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Amire szükség van szerintünk…

• Termelői piac és helyi termék bolt

• Érdek szövetség és együttműködés

• naprakész termelői adatbázis és erőforrás-
leltár

• Jogi akadálymentesítés és segítségnyújtás

• Helyi tudás aktivizálása







A Kadarkúti kistérségben – munkánk keretei

• Részt vettek: 17 hallgató, 4 senior hallgató, 3 oktató/szakértő

• Akiket felkerestünk: polgármesterek, gazdálkodók, nyugdíjasok, 
közfoglalkoztatottak, óvodavezetők, önkormányzati dolgozók, alkalmi 
munkások, továbbá a Gyerekesély projekt munkatársai(közel 50 fő)

• 2014 áprilisában

• Kutatás célja: Az agrár- és humánerőforrások azonosítása egy jellemzően 
aprófalvas, valódi gazdasági központtal nem rendelkező, hátrányos helyzetű 
kistérségben.
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Agrárerőforrások
Amiket vizsgáltunk, amikről kérdeztünk:

• Agrártörténeti fordulópontok – a helyieket ma is foglalkoztató 
témák: tájhasználat változás, tsz nosztalgia, rendszerváltás

• Birtokszerkezet, agrártámogatási rendszer visszásságai

• Termelési struktúra és értékesítés: nagyüzemi és háztáji. A kettő 
között alig akad valami.



Humánerőforrás: az itt élő emberek
Beazonosítható társadalmi rétegek: 

• gazdálkodó családok, nagygazdák 

• gyenge vállalkozói réteg 

• szűk középosztály, értelmiség („projektosztály”)

• munkavégző képességet vesztett emberek



Integrációs törekvések
Háttere: a foglalkoztatók/foglalkoztatás, szegénységi kockázat

Gyerekesély program a kistérségben: Máltai Szeretetszolgálat és a 
kaposfői Somos László atya szerepvállalása

Közfoglalkoztatás: megítélése, problémák, különbségek; jó gyakorlatoktól 
egészen a szociális szövetkezetig: 
Pálmajor, Kaposfő esete.



Mit üzen mindez a mának?
„Tehát mit kell tennünk, hogy kitörjünk? Törekedjünk a saját, szinte 
kizárólag a helyhez kötött erőforrásaink, azaz a termőföldünk 
kiaknázására. Abból hozzunk létre olyan értékeket, termékeket a saját 
kezünk és eszünk által, melyek a saját igényeink kielégítése mellett akár 
pénzzé is tehetők. Legyen ez növény vagy állat, a lényeg, hogy minél 
magasabb színvonalon foglalkozzunk vele, hogy az páratlan legyen.”
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