrét társadalmi innovációk megalapozásával és elindításával. 

Rövidtávú cél: térségi helyi fejlesztők, miskolci szervezetek képviselői és az egyetem munkatársai 

közötti együttes gondolkodás megalapozása.  

Lehetséges innovációk: 

 

1. Helyi gazdaságfejlesztés (foglalkoztatás, helyi termék, társadalmi vállalkozások) –(4., 5., 7. 

témák) 

a. helyi alkalmi vagy töredék munkákat integráló foglalkoztatási szervezet létrehozása 

b. szakmai kompetenciákat erősítő közösségi képzési formák 

c. mezőgazdasági kistermelői és társadalmi vállalkozói inkubációs szolgáltatások 

d. szociális farm 

 

A megbeszélés témakörei: 

 G.Fekete Éva ismertette a berlini Solikon kongresszus tapasztalatait. 

 Szegedi Krisztina példaként említette a német diakónai esetét, ahol fenntartható módon 

működtettek idősek otthonát. 

 G. Fekete Éva ismertette a Csereháton létrehozható idősek falva gondolatát, a meglévő üres 

házak felvásárlásával. Ugyanakkor a fenntarthatósággal lett volna gond, így a megvalósítás 

elmaradt. 

 Nagy Tibor az 1989-es kanadai és németországi úti tapasztalatairól beszélt. Egy bajorországi 

bányász kisvárosban az ott lakók ötlete alapján idősek szociális lakótelepét hozták létre és 

egyszobás összkomfortos házakat alakítottak ki és vidékről sokat települtek be a kisvárosba. 

Lehetőségük volt kertet művelni, közösen dolgoztak, közösségként működtek. Gazdag 

hagyományokat őrző közösség lettek. 
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 A kanadai példa egy 3-4 család összefogásából létrejött családi farm rendszer volt. 

Közművesített területre mobil lakóházakkal kiköltöztek, 3 évig tartó állami támogatást kaptak 

és ha a családnak a farm gazdálkodás nem jött be, akkor visszaléphettek. Az állami támogatás 

nélkül a megerősödésük nem valósulhatott volna meg. A csereháti nyúl program is sikeresnek 

indult, de akkor jött a probléma, amikor kívülről érkezett egy felvásárló, aki magasabb árat 

adott a nyulakért, így a szerződést rögtön félrerágták a nyúllal foglalkozó családok. 

 Kommunákat kellene létrehozni, de a közösségnek nem kellene ezt erőszakként megélnie, 

hanem belülről jövő kezdeményezésként. 

 Felmerült kérdésként, hogy volt-e sikeres kezdeményezés a Csereháton? G.Fekete Éva 

ismertette, hogy a kézműves program sikeresnek indult, de a benne dolgozók bérmunkásként 

akartak dolgozni és nem teljesítménybérezésben és a támogatási időszak végén elhalt a 

kezdeményezés. 

 Szegedi Krisztina ismertette a Fruit of Care kezdeményezést, ahol műhelyeket foglalkoztattak 

hálózatszerűen. 

 Szóba került  a matyó és romani dizájn – pesten működik egy elit központban a menedzsment, 

ők foglalkoznak a piacokkal és a faluban a nénik csak hímeznek, az értékesítés nem az ő 

feladatuk. 

 G.Fekete Éva szerint azt a módszert kellene kitalálni, hogy a kiégett csúcsmenedzsereket 

hogyan lehetne bekapcsolni a Cserehát fejlesztésébe vagy az egyetemi hallgatókat érdekeltté 

tenni. Valamint a térségi bizalmatlanságot kellene kezelni. 

 Balaton Károly szerint a külföldi sikeres példákat kell megnézni, pl. a klasztereket. 

 Matusz Tamás ismertette, hogy a HHH-s települések körének felülvizsgálata után Hídvégardó 

is kikerült a HHH-s körből, mivel a közfoglalkoztatás miatt kevés munkanélküli van a 

településen.  

 Felmerült, hogy mi lehet a megoldás a problémák kezelésére? Fontos lenne a jogszabályi 

környezet felülvizsgálata, a hiányzó menedzsment pótlása. 

 

 

Dr. Lipták Katalin 

 

 

Miskolc, 2015. szeptember 18. 

 

 


