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Igazi innovatív ötlet a Kertész-Klub kezdeményezése, amellyel egy új típusú értékesítési 
formát teremt a városok szívében – mondta Feldman Zsolt Budapest első Vitamin Szalon 
üzletének megnyitóján, a Campona bevásárlóközpontban. 

Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a gazdálkodóknak igazi kihívást jelent 
megtalálni a közvetlen értékesítési lehetőséget a vásárlók felé. A termelői piacokon túl érdemes a 
bevásárlóközpontokban is megjelenni, mert így még több emberhez lehet eljuttatni a kiváló 
minőségű magyar primőr termékeket.  

Feldman Zsolt hangsúlyozta: hatalmas potenciál van a zöldség-gyümölcs ágazatban, ezért a 
kormányzat is minden segítséget meg kíván adni a magyar termelők helyzetbe hozásához. 

A kormány kiemelten támogatja a rövid ellátási lánc fejlesztését, a termelők és a fogyasztók 
közötti közvetlenebb kapcsolat megteremtését, amely a vidék, a környezet és a gazdaság 
fenntarthatóságát szolgálja, a vásárlók pedig minőségi és egészséges élelmiszerhez juthatnak 
hozzá. 

A Kertész Klub termelőinek mintaboltjául szolgáló Vitamin Szalon kiváló példája annak az 
összefogásnak, amellyel a magyar gazdálkodók közösen jelenhetnek meg a piacon, értékesíthetik 
termékeiket szinte közvetlenül, lerövidítve ezzel az értékesítési láncolatot. A bolthálózat célja, 
hogy termékeiken keresztül a lehető legtöbb vásárló megismerje az itthon termelt zöldségfélék 
kiemelkedő tulajdonságait. A Kertész Klub első franchise rendszerben működtetett üzletét 
Szegeden nyitotta meg, a bolt sikerét alapul véve terjeszkedett a főváros felé. A Camponában 
található üzlet mellett a közeljövőben egy újabb Vitamin Szalon megnyitását tervezik a Pólus 
Centerben. 

forrás: www.nak.hu 
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Forrás: www.csongrad.hu 

Két, aktuálisan elérhető, foglalkoztatást segítő támogatási programra hívja fel a cégek, 
vállalkozások figyelmét a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. Az uniós 
pályázati források a munkáltatók számára kedvező feltételek mellet segítik olyan személyek 
esetében a foglalkoztatás bővítését, akik munkaerő piaci szempontok szerint kedvezőtlenebb 
helyzetben vannak. A hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését támogató 
TÁMOP1.1.2-, illetve az „Ifjúsági garancia” elnevezésű GINOP5.2.1 programokról megyei 
munkáltatói road show keretében tájékoztatják a foglalkoztatókat a források maximális 
felhasználásának érdekében minden járási székhely településen a járási foglalkoztatási osztályok 
munkatársai. Csongrádon, a Polgármesteri Hivatal Galéria- Nagytermében, május 29-én, 
pénteken 10 órától tartanak tájékoztató előadást, melynek programja a következő: 

Munkáltatói Road Show Csongrád 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Galéria - Nagyterem 
Csongrád, Kossuth tér 7. 
Időpont: 2015. május 29. 10:00 
Előadó: Németh Anna, a Csongrádi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője 

 

 

 

Vesd bele magad! 

A Vesd bele magad! Programot 2011-ben indította el a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – 

AGRYA. A kezdeményezés lényege, hogy kisiskolás, jellemzően 6-10 éves gyerekek kapnak 

vetőmag csomagot, benne 5 zöldség vetőmagjával. Az iskolák koordinációja mellett a gyerekektől 

azt kérik, hogy a vetőmagot otthon vessék el, és ami terem, azt fogyassza el a család. A cél a 

szemléletformálás: megmutatni, hogy kevés munka befektetésével a család meg tudja termelni a 

saját ellátásához szükséges friss zöldséget és nem kell azt a szupermarketben megvásárolni. Ezen 

túl a gyerek felelősségérzetét is fejleszti a Program, hiszen az ő felelőssége, hogy az elvetett 

magból mi lesz, lesz-e valami. A Programot nem szociális alapon szervezik, nincs semmiféle 

különbségtétel a gyerekek között, a cél a szemléletformálás és tájékoztatás. A gyerekek az 

élményeiket, fotóikat, rajzaikat a pedagógusok segítségével a www.vesdbelemagad.hu weboldalon 

osztják meg az érdeklődőkkel. Az elmúlt öt évben több mint 75.000 kisgyerek kapott általános 

iskolák bevonásával vetőmag csomagot. A Programról bővebb információk érhető el a 

vesdbelemagad.hu weblapon. 

A programban egy kísérleti mezőgazdaság kommunikációs és alternatív turizmus fejlesztési 

projektet láttunk el.  

http://www.csongrad.hu/
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A támogatásnak köszönhetően elkészültek a Vesd bele magad! oktató és bemutatókertek hálózata 

projekthez fűződő szakmai és tájékoztató anyagok, valamint a web oldal.  

Együttműködő partnereink: 

Vitalitas Egyesület 

Kurca-Völgye Egyesület 

Nonprofit Képzési és Tanácsadó Iroda Alapítvány 

A web oldal elérhetősége: www.gazdatabor.hu 

 

 

Szerkesztette: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 


