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Bevezető 
Jelen tanulmány nem tudományos igénnyel született, és nem fedi le a fenntarthatósági 

programok, vagy a Local Agenda 21 programok tematikáját, továbbá terjedelemben is 

szerényebb azoknál. Egyik jellegzetessége, hogy egy több éven át folytatott együttműködés 

kísérő dokumentuma, részben a gyakorlat során szerzett ismeretek rendszerezése, részben a 

továbblépési lehetőségek összefoglalása. Másik jellegzetessége, hogy olyan javaslatokat 

tartalmaz, melyek a közeli jövőben jó eséllyel megvalósulnak, azaz nem egy kívánságlista, 

ahogy számos program dokumentum, hanem inkább egy reális terv, útmutató a helyi 

közösség számára.  

A mikóházán kidolgozott program számos eleme már megvalósult, vagy közel van a 

megvalósuláshoz. Megállapításai nem csak felméréseken, kérdőíveken, hanem a gyakorlati 

munka során szerzett tapasztalatokon, esetenként kudarcokon alapulnak. A mikóházi 

tevékenység abban is különbözik több más fenntarthatósági programtól, hogy helyi 

embereket volt képes bevonni az együttműködésbe, rendezvényein (pl. az idén 3. 

alkalommal megrendezett helyi termék fesztivál) a falu jelentős részét aktivizálta, illetve 

megtermékenyítően hatott a település vezetésére, ugyanis a program szellemével egy 

irányba mutató fejlesztések és ötletek jelentek meg az elmúlt években. 

A fenntarthatósággal való foglalkozás egyik fontos felismerése, hogy minden dolog 

rendszerben értelmezhető, az egyes jelenségeket, folyamatokat megszámolhatatlanul sok 

egyéb tényező határozza meg, a rendszer elemei így ’fogva tartják egymást’. Ebből 

következően a problémákra adott válaszok is csak akkor lehetnek hatásosak, ha azok 

rendszer szintű változást képesek elindítani. A valóságban azonban nagyon kevés olyan 

beavatkozási pont létezik, amelyen keresztül rendszerszintű változást lehet elindítani. Egy 

település esetében ez úgy értelmezhető, hogy a település és annak közössége része egy 

nagyobb társadalmi, illetve gazdasági rendszernek, amelyben az egyének, vagy az egész 

közösség mozgástere meglehetősen kicsi. Nem várható tehát egy településtől a 

fenntarthatóság megvalósítása, hiszen rengeteg külső kapcsolata, kultúrája, gazdasági 

berendezkedése, valamint termelési és fogyasztási mintázatai kódolják a nem fenntartható 

életmódot.  

A lehetetlenre éppen ezért nem vállalkoztunk, a program azokat a probléma felvetéseket és 

lehetőségeket veszi sorra, amelyek a fenntarthatóság felé mutatnak és a jelenlegi helyzet 

ismeretében van esély a megvalósításukra.  
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Alapadatok 
MIKÓHÁZA 
Község 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye  
KSH kód: 24253 
 

Mikóháza a kormány 244/2003. (XII.18.) Korm. rendelete alapján a 8. számú Sátoraljaújhelyi 

kistérség tagja (19 település): 

1. Alsóregmec 2. Bózsva 3. Felsőregmec 4. Filkeháza 5. Füzér 6. Füzérkajata 7. Füzérkomlós 8. 

Füzérradvány 9. Hollóháza 10. Kishuta 11. Kovácsvágás 12. Mikóháza 13. Nagyhuta 14. Nyíri 

15. Pálháza16. Pusztafalu17. Sátoraljaújhely18. Vágáshuta19. Vilyvitány 

A település rövid bemutatása 

Elhelyezkedés, környezet 

Mikóháza község Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-keleti részén, Sátoraljaújhelytől 10 

km-re, a szlovák határ mellett található. Alapítása az első írásos emlékek alapján 1236-ra 

tehető, 2006-ban ünnepelte alapításának 770. évfordulóját. A községet délnyugat felől 500 

m feletti hegykoszorú övezi, közepét a Bózsva-patak szeli át, mely több évszázadon át négy 

malmot táplált. 

Településtörténet 

A falu története a Mikó család megtelepedésével kezdődik. A területet egy 1273-ból való 

rendelet tanúsága szerint Kun Erzsébet királyné adta birtokul élete fogytáig egyik hű 

emberének, Mikónak. Minden történeti munka ezt a személynévből lett családi nevet tekinti 

a község névadójának. 

