
18 LÉPÉSEK   – 

MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

KAPA, KASZA, FENNTARTHATÓSÁG
Önkéntes programok Gömörszőlősön

Aktív hétvége egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, távol a város zajától, amely megtanít 
tisztelni a hagyományokat, visszarepít a régmúlt termelői és fogyasztói mintáinak világába, és meg-
mutatja, hogyan lehet a 21. században fenntarthatóan gazdálkodni. Ezeket nyújtja látogatói számára 
a Gömörszőlősi Paraszt-wellness program. 

SZERZŐ: Balogh Eszter/KÖVET Egyesület

A program az Ökológiai Intézet a Fenntart-
ható Fejlődésért Alapítvány és az ÖKO-Pack 
Nonprofi t Kft. együttműködésének ered-
ményeként valósul meg immár hat éve Gö-
mörszőlősön, ahol az Ökológiai Intézet ki-
helyezett oktató- és bemutatóközpontja 
található. A településsel, amely akkoriban 
is számottevő népességfogyással küzdött, 
1993-ban lépett kapcsolatba az intézet, és 
egy általuk készített felmérés alapján úgy 
döntöttek, hogy együttműködnek az otta-
niakkal, és itt indítják el fenntartható falu 
programjukat.
Ennek mellékágaként született meg a Pa-
raszt-wellness program 2009-ben. Hankó 
Gergely kezdeményezésére egy lelkes, aktív, 
önkéntes csapat verbuválódott, hogy részt 
vegyen a gömörszőlősi organikus minta-
gazdaság gondozásában. Gergely ma már 
az ÖKO-Pack Nonprofi t Kft. marketingese-
ként egyik fő szervezője az eseményeknek, 
ő tartja kézben a kalákák meghirdetését és 
a résztvevők toborzását. „Fantasztikus ön-
kéntesek jönnek, tudatos huszonéves fi ata-
lok, akik gazdaságot szeretnének alapítani, 
fi atal zsenik, van olyan, aki házat, telket ke-
res, és van, aki csak pihenni, dolgozni akar”
– lelkesedik az ötletgazda. 
Az önkéntesek motivációja tehát nagyon 
különböző, ami azonban közös bennük, 
hogy mindannyian nyitottak a fenntartha-

tóságra. A gömörszőlősi hétvégéken pedig 
minden alkalommal lehetőségük van valami 
újat tanulni a témában, hiszen az Ökológiai 
Intézet képviseletében Gyulai Iván rendsze-
resen tart fenntarthatósági előadásokat, 
fejtágítókat vagy gyakorlati oktatásokat az 
organikus gazdaságban. Alternatívákat mu-
tat különböző hagyományos eszközök, mód-
szerek alkalmazására, például megosztja az 
önkéntesekkel a skandináv tömegkályha 
vagy az orosz rakétakályha építésének és 
működésének fortélyait. A gazdaságban 
egy különleges, ember- és környezetkímélő 
módszert, mélymulcsos kertművelést foly-
tatnak, amellyel szintén megismerkedhet-
nek a faluba látogatók. 
A hétvégi programokat közösségi oldalakon, 
hírlevélben, az Ökológiai Intézet és a gödöl-
lői Szent István Egyetem segítségével hir-
detik meg, így egy-egy felhívás több tízezer 
emberhez is eljut. Alkalmanként 10-20 fős 
csapatok alakulnak. Jellemzően tavasszal 
és ősszel jelentkeznek többen. A negyve-
nedik hétvégén is túl vannak, és több száz 
önkéntes vett már részt a programban, akik 
között barátságok alakultak, sőt arra is 
van példa, hogy valaki a program hatására 
a faluba költözött. Egy-egy ilyen alkalom a 
helyiek számára is jelentős esemény, fel-
pezsdíti a közösségi életet, összehozza az 
embereket.

