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A Szentlőrinci Kistérség déli része 

 
Név Lakos (fő) Munkanélküli (fő) Külterület (ha) Belterület (ha) 

Gyöngyfa 135 28 834 40 
Királyegyháza  1084 46 2103 183 

Sumony 495 53 1952 69 
Szentdénes 337 47 1159 56 

 
A mikrotérségben élőket jellemző problémák. 

 
- Állandó jövedelemszerzés lehetőség megteremtéséhez kevés a településeken a 

mezőgazdasági vállalkozó. 
- A fix munkahelyek megteremtéséhez hiányoznak a folyamatos ipari jellegű és szolgáltatási 

tevékenységek folytatására alapított vállalkozások. 
- A vállalkozások létrejöttéhez hiányoznak jövedelmező projektek, azok eléréséhez pedig 

kevés a jelenlegi pályázati ismeret. 
- A szomszédos települések felé a közelben kialakított munkavégzéshez igazodó közlekedés 

biztosítása hiányzik. 
- A általános iskolai gyerekek kis létszáma nem teszi lehetővé a kellő intenzív oktatást, a 

szakirányú képzéseket még kevésbé. A kis települések közötti belső úthálózat ezt a 
problémát is tudná orvosolni. 

- Ahhoz, hogy falvainkat idegenek megismerjék, szükséges, hogy a falusi turizmus is 
megvalósuljon. Ehhez hiányoznak speciális vendéglátói vállalkozók és azok a 
létesítmények, amelyekben ez megvalósítható. 

- Hiányzik az akarat és bizalom a lehetőségek kihasználására, humán erőforrás a 
megvalósításhoz. 

- Hiányoznak ismert és elfogadott koncepciók, amely mögé minden családnak be lehet állni. 
- Hiányzik az önbizalom-, és az „együtt és csak is együtt” elv elfogadása. 
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A hiányokat a Kisfalu projekt végrehajtása pótolhatja 

 
- Régen ismert háztáji, kiskerti és kertészeti termesztési módszereket korszerű eszközökkel 

„felújítani”, ehhez csatlakozódó konzerválási, tartósítási módokat feleleveníteni. 
- Újszerű agroenergetikai tevékenységekkel saját tüzelőanyagot és üzemanyagot előállítani, 

ezek alkalmazását megismerni. 
- Eddigi „városi” fogyasztói szemlélet helyett a vidéki termelői tevékenység lehetőségeit 

feltárni, az élelmiszer és energia ellátás terén az autonómiát megvalósítani. 
- Családok megismerése, hajtóerők feltárása és erre épülő komplex fejlesztő program 

megvalósítása. 
- Civil szerveződés (Királyegyházi Fiatalok Egyesülete, - KEFE), közösségfejlesztő 

erejének növelése, sokszínű és érdeklődési körű szerveződések elindítása. 
- Egyéni tanulási akaratok feltárása, motiválás, a folyamat segítése. 
- A falu jövőképéhez igazodó képzések lehetőségeinek feltárása és a megvalósítás 

menedzselése. 
 

 

A projekt általános céljainak – csoportosított, rendszerezett – felsorolása 

 
A projekt általános célja: Az emberekben, a társadalomban a vidéki környezetben élés, 

tevékenység vonzóvá tétele, pozitív, gyakorlatias jövőkép kialakítása. Ennek érdekében 
olyan emberekre lesz szükség, akik tudói, meggyőzött terjesztői a következő 
ismereteknek: 

1. A vidéki életformához közel álló megújítható, megújuló és kimeríthetetlen energiaforrásokban 
rejlő értékek és lehetőségek tudatosítása, megvalósítása. 

2. Az elektronikus berendezések alkalmazásával a világ „vérkeringésében” való részvétel 
lehetőségének tudatosítása, megvalósítása. 

3. Az egészséges, preventív természetközeli életforma lehetőségeinek tudatosítása, 
megvalósítása. 

 
 
Ezekhez az általános célkitűzésekhez a következő Alprojekteken „keresztül” vezet az út, 

amelyek általános leírása a következőkben foglalható össze:  
 
1. Alprojekt: Tüzelőanyagok és üzemanyagok előállítása mezőgazdasági 

melléktermékekből, hulladékokból és termesztett növényi anyagokból 
Indoklása, szerepe: A mezőgazdaságban, a természethez közel élők számára látszik 
legegyszerűbbnek az agrár termékek egy részének új módszerekkel történő energetikai 
felhasználása. Ezen módszerekkel függetleníteni tudják magukat energetikailag a jelenleg 
használt tüzelőanyagoktól és üzemanyagoktól (földgáz, szén, gázolaj.). 
 