A XIII. és XIV. századból több adat van arra, hogy a környéken megtelepedett erdőbirtokosok 

erdőirtásra, erdőgazdálkodásra fogták az embereket. Az erdőgazdálkodásra hozatott 

betelepülők megélhetése szempontjából fontos szerepet játszott a vadászat is. A Mikó család 

nemcsak az erdőbirtokosság megalapozásában töltött be meghatározó funkciót, hanem 

birtokosi mivoltából következően a közéletben is, ahol három évszázadon át hallatott 

magáról. 

Az ország sorsát és jövőjét évszázadokra meghatározó török betörés és a hódoltság másfél 

évszázada alatt a települést nem érintették a hadi események. Ez a kedvező helyzet tette 

lehetővé, hogy a XVI. és XVII. században a törökök által meghódított és zaklatott déli 

területekről jelentős számban költöztek menekülők erre a vidékre. 
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Sárospatak és Sátoraljaújhely hatására a reformáció tanainak szelleme ezen a vidéken 

gazdag talajra hullott, sokan tértek át a községben erre az új hitre. Bocskai István fejedelem 

megjelenése idején, az ellenreformáció terjedése miatt, a község egy időre vallási villongások 

színtere lett. Ekkor szerveződött újra a katolikus egyház, ennek részeként kezdődött meg 

Abaújban a görög katolikus lelkészségek létesítése a XVII. század végén. A lakosság 

Mikóházán is vegyes vallásúvá vált. 1760-ban jött létre a lelkészi hivatal, 1769-ben pedig 

felépült a település első temploma. Egyes források arra utalnak, hogy a reformátusoknak állt 

már egy templomuk, ennek azonban nyoma veszett. 

A törökök végleges kiűzése, és a Rákóczi szabadságharc eltiprása után - a félelem miatti 

elszökések, elűzetések mellett - óriási elvándorlás történt a körzetből az ország délebbi 

vidékeire. Az innen elvándorlók helyére nagy számban érkeztek Ruszin nemzetségűek 

Mikóházára. Később a mai Széphalom részét képező Hosszúlázból néhány német telepes 

család is átköltözött ide. Az 1790-es évek elején pedig a Galícia felőli bevándorlás alatt 

megjelentek az első zsidó családok. 

Az 1720-as években Mikóháza új gazdát kapott, ekkor telepedett le itt a Komáromy család, 

tagjai két évszázadon át játszottak a falu életében meghatározó szerepet. A reformkor idején 

óriási méreteket öltött magyarországi kolerajárvány a községet sem kímélte, a korabeli 

krónikák több halálesetről tanúskodnak. 

Az 1848-as forradalom, majd szabadságharc idején bizonyos mozgások voltak a községben is, 

de harci cselekményekre nem került sor. Vannak utalások arra, hogy tépéscsinálással illetve 

fuvarozással járultak hozzá a lakosok a harci eseményekhez. 

A XIX. század utolsó harmadában hazánkban kibontakozó polgárosodás lassan érte el 

Mikóházát. A falu gazdasági életében ekkor is a mező- és erdőgazdálkodás dominált. Az 

1870-évek kivándorlási hulláma nem hagyta érintetlenül Mikóházát sem. Nagyszámban 

hagyták el falujukat, és a kilátástalanságból az amerikai kontinensen reméltek felemelkedést. 

Sokuknak sikerült, de nem voltak kevesen azok sem akik csalódottan tértek haza. 

A századfordulót megelőző és az azt követő néhány évtizedben korszakos lépések történtek 

az iskoláztatás terén. Mikóháza községben a görög katolikus egyház működtetett népiskolát. 

1905. október 21-én létrehozták a helyi elöljáróságot és megválasztották az első helyi 

képviselőtestületet. A község vagyona ebben az időszakban fokozatosan gyarapodott, 

lakosainak száma nőtt, és számos új lakóház épült. A nyugodt, lassú fejlődést és a sok irányú 

kibontakozást jellemző évtizedeket csak az 1888-ban pusztított tűzvész zavarta meg. Nem így 

a XX. század első fele, mely a hataloméhes kormányok, uralkodók és politikusok jóvoltából 

két világégést zúdított a Föld népeire, s ebben a hatalmi versengésben és kivagyiságban a 

magyar nép is áldozatul esett. A tragikus események Mikóháza község nyugalmát is 

felbolygatták. Az első világháború európai frontjaira tucatjával kerültek a faluból behívott 

katonák, akiknek egyharmada soha nem tért vissza a harcterekről. Összesen 45 fő harcolt, 
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elesett 16 fő, a halottakan kívül 4 katona megrokkant. Árvák, rokkantak maradtak a 

családban. 1933-ban a lakosság áldozatos munkával a frontokon elesettek emlékének 

turulmadaras hősi emlékművet emelt, melyen felsorolták a 16 hősi halottat. 

