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Helyi Gazdaságfejlesztési Társadalmi Innovációs Kör 

emlékeztető az 2. megbeszélésről 

 

 

Időpont: 2015. 09. 11. 15:30-17:00 

Helyszín: Edelény, Kastély-sziget 

Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Dabasi Zsuzsa köszönti a jelenlévőket és összefoglalja az előző innovációs kör tapasztalatait. Kéri 

azokat a jelenlevőket, akik a múlt alkalommal nem voltak néhány szóban mutatkozzanak be és 

mondják el, milyen elvárásaik vannak a projekttel kapcsolatban. 

 

Három  kollega jelezte,  hogy ő új és ismeri az előző megbeszélés emlékeztetőjét. Még mielőtt a 

bemutatkozást és ötleteinket elkezdenénk egy kérdés felmerült az előző időszak anyagával. „Mit 

értünk töredékmunka alatt, töredék munka definiálása, nem lehet munkaviszony, nem rendszeres, 

háztartások munkaigénye, meg van mögötte a TB.” 

 

Hozzászólások: 

 Jásznai Zsófia, mezőgazdasági tanácsadó, agrár mérnök, SZBTSZ,  Kezdő fiatal 

szakember, szeretné ismeretanyagát tapasztalatát bővíteni. 

 Nagy Tibor múltkor is volt. (Szuha-völgy) 

o Erdei termékek gyümölcsök.  Helyi termékek védettsége, Trizs, Múcsony, gond a 

termékek piacra juttatása. 

o Közfoglalkoztatás kudarca 

o Szociális szövetkezetek több mint tíz éve megy. USA-ban kitelepedett magyarok 

állami földön történő működése. Mobil települések létrehozatala. 4 család közös 

munkájaként összefogásban valósítják meg a termelést.   

o Nagyobb hangsúlyt adnék a vidéknek, a törvények végrehajtása nem folyamatos, 

nem jó az mikor mindig a politikus gondolkodik az ember helyett.  
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 Szendrák Dóra munkaerőpiaccal foglalkozik és elementáris erővel  jön elő a 

foglalkoztatás. 

o Hernádpetriben 15 dolgoznak kb. 100 gyerek összesen 300 lakos. Nyárbúcsúztató 

falunap szabadidős hobbi termékekből.  

o Kitörés lehet a szociális farm miskolci Bedeg-völgy. Elég nehéz az elindulás. 

Farm működött a szociális nem. Senki nem szocializálta a szereplőket. 

o Globálisan kellene gondolkodni Gyula Iván készített erre egy modellt és őt el 

kellene hívni, a takarékos termelés ökológiai intézet a Gömörszőlős.  

o szociális farmon belül egy olyan tevékenységet választani, ami nem hagyományos 

mezőgazdaság, és hozzá szükséges a mentori szolgálat, és a képzés és az ökológia. 

 Berecz Béla Dialóg Közösség fejlesztő, pedagógus. Projektben nem gondolkodunk 

hanem folyamatban. 1-5  településben gondolkodunk. A véletlenszerű projekteket 

felhasználjuk. 

o Hiányzik a tervezésre kijelölt szervezetek. Ami van az nem rendszeres és tudatos, 

illetve a megvalósítása messze áll.  

o Szükséges lenne egy mikrotérség, ami nem közigazgatásilag definiált hanem 

ökológiailag. kellenek a kerekasztal természetesen általános megszólítással és ne 

azok akik csak feladatnak látják. 

o Az embereknek vagy van hivatástudata, de ehhez szükséges egy keret. Az 

önkormányzatok elveszítik a közös beszélgetéseket. Minden csütörtökön 

találkozzunk.  Tehát maradjunk a tervezési szinten. Van megyei terv meg van 

községi, De nincs több közös. Most bekértük a települési stratégiát, alig volt 

valakinek. Ha van akkor azokkal kellene össze dolgozni, ezek nagyon ad-hock 

jellegű. 

o Észak Abaújban létrehoztunk egy szociális szövetkezetet. Kell bevételnek legyen. 

Valami olyasmit kell csinálni, amire van kereslet. Most turisztikai gondolkodás. 

Szálláshely borzderes kérdés. Göncön csináltak most egyet.  

 Dóra:  reflektál. Elmegy egymástól, hogy mi a valóságos szükséglet és a döntéshozó mit 

gondol. Most már el vagyunk késve. Civilek is ciklikusan szeretnénk dolgozni. 

Megvalósításra szakosodott csoportok mellett már indulni kell a másiknak.  

 A szegénység, mint hátrány a szociális farm kapcsán. Föld legyen állami. Földprogram 

kapcsán kérdéses. Eladható terméket kell csinálni. Nehezebb megcsinálni a hátrányos 

helyzetűekkel. Profi csapatnak kell felállni mögé. Hogyan kell hozzá tenni a többletet? 

 Fűszernövény termesztése. Törvényhozó nem gondolt a földtörvénynél az 

önkormányzatokra. Szociális szövetkezet nem vehet semmit igénybe.  

 Fontos a műhelyek megléte mert a férfiaknak szükséges a munka terület. Kellenek a kézi 

szerszámok, az alap probléma a túlzottan kultur környezetben nem tud munkát végezni. 

 Szendrák Dóra: Nem a verbalitás az erős oldaluk, folyamatosan kell csinálni valamit. és 

akkor senki nem veszi észre, hogy konfliktus kezeléseket végez. 

 Képzésről kimaradás elkerülése TÜRR ISTVÁN egy kaptafára indítja. AD HOC jellegű 

és nem ad  képesítést  szoros ember fogással lehet, jezsuiták lehetőségek háza,  nyugdíjas 

pedagógusok szervezése  ember emberenként foglalkozzunk. A tudás lépcsőn annyira 

messze van, hogy az önbecsülése nagyon alacsony.  

 Egyházak megszólítása. Nevelő szülői hálózat ATANÁZ. Önképző köri non formális 

módszertan. Képzések előtt kompetencia vizsgálata önképző körökkel. Releváns 

projektek vezetői. Rendkívül rövid az idő. Mikro térségek elérése fontos lenne.  

 

 

 
        Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna 

Miskolc, 2015. augusztus 31. 


