Eg

e zi V

tR

b a r át o
öre
kK

ár

y e s ül e

„Kerttől az asztalig”
Fenntartható mezőgazdasági mintaprojekt Reziben
2014

Bevezető

Rezi Várbarátok Köre Egyesület

Napelemrendszer az öntözőberendezés működtetéséhez

Egy évvel ezelőtt felkerestek a szomszéd faluból, és mint sokan mások megnézték a biokertem,

A Rezi Várbarátok Köre Egyesületet 2001-ben helyi lokálpatrióták hozták létre a Rezi vár megóvása, védelme,

megismerkedtek a gazdasággal és az életmódunkkal. Általában ezzel be is szokott fejeződni

turisztikai bemutathatóságának fejlesztése érdekében. A civil szervezet feladatai az évek folyamán a felmerülő igények,

a történet, most viszont a beszélgetés végén felkértek, vállalnám-e Reziben a fenntartható

lehetőségek és a LEADER támogatásoknak köszönhetően kibővültek. A kulturális, hagyományőrző rendezvények

gazdálkodásról szóló mintaprojektben való részvételt. Átgondoltam a feladat nagyságát és

szervezése mellett támogatásból megvalósult ifjúsági szálláshelyet, turistaházat működtetnek, valamint egyéb

viszonoztam a látogatást. Amikor beálltam először a Laky Demeter Turistaház udvarára, azt

közösségi, társadalmi és oktatást kiegészítő tevékenységeket is folytatnak.

hittem eltévedtem, és egy családhoz hajtottam be véletlenül, olyan gondosan kialakított,
cseppet sem mesterkélt kert fogadott. Megbeszéltük az irányelveket és legszívesebben már
másnap visszamentem volna megtartani az első előadásokat. Célunk az volt, hogy a folyamat
végére a résztvevőkben majd összeálljon a biogazdálkodásról és a fenntartható életmódról
egy teljesen reális, megvalósítható jövőkép. Szerettem volna mindenképpen egy szemléletmódot kialakítani, és ennek
kivitelezéséhez biztos alapokat és tudást adni.
A közösségi kert bemutatja és megtanítja mit jelent a fenntartható gazdálkodás az egészségesen gondolkodó

Zászlócsere évente

Gyümölcsfa oltás
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Forrástisztítás a Szent Ilona forrásnál

Farsangolás

Betlehemezés

Hagyományos Vártábor 1996-tól évente

Szemétgyűjtés a rezi várnál

és termesztő kis és háztáji gazdaságokban, hogyan valósul meg az önellátás, mit lehet tenni a közösségi élet
visszaállításáért, létrehozásáért, a környezet védelméért. Az egészséges életmód, új életminőség és értékek létrehozása kihívás számunkra. Olyan jövőkép átadása, amely megalapozza az emberek alapellátását saját gazdaságukból
vagy közösségi kertekből, ezzel biztos hátteret, stabilitást nyújtva, megadva az önálló munkavégzés lehetőségét,
javítva ezzel az egyének fizikai és mentális egészségi színvonalát.
Meiszner Katalin biokertész
Gyakorlati foglalkozás a Tankertben

Hagyományőrző disznótoros
Holdfénytúra a rezi várhoz
2009-től évente

Az évek során a régi tagokhoz fiatalok csatlakoztak. Új ötletekkel, töretlen lelkesedéssel, kitartó munkával kialakult az
együttes, értékteremtő gondolkodás, mellyel hozzájárulnak a település fejlődéséhez, olyan projektek megvalósításával
is mint a fenntartható gazdálkodás.
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Gyakorlati foglalkozás a Tankertben

Fenntartható mintaprojekt Reziben

Gyakorlati foglalkozás a Tankertben

Fenntartható mintaprojekt Reziben

A Rezi Várbarátok Köre Egyesület 10095 m 2 alapterületű, bérelt telken, pár évvel ezelőtt, a helyi önkormányzat

A projekt a természeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartható hasznosítása érdekében jött létre. A falubeliek olyan

közfoglalkoztatottaival konyhakerti növények termesztésébe kezdett. Szinte egész évben folyamatos munkát

létesítményt, közösségi illetve tankertet hoztak létre és működtetnek, amely aktív, ismeretterjesztő, szemléletformáló

biztosított az ott dolgozó embereknek. A föld művelése kézi munkával, vegyszerek mellőzésével, a nyugdíjasoktól

tevékenységet biztosít a fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatban, elsősorban térségbeli fiataloknak,

kapott tanácsok szerint történt. A végterméket a gyermek-közétkeztetésben használták fel. Az egyesület ezt

gazdálkodóknak és háztartásoknak.

a tevékenységet a fenntartható gazdálkodás jegyében folytatja tovább. Szakemberek nyújtottak segítséget
szemléletformáló és ismeretterjesztő előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal a fiatalok, helyi gazdálkodók és

Mit is jelent a fenntartható mezőgazdaság?

háztartások számára. A modell megmutatta a fenntartható gazdálkodás útjait, adaptálva a régi tudást a mai világ

„A fenntartható fejlődés része, melyen olyan növény és állattenyésztési gyakorlatot értünk, amely kielégíti az

lehetőségeihez.

emberiség egészséges élelmiszer- és rost igényét, megőrzi és növeli a környezet minőségét és a természeti
erőforrásokat (talaj, víz, levegő), hatékonyan és takarékosan használja a lassan megújuló energiaforrásokat (szén,

A turistaház udvarán olyan növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlat folyik, mely törekszik arra, hogy

olaj, gáz), helyettesíti ezeket gyorsan megújítható (biomassza, szél, napenergiák) energiaforrásokkal, hasznosítja

kielégítse a helyi közösség egészséges élelmiszer igényét, megőrizze és növelje a környezet minőségét és a

a farmon belüli erőforrásokat és természetes biológiai folyamatokat, biztosítja a gazdálkodás gazdaságosságát,

természeti erőforrásokat. Megújuló energiát hasznosít, használja a kerten belüli erőforrásokat és természetes

növeli a mezőgazdaságban dolgozók és a vidéki társadalom életminőségét.” *

biológiai folyamatokat. Biztosítja a gazdálkodás gazdaságosságát, növeli a mezőgazdaságban dolgozók arányát
és a helyi társadalom életminőségét.

Térségünk természeti, kulturális értékekben rendkívül gazdag, ugyanakkor ezek ismertsége, elismertsége még alacsony szintű mind a helyi, a

A kert művelését továbbra is az önkormányzat közfoglalkoztatottai

térségi lakosság illetve a turisták körében, és a tájhasználati módok sok

végzik, akik a program során elsajátították a fenntartható földművelés

esetben nem fenntarthatóak. A vidéki örökségekhez, valamint a fenntartható

módszereit. A tanulási folyamatban bevonásra kerültek pedagógusok is,

mezőgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések hozzájárulhatnak azok megfelelő

akik a szakemberek által nyújtott tudást a gyerekeknek tanórai keretek

hasznosításához, ezáltal hosszú távú megőrzésükhöz.

között adják át.

A Zala Termálvölgye akciócsoport helyi vidékfejlesztési stratégiája felhívja

A Turistaház és udvara

a figyelmet arra, hogy a térségben jellemzően domináns intenzív, nagyüzemi
jellegű növénytermesztési, állattenyésztési gyakorlat jelentős kockázatokat
rejt magában. Ez a fajta mezőgazdaság kiszolgáltatott a folyamatosan dráguló
fosszilis energia-hordozóknak, a klímaváltozás okozta időjárási szélsőségeknek, és pusztítja az élővilág stabilitását jelentő biodiverzitást, termőtalajt.
Mindez akár rövidtávon is a helyi lakosságot súlyosan érintő élelmezési,
környezeti problémákat okozhat. Szemléletformálással, tudástranszferrel
javítható a helyi lakosság, gazdálkodók alkalmazkodóképessége a globális
kihívásokkal szemben. Erre tesz kísérletet a jelen projekt.

Betakarítónap: kenyérsütés
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A kert termései

Gyümölcsoltónapon oltott
gyümölcs csemeték

* http://kitekinto.hu/latin-amerika/2010/05/03/fenntarthato_mezgazdasag_nelkul_nincs_kiut_a_valsagbol/#.VHsjVdKG_4Y

Nyáresti koncert
a Turistaház kertjében

Vendégek a Turistaházban

Januári kolbásztöltő mustra
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Tyúkudvar és lakói

Betakarítónap, gyümölcsaszalás

Betakarítónap, tartósítás

Betakarítónap,
kemencében aszalt gyümölcsök

A Rezi Várbarátok Köre Egyesület a projekt keretében

Meiszner Katalin biokertész és a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány

baromfi ólat épített, ahol három külön egység került

szakmai útmutatásával valósultak meg hagyományőrző és szemléletformáló

kialakításra

háztáji

programjaink, a természeti és kulturális értékek megőrzése és fenntartható

kisállatok számára. A kert azóta be is népesült.

hasznosítása céljából. Köztük a 35 órás „Kerttől az asztalig fenntartható

A

kertből

mezőgazdasági mintaprojekt című elméleti és gyakorlati ismeretterjesztő

történik, tojáshozamuk pedig hozzájárul fenntartásukra.

előadássorozat, valamint hagyományt teremtő szándékkal, a gyümölcsoltó

Felnövekedésük és további tartásuk, majd szaporításuk

és betakarító napok, melyek szakmai bemutatókon keresztül ismertették

bemutató és nevelő célzatú egyszerre. A keletkezett

meg a résztvevőket hagyományos gyümölcsfajtáinkkal, a természet közeli

kisállatok

a

hagyományos
takarmányozása

magyarfajta
nagyrészt

a

baromfitrágya a kertben visszaforgatható tápanyagként

gazdálkodással, kertészkedéssel, komposztálással.

hasznosul.

Háromegységes baromfiól

A gyümölcsoltó nap a gyümölcsfaoltás bemutatásával és

gyakorlásával

Az oltókuckó új része az épületegyüttesnek, itt különféle

zárult. A Betakarító nap a minőségi pálinkafőzésről, a befőzési és tartósítási

kézműves foglalkozásokat lehet végezni: gyümölcsfaoltás,

eljárásokról szólt és kemencés kenyérsütéssel, gyümölcsaszalással zárult.

palántázás. Emellett pedig egy szerszám és kelléktároló
is létesült. A kertben fúrt gyűrűs kút van, mely jó
vízhozammal

rendelkezik.

A

növények

egyenletes

vízellátása innen biztosítható kétlépcsős csepegtetéses
öntözőberendezéssel. A szivattyú elsőként a kútból szívja
fel a vizet egy nagy tartályba, amibe biotrágyalé (csalánból)
Oltókuckó, tetején napelemekkel

keverhető, amit egy másik szivattyú a csepegtetőcsöveken
keresztül juttat a növényekhez. Mindezt egy napelemes
rendszer működteti, mely kellő energiát termel ahhoz,
hogy a rendszer fenntartsa magát.
Kültéri komposzt toalettek létesítésével biztosítottuk
a

kertben

megfordulók

kulturált

egészségügyi

szükségleteinek kielégítését. A komposzt toalett a
környezettudatos életmód elterjesztését segíti elő, és
a talajterhelést csökkenti. A technológiai folyamatban
szagmentesen alakul humusszá a fekália és a háztartási

Komposzt toalett

szerves hulladék. Megszűnik a házi szennyvíz legfőbb

Gyümölcsoltónap,
oltás bemutatás

szennyezőanyagának utánpótlása, ezzel a talajvizek
és

élővizeink

nitrát-szennyeződését

radikálisan

csökkenthetjük, és ivóvizet takaríthatunk meg.

„A mi döntésünk, hogy milyen életmódot választunk, milyenek a belső
értékeink, ez határozza majd meg a környezetünket, és mutat példát a jövő

A projekthez elengedhetetlen volt a terület lekerítése,

nemzedék számára.”

kerítés építése a vagyonbiztonság és a megtermelt javak
biztonságban tudása végett.

Meiszner Katalin - biokertész
Kert és kerítés
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Betakarítónap, kenyérdagasztás
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Betakarított és feldolgozott termékek

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
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Együttműködő partner:
Rezi Község Önkormányzata
8373 Rezi, Kossuth u. 35.

Szerkesztésért felelős személy: Tafota Istvánné
Írták: Meiszner Katalin biokertész, Tafota Istvánné
A szerkesztésben közreműködött: Nagy Anita Lilla
Fényképeket készítették: Csider Ferenc, Hegedűs Ágoston, Takács Zoltán, Takács Viktória, Takács Ferdinánd,
Hóbor Henriett, Papp Márta Ilona, Darabos Zsolt
Közreműködő szakmai partner: Meiszner Katalin biokertész, Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
Grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés: Roll Média Kft. 8360 Keszthely, Móra Ferenc utca 35.
Kiadja: Rezi Várbarátok Köre Egyesület 8373 Rezi, Arany János u. 1.
A projekt megvalósítási helyszíne: Laky Demeter Turistaház, 8373 Rezi, Petőfi u. 44. a Rezi Várbarátok Köre Egyesület telephelye
Web: http://szallas.rezi.hu/, http://varbaratok.rezi.hu, www.rezi.hu
E-mail: cserepg@gmail.com Tel.: +36 30 648 87 64
A projekt keretében otthon is forgatható információs füzet készült, mely elektronikusan hozzáférhető
a www.rezi.hu és www.zalatermalvolgye.hu honlapokon vagy beszerezhető a Rezi Várbarátok Köre Egyesületnél
(8373 Rezi, Arany J. u. 1.) vagy annak telephelyén: Laky Demeter Turistaház (8373 Rezi, Petőfi u. 44.) illetve a http://szallas.rezi.hu/, http://varbaratok.rezi.hu)
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