Az 1918-as polgári demokratikus forradalom idején megalakult a Nemzeti Tanács. A 

Tanácsköztársaság honvédő háborúja idején az 1919-es tavaszi hadjárat során Mikóházát is 

elérték a harci események. A szlovák csapatok kiverését eredményező ütközetek során a 

falut is ekkor foglalta el a Vörös Hadsereg ellentámadása. 

A húszas és harmincas években - távol az országos politika zajától - a község békés nyugodt 

két évtizedet mondhatott magáénak. Ebben az időben folytatódott a háború előtt 

kibontakozó falugyarapító tevékenység. A sebek behegedtek, a lakók szorgos munkához 

láttak. A mezőgazdaság megerősödött, s a község más területeken is gyarapodást mutatott. 

A második világháború újra feldúlta a falu nyugodt életét. 1944 őszén ezen a területen is 

jelentős csapatmozgások történtek. A visszavonulóban lévő németek gázoltak át először a 

falun, majd kiűzésükre érkező román és szovjet csapatok. Szerencsére súlyosabb 

sebesülésekkel és halálesetekkel járó katonai eseményekre a községben nem került sor. A 

lakosok ennek ellenére mégis igen komoly anyagi károkat szenvedtek, mert a faluba 

vezényelt seregek katonái teljesen fosztogatták a családokat. A harcterekre vezényelt és az 

összecsapásokban részt vevő katonák közül többen fogságba estek a szovjet fronton, de 

voltak olyanok is akik a nyugati, általában a francia hadifogságot járták meg. Az utóbbiak 

rövidesen hazatértek, de a keleti frontokon fogságba esett és munkaszolgálatra elhurcoltak 

legtöbbje soha nem tért haza. A második világháborúban eltűnt 12 katona nevét a 

Mikóháziak 1989-ben feltüntették a hősök emlékművén. 

A háború utáni éveket a szocializmus évtizedei követték, mely időszak alatt a kulturális szint 

növekedése, az életminőség javulása volt jellemző.  Ebben az időszakban több olyan 

esemény is történt, mely a község fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű, 

felbecsülhetetlen kiindulópontnak számított. Az ország villamosítási programjának 

megvalósítása ekkor ért el a Hegyközbe. Mikóházán 1953 végén fejeződtek be a munkálatok, 

és a villany ünnepélyes átadására 1954. január 9-én került sor. 1962-ben átadták a felújított 

a helyi kultúrotthon épületét. 1964-ben átalakították és bővítették az általános iskolát. 1967-

ben megépítették az új tanácsházat. 1968-ban kialakították az általános iskolai napközi 

otthont. 1976-ban került sor az ivóvízellátó rendszer főgerincének lefektetésére és a lakások 

rákötése a rendszerre. 1983-ban új létesítménnyel bővült a falu. A községházával szemben 

felépült a település új óvodája. 1989-ben a szépen karbantartott temetőben végre elkészült 

a községi ravatalozó. 

Az 1989-es politikai rendszerváltás óta eltelt kilencvenes évek úgy vonult be a falu 

történelmébe, mint az infrastruktúra fejlesztésének időszaka. Két területen történt jelentős 

változás: az egyik a telefonhálózat bővítése, melynek hatására az egyéni előfizetők száma 
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megsokszorozódott, a másik a gáz bevezetése. A fenti kedvező tendenciák ellenére ezekben 

az években újfajta szociális problémák is keletkeztek. A gazdasági átalakulással egyidőben 

ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek aránya,  és évről-évre nő a létbizonytalanság. 

Gazdaságtörténet 

A XIII. és XIV. századból több adatunk van arra, hogy a környéken megtelepedett 

erdőbirtokosok erdőirtásra, erdőgazdálkodásra fogták az embereket. Az gazdálkodásra 

betelepítettek megélhetése szempontjából fontos szerepet játszott a vadászat is. A mező- és 

erdőgazdálkodás dominált a későbbi évszázadokban is a falu gazdasági életében. 