A hétvégék néha uniós vagy hazai pályázati 
forrásokból valósulnak meg, de ilyen csak rit-
kán adódik, ezért az önkéntesek legtöbbször 
anyagilag is hozzájárulnak az ellátáshoz. 
A kezdeményezés azonban nem nyereség-
orientált, a szervezők igyekeznek alacsonyan 
tartani a költségeket. Ezt bizonyítja, hogy az 
önkéntesek által elfogyasztott élelmiszer 
– amennyiben az adott évszak engedi – helyi 
termékekből áll, elsősorban tojásból, disz-
nóhúsból, kecskesajtból és a gazdaságban 
termett zöldségekből, gyümölcsökből. A Pa-
raszt-wellness hétvégék során leszedett, 
leszüretelt, betakarított terményeket fel-
dolgozzák, az ezekből készült élelmiszer a 
későbbi önkéntesek, a faluba látogató turis-
ták és az Ökológiai Intézet oktatásain részt 
vevők rendelkezésére áll. Értékesítést nem 
folytatnak, mert ahogyan Hankó Gergely fo-
galmaz: a megtermelt élelmiszer évről évre 
„elkopik”. 
A szervezők a jövőben is folytatják a kalákák 
összehívását, és remélik, hogy egyre több 
lelkes önkéntes csatlakozik hozzájuk. Várják 
vállalatok jelentkezését is, hiszen a program 
és a gömöri programcsomag kiváló csapat-
építő lehetőség kisebb csoportok számára. 
Véleményük szerint most lesz csak igazán 
izgalmas a gazdaság művelése, mivel mos-
tanra alakult ki az ökológiai egyensúly a te-
rületen: már nem kell félni a csigák és pockok 
elszaporodásától, működik a vetésforgó – 
megmutatkozik a sokéves munka eredménye.
A kezdeményezés legfőbb célja, hogy felhívja 
a fi gyelmet arra, mennyivel több lehetőség 
van vidéken a fenntartható életmódra, mint 
a városokban, és hogy ennek megvalósításá-
hoz alternatívákat mutasson az érdeklődők-
nek. Aki nyitva tartja a szemét, és megtanul 
néhány hagyományos vidéki módszert, vagy 
elkészít magának egy-egy praktikus eszközt, 
ami segítségére lehet az otthoni élelmiszer 
feldolgozásában, rengeteget tud spórolni, 
megváltoznak a fogyasztási szokásai, és ke-
vesebb hulladékot termel. 
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HAGYOMÁNYOS WELLNESS GÖMÖRSZŐLŐSI PARASZT-WELLNESS

CÉL, KÜLDETÉS
 ∫ pihenés, kikapcsolódás  ∫ aktív pihenés, oktatás a fenntartható életmódról, a vidéki 

hagyományok ápolása

TERMÉK, 
SZOLGÁLTATÁS

 ∫ kikapcsolódást, feltöltődést elősegítő programok, 
szolgáltatások

 ∫ organikus gazdálkodásból származó zöldségek, gyümölcsök, 
feldolgozott termékek előállításában való részvétel

PROFIT  ∫ profitorientált, a szektor szereplői között nagy a verseny  ∫ profitszerzés helyett a tudásátadás a cél

ALKALMAZOTTAK  ∫ humánerőforrás  ∫ önkéntesekből verbuválódott csapatok

GÖMÖRSZŐLŐSI PARASZT-WELLNESS

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS helyi élelmiszer, a program keretein belül megter-
melt élelmiszer fogyasztása

MAXIMÁLIS 
IGAZSÁGOSSÁG

fenntartható, organikus gazdálkodás, életben tart-
ják és továbbadják a helyi, falusi hagyományokat, 
tisztelik a helyi közösséget

 NULLA ÖKONOMIZMUS nincs profit, a bevétel célja az önfenntartás

OPTIMÁLIS MÉRET önkéntes szerveződések projektalapon, 10-20 fő

FELELŐSEN 
HASZNOSÍTHATÓ TERMÉK 
(FENNTARTHATÓSÁG)

organikus gazdálkodásból származó zöldségek, 
gyümölcsök, feldolgozott termékek, minimális 
hulladék

CÉGNÉV
ÖKO-Pack Nonprofit Kft., 
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 
Alapítvány

ALAPÍTÁS ÉVE 2009

TEVÉKENYSÉG kalákaprogramok, hétvégi önkéntes munkák 
szervezése

TELEPHELY Gömörszőlős, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

SZERVEZŐK SZÁMA 2 fő

DÍJAK Herman Ottó Innovátor-díj (2014)

FORRÁSOK: 
http://www.parasztwellness.hu/
http://www.ecolinst.hu/index.php/gomorszolosi-kozpont/fenntarthato-falu 
http://okopack.hu/hu
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