2. Alprojekt: Egyéni, kisközösségi szintű zöldség-, gyümölcs- melegházi termesztése. 

Gyógynövénytermesztés biogazdálkodás és ezen termékek feldolgozása. Melegházi 
virág kertészet. Kisállattenyésztés 

Indoklása, szerepe: Kifejezetten a mezőgazdasági körzetben végezhető termelői tevékenységek 
modern formáit foglalja magában ez az alprojekt. Ezek a következők: melegházi termesztés 
technológiák, ültetvényi energianövény termesztés technológiák, hőenergia igényes feldolgozás 
technológiák, kisállattenyésztés módszerek. Ezek a programok összekapcsolódnak az 1. 
Alprojekt energetikai ismereteivel. 
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3 Alprojekt: Új műszaki gazdasági ismeretek 
Indoklása, szerepe: A megújítható (növényi és állati biomassza) és a megújuló (vízi energia, szél 
energia), valamint a kimeríthetetlen (napsugárzás, kőzethő) energiaforrások alkalmazása 
különösen az épületgépészet (lakóépületek, mezőgazdasági és ipari csarnokok,..) terén hoz 
egészen új módszereket, technológiákat. Ezek megismerése, begyakorlása és alkalmazása 
mindenütt „eladható” a jövőben. Ez a pont kacsolódik az 1. és a 2. Alprojektek energetikai és 
termesztéstechnológiai ismereteihez. 
 
4 Alprojekt: Szolgáltatásfejlesztés 
Indoklása, szerepe: Ezen ismeretek és munkatevékenységek mind a településen, mind a 
kistérségben, azaz mindenhol alkalmazhatók. Kiszolgálják nemcsak az alapvető mezőgazdasági 
és energetikai termelésben résztvevőket, hanem a lakosság valamennyi tagját. 
 
5 Alprojekt: Új gondolkodásmód, személetmód kialakítása a társadalmi együttéléshez 
Indoklása, szerepe: A jövőben az egyén és a vállalkozás továbbra is akkor tud sikeres lenni, ha 
rendelkezik a munkájához szükséges szakmai ismeretekkel (1.-4. Alprojektek). Ezeken kívül 
azonban a vállalkozásának megszervezéséhez, folytatásához nélkülözhetetlenek olyan ismeretek, 
mint a pályázatok írása, lebonyolítása. A jövőre nézve, amikor jelentős gondolkozásmódbeli 
változásra is szükség lesz, ilyen fogalmakkal is tisztában kell lennie, mint fenntarthatóság, 
ökológia, hulladékgazdálkodás, egészséges életmód, civil szervezetek, érdekképviseletek 
létrehozása, stb. 
 
Az előzőekben ismertetett szakmai célkitűzések általános módszertani „eszközei” a 
következők lesznek: 
- Megvalósíthatósági tanulmányok (4-5) az alapvető irányokra 
- Konkrét pályázatok (12-14) együtt a feladatban érintettekkel. 
- Tanulmányutakon, kiállításokon, falunapokon, gazdanapokon, fesztiválokon, konferenciákon 

megismerni a hazai és a közeli országokbeli (Ausztriában, Lengyelországban) „helyzetet”: 
 
 
 

A projekt konkrét céljainak – csoportosított, rendszerezett – felsorolása 

 
A konkrét oktatási feladatok az egyes alprojektekben a következők 
 
1. Alprojekt: „Tüzelőanyagok és üzemanyagok előállítása mezőgazdasági 
melléktermékekből, hulladékokból és termesztett növényi anyagokból”. A témacsoport a 
következő konkrét feladatokat fogja tartalmazni: 

 
1.1. Faapríték készítés, tárolás, felhasználás elsajátítása. 
1.2. Energiafű, energiafa energetikai felhasználás ismeretek elsajátítása. 
1.3. Agrobrikett készítés megismerése, elsajátítása. 
1.4. Biodízel előállítás megismerése, elsajátítása. 
1.5. „Szomszédfűtés” kialakítás megismerése, elsajátítása. 

 
2. Alprojekt: „Egyéni, kisközösségi szintű zöldség-, gyümölcs- melegházi termesztése. 
Gyógynövénytermesztés biogazdálkodás és ezen termékek feldolgozása. Melegházi virág 
kertészet. Kisállattenyésztés” A témacsoport a következő konkrét feladatokat fogja tartalmazni:
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2.1. Melegházi zöldségtermesztés. 
2.2. Gyógynövénytermesztés, biogazdálkodás, szikvíz előállítás. 
2.3. Zöldség-, gyümölcs, gyógynövény feldolgozás. 
2.4. Energia növények termesztése (energiafű, energianyár). 
2.5. Kisállattartás (Nyúl, kecske). 

 
3. Alprojekt: „Új műszaki gazdasági ismeretek” A témacsoport a következő konkrét 
feladatokat fogja tartalmazni: 
 

3.1. Agroenergetikai gépek, gépkölcsönzési rendszerek. 
3.2. Növényi anyag tüzelő berendezések. 
3.3. Napkollektoros, bioszolár rendszerek. 
3.4. Új, energiatakarékos építési technológiák. 
3.5. Internet-számítógép, internet felhasználói ismeretek. 

 
4. Alprojekt: „Szolgáltatásfejlesztés” A témacsoport a következő konkrét feladatokat fogja 

tartalmazni: 
 

4.1. Vidéki turizmus vendéglátás (vidéki élet bemutatás, egészség konyha). 
4.2. Szociális gondozói hálózat szervezés kisfalu rendszerben. 
4.3. Erdei iskola, madár-, és kisállat figyelő tábor szervezés. 
4.4. Települési parklétesítés és gondozás kisfalu rendszerben. 
4.5. Intézmény-takarítási ismeretek 

 
5. Alprojekt: „Új gondolkodásmód, személetmód kialakítása a társadalmi együttéléshez”. A 
témacsoport a következő konkrét feladatokat fogja tartalmazni: 
 

5.1. Fenntarthatóság, ökológia, decentralizáció, logisztika, kommunikáció. 
5.2. Biotüzelőanyagok, és bioüzemanyagok, energia-élelmiszer „ipar”. 
5.3. Pályázati-, vállalkozásszervezési ismeretek. 
5.4. Szennyvíz-, kommunális-, elektronikai hulladékkezelés. 
5.5. Termelői, ellátói, fogyasztói rendszer; vidékfejlesztés. 
5.6. Egészséges, természet közeli, preventív életmód. Civil szervezetek. 

 
 
A program konkrét képzései lehetőséget biztosít a következő szakmai 
képességek elérésére, megfelelő vállalkozásbővítésre, vállalkozások 
elindítására. 
 
A. Műszaki jellegű vállalkozásbővítések, vállalkozások: 

1. Szilárd növényi tüzelőanyag előállító (faaprítékok, szalmabrikettek). 
2. Biodízel előállító (olajsajtolás repcéből, napraforgóból észterezés). 
3. Közösségi növényi anyag tüzelő fűtőrendszer kialakító, üzemeltető. 
4. Napkollektoros bioszolár rendszer szerelő, üzemeltető. 
5. Nulla energiájú épület gépészeti szerelő. 
6. Melegházi zöldség és virágtermesztő, forgalmazó 
7. Energiafű, energiafa termesztő, forgalmazó. 
8. Gyógynövénytermesztő, forgalmazó 
9. Zöldség, gyümölcs konzerváló (szárítás, savanyítás, aszalás,..) 
10. Gyümölcsital készítő, szikvízgyártó, forgalmazó 
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11. Kisállattenyésztő (kecske, nyúl). 
12. Tejtermékfeldolgozó. 
13. Települési parklétesítő és gondozó kisfalu rendszerben. 
14. Vidéki-turizmus vendéglátó (falusi turizmus, egészség konyha). 
15. Szociális gondozó kisfalu rendszerben. 

 
B. A Közösségi, civil szervezeti élet terén, a vidéki környezetben jövőkép kialakítás terén 

folytatható vállalkozások: 
1. Pályázatfigyelő, pályázatszervező. 
2. Vállalkozói ismeretek oktatója. 
3. Sport-, és kultur szervező. 
4. Megújítható, megújuló és kimeríthetetlen energiaforrás felhasználó, szervező. 
5. Internet felhasználói ismeretek oktató. 
6. Egészséges, preventív természetközeli életforma oktató, szervező 

 
 
 

A pályázó terve a projekt fenntarthatósága érdekében 

 
A fenntarthatóság elérése kétlépcsős: 
 
Első lépcső: 
A jelen pályázat támogatási forrásai csak az alapvető, humán, tájékozódást jelentő 
felmérésekhez, a vállalkozási lehetőségek felméréséhez, és a szakképzések beindításához 
szükséges anyagi feltételeket biztosítják. 
 
Második lépcső: 
- A nagyszámú gép beszerzéshez szükséges pénzügyi támogatást, továbbá a képzések mélyebb 

szakmai részének a lebonyolításához (tanulmányutakon, gazdanapokon, konferenciákon, 
vásárokon való részvételek) már nagyszámú további pályázat útján szerezzük meg a 
forrásokat. 

- Az alprojektek során elsajátított gyakorlati tevékenységek és az ezekre építhető, komplexen 
történő szervezésük miatt (a pályázat időtartamának második felére) fenntartható 
vállalkozások beindításával már a valódi termelés és értékesítés tudja fenntartani magát. Ezt 
még inkább segítheti a kialakult vállalkozások további saját pályázati tevékenysége. 
Mindezt a tranzitfoglalkoztatások és utógondozások tovább segíthetik. 

- A fenntarthatóság szempontjából pedig döntő lesz a lehetőségek kihasználásában rejlő 
sikerélmények megélése. (pozitív visszacsatolás következik be). Elfogadottá válhatnak a 
tevékenységek, amely mögé be lehet állni. Megteremtődik az önbizalom-, és az „együtt és 
csak is együtt” elv elfogadása. 

 
 
 
 
 
Kakasd-Pécs 2008. június 05. 