A XIX. század utolsó harmadában kibontakozó polgárosodás lassan érte el Mikóházát, s a 

gazdaság szerkezetén nem sokat változtatott. Továbbra is a mezőgazdaság volt a fő 

megélhetési forrás. A gabonatermesztés egyre nagyobb méreteket öltött, a fakivágás mellett 

a szarvasmarha, a juh- és a sertéstenyésztés adta a főbb megélhetési forrásokat. A 

gabonakonjunktúra megszűnése következtében, valamint az egyébként is szűkös 

megélhetési lehetőségeken kiegészítő foglalkozással segített magán a falu. Ezek közé 

tartozott a kepés aratás a bodrogközi falvakban, bérfuvarozás az uradalom erdeiből, illetve 

saját kitermelt fáik eladása. A családok kiegészítő forrását jelentette a gomba, málna és a 

bogyósok gyűjtése, illetve nagyobb gazdáknál napszámosként vállalt munka. 

A XX. század kezdetét megelőző néhány évtizedben a község vagyona fokozatosan 

gyarapodott, lakosainak száma nőtt, és számos új lakóház épült. A lassú polgárosodás 

bizonyítékának tekinthető, hogy megindult a biztosítási intézmények szolgáltatásainak 

igénybevétele. Igaz, hogy egyenlőre csak a módosabbak, a földbirtokosok tehették meg. Ezt 

a nyugodt, lassú fejlődést és a sok irányú kibontakozást jellemző évtizedeket csak az 1888-

ban pusztított tűzvész és az első világháborúban elszenvedett veszteségek zavarták meg. 

Az 1920-as 30-as harmincas években - távol az országos politika zajától - a Mikóháza lakói 

újra békés, nyugodt két évtizedet mondhattak magukénak. Folytatták a háború előtt 

kibontakozó falugyarapító tevékenységüket. Ebben az időben a kisbirtokok voltak túlsúlyban, 

a szántóföldi  termelés fő terménye a búza volt, mely egyben a gazdaság nagyságának 

fokmérőjéül szolgált. A búza jelentette a fő piaci terméket, zömmel eladásra szánták. A 

kenyérsütéshez rozsot termeltek, a búza lisztjét csak tészták készítésére használták. Az 

állattenyésztéshez minimális legelő állt rendelkezésre, ezért az állatok takarmányozásához 

árpát, kisebb mértékben zabot termeltek. A háztartásokban a húsféleséget a sertéstartásból 

biztosították. a mangalica volt a legelterjedtebb fajta abban az időben. A baromfitenyésztés, 

illetve- tartás kiegészítő ágazatnak számított. A község határának kétharmadát kitevő erdő, a 

lakosság számára nélkülözhetetlen anyagi hátteret jelentett. Az erdőgazdálkodás az Erdészeti 

Felügyelőség irányítása mellett, három erdőbirtokosság között oszlott meg. 

A harmincas évek gazdasági válsága a faluban is éreztette hatását. A  megtermelt 

mezőgazdasági termékeket nehezebben és alacsonyabb áron lehetett értékesíteni. Némileg 
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és átmenetileg javítottak ezen az állapoton 1938-tól a Felvidék visszacsatolásától kezdődően 

néhány évig, a kedvezőbb gazdasági körülmények. Nőtt a mezőgazdasági termékek iránti 

kereslet, ennek következtében fellendülőben volt az idegenforgalom.  A község más 

területeken is fejlődést mutatott. Ekkor váltották fel a régi zsúpfedeles, vályogból, vert falból 

és paticsból készült házakat a kőből épült zsindelyes és cseréptetős házak is. 

A község lakossága az első világháború után hamar felismerte, hogy az áruval való ellátás 

biztosítása érdekében, a megtermelt felesleges áru értékesítésének megszervezésében 

pótolhatatlan szerepet tölt be az egyesülés, az együttműködés. Kereteként létrehozta 1917 

április 22-én a Hangya szövetkezetet. A szövetkezet székhelyén élelmiszerboltot, kocsmát 

működtetett. 

A második világháború évei alatt a helyi lakosok komoly gazdasági károkat szenvedtek el, 

mert a katonák fosztogatták a családokat, élelmet vittek el, marhákat, sertéseket 

zsákmányoltak. Ezen téren nem volt különbség a németek, románok, de még a magyarok 

között sem. A legtöbb állatot a szovjet katonák ellátására hurcoltak el. A háború után a 

családokra számos nehézség leküzdése várt. A pengő elértéktelenedett, az infláció több 

ezerszeres megugrása következtében a pénzt billiókban számolták, az éhínséget és az 

élelmiszerhiányt a jegyrendszer bevezetése próbálta valamilyen módon pótolni. 

Mindazonáltal az újjáépítés gyors sikerei, és az értékálló új forint bevezetése jogos 

reménykedéssel töltötte el a falu lakosságát. A kibontakozást azonban meggátolta a kötelező 

beszolgáltatás, mely szerint 1949 és 1953 között a megszabott fejadagon kívül minden 

felesleget elvittek a családoktól. A gazdaság szocialista átszervezésének hatására a lakosság 

nagy része szinte minden földtulajdonát elvesztette. 

A háborút követő időszakban település lakosságának legfőbb megélhetési forrását, a 

hagyományos mezőgazdasági ágazatok továbbvitelével, valamint melléküzemágainak ipari 

tevékenységével az "Aranykalász" Termelőszövet igyekezett biztosítani. A szövetkezet 

vezetősége gyorsan reagált az új kihívásokra, jól sáfárkodott a meglevő lehetőségekkel, de 

ugyanakkor csak részben tudta biztosítani és növelni a munkaképes lakosság 

foglalkoztatását. A lakosság fennmaradó része ipari munkásként, alkalmazottként vagy 

erdőgazdasági dolgozóként ingázott a környező települések és a távolabbi városok között.  

Az 1989-es politikai rendszerváltás után a község gazdasági helyzetében teljesen új helyzet 

állott elő. A meghozott törvények a szó szoros értelmében "kihúzták a talajt", a 

termelőszövetkezetek lába alól. Nem maradt változatlan a mikóházi Aranykalász 

Termelőszövetkezet sem. 1990-ben megszűnt, illetve átalakult. Mikóháza székhellyel jelenleg 

három kisszövetkezet működik, melyek a magángazdálkodás szféráját erősítik. Az új 

gazdasági formák zömmel egyéni vállalkozások, melyek nem nyújtanak munkalehetőséget, 

így megélhetést sem a keresőképes lakosságnak. 
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Természetrajz 

A terület uralkodó kőzete a riolittufa, melyet a Nagy-hallgató és a Fekete-hegy peremén a 

dacit vált fel. A hegyek lábához simuló síkságot a Bózsva és a Rongyva, valamint kisebb 

patakok vize töltögette. A település Bózsva-patak által feltöltött részein a mésztelen 

öntéstalaj, teraszán pedig agyagbemosódásos barna erdőtalaj a jellemző. Éghajlata nagy 

eltéréseket az országos átlaghoz viszonyítva nem mutat , a napsütéses órák időbeli 

megoszlása alapján kedvezőnek mondható. Viszonylag alacsony a ködös, párás időjárású 

napok száma.     

A települést övező tájegység flórája és faunája, azaz növény és állatvilága rendkívül gazdag. 

Három jellegzetes flóratartomány jellemző, illetve annak képviselői vannak jelen: a magas 

hegyvidéki fajok a kárpáti növényvilág kassai flórajellegzetességéhez tartoznak, a másik 

egységet a pannóniai flóra északi-középhegységi növényzetének tagjai adják, a harmadik 

összetevő a hegységekben az Északi-középhegységre jellemző erdőövezet. A falu környéki 

völgyek alján bükkösöket találunk, és a magasabb, napsütésesebb térszíneken helyezkednek 

el a kocsánytalan tölgyesek. A legmagasabb hegyek (Fekete-hegy, Nagy-Hallgató) északi 

oldalain bükkösök tanyáznak. A lombkorona záródása következtében a bükkösök 

aljnövényzete fajszegény. A tölgyek alatt, a tisztásokon, az erdei utak mentén a teljes 

vegetációs időszakban nyílik valamilyen virág. Az erdőkben, réteken, számos ritka és védett 

növényfaj él, s több ismert gyógynövényfaj is megterem.                                 

Az idős erdőrészek természetes és mesterséges odúiban, valamint gallyfészkeiben számos 

madárfaj tanyázik, s a Zempléni-hegységben élő kisemlősök is szép számban képviseltetik itt 

magukat. Az őshonos nagyvadak, a gímszarvas, őz, vaddisznó mellett a muflon is 

megtalálható itt. Rendkívül gazdag a rovarvilág, több ritka és védett faj található a 

környékbeli erdőkben. Az erdők növénytakaróján, a bomló korhadékokon, a réteken sokféle 

ehető gomba él. Természeti adottságai kedveznek az erdő- és vadgazdálkodásnak, üdülési 

potenciálja is jelentősen fejlődik. Számos turistaút halad el mellette, közvetlen környéke 

bővelkedik természeti szépségekben, történelmi és irodalmi emlékhelyekben. Dinamikusan 

fejlődő infrastruktúrájával, bővülő szálláslehetőségeivel és egyéb más szolgáltatásaival egyre 

vonzóbb turisztika célponttá válik az idelátogató turisták számára. Az érintetlen természeti 

környezet és a városhoz való közelség pedig egyre több letelepülni vágyó családot vonz a 

községbe. 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok, prioritások 

és értékelésük 

A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott fő cél - mint a község jövőképe – a 

következő: 

„Mikóháza vonzó, komfortos településsé válik.” 
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A település adottságai alapján az alábbi fejlesztési célok kerültek meghatározásra: 

 Termelő beruházás létesítésének alapjait meg kell teremteni. 

 Kulturális-idegenforgalmi lehetőségek kihasználása, fejlesztése, a meglévő értékeiben 

rejlő lehetőségek kiaknázása. 

FEJLESZTÉSI CÉLOK, PROGRAMOK 

A fejlesztési célok, programok a jövőkép megvalósulása irányába mutató, a kitörési pontok, 

prioritások mentén sűrűsödő közép- és rövid távú, belátható időn belül megvalósítható 

feladatokat csoportosítják. 

Az általános cél az, hogy a településen élők életkörülményei, így: 

− a megélhetési viszonyok, 

− a komfortosság, a települési intézményi és egyéb infrastruktúra, 

− az esztétikai minőség, 

− az egészséges környezeti feltételek az erőforrások megőrzése mellett jelentősen és 

tartósan javuljanak. 

Az elsődlegességek (prioritások) A prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési célok, programok 

A természeti erőforrások 
megőrzése 

Bózsva patak védelme 
Erdők és értékes gyepek védelme 

A települési együttműködés elő-
nyeinek kihasználása 

A kistérségi együttműködés fenntartása, fejlesztése 

Gazdaságfejlesztés, munkahelyte-
remtés, 
humán erőforrás fejlesztése 

Falusi turizmus, idegenforgalmi fejlesztések Pincesor hasznosítása 
Munkahelyek létrehozása, a meglévők megtartása (feldolgozóipar 
betelepítése, mezőgazdaság fellendítése: állattartás, gyü-
mölcstermesztés, erdőgazdálkodás) 

A települési lakó és települési 
környezeti körülmények javítása 

Körzeti általános iskola felújítása Falu-múzeum 
Turista útvonalak kiépítésre 
Pihenőparkok (játszótér, sétány) 
Művelődési ház bővítése, kulturális élet fellendítése 
Panzió kialakítása 

 

A településfejlesztési koncepció célrendszerének értékelése 

A településfejlesztési koncepció célrendszere megítélésünk szerint üres vidékfejlesztési 

frázisokból áll, így semmiképp nem alkalmas arra, hogy valódi jövőképet adjon az itt élőknek. 

A fő cél „ a község jövőképe” egyrészt egy olyan jellemzőt határoz meg ami a településen 

élőknek nem túl releváns, hiszen a „vonzó” jelző arra utal, hogy a kívülről érkezett 

embereket ide vonzza. Azonban ez, az itt élőknek nem feltétlenül jó, hiszen az itt élőknek 
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sokkal inkább a település belső viszonyai, a település szolgáltatásainak minősége, a 

megélhetési lehetőségek  a meghatározó. A komfortos amint a későbbiekben is kiderül, bár 

már belső jellemző, de semmivel sem mond többet, mint infrastrukturálisan jól ellátott, ami 

önmagában - bár fontos része a településen élők életminőségének – nem jelent semmiféle 

„kitörési pontot” az itt élőknek. 

Az egyetlen pozitívuma a célrendszernek, hogy elsődleges prioritásként határozza meg a 

természeti tőke megőrzését, bár a jelenlegi természeti tőke szinten sokkal fontosabb lenne 

ennek gyarapítását célul kitűzni. 

A fentiek miatt ebben a programban egy olyan jövőképet határoztunk meg, ami 

megítélésünk szerint valós perspektívát, igazi kitörési pontot jelenthet az itt élő embereknek. 

Helyzetértékelés 
A helyzetértékeléshez nem a klasszikus SWOT elemzést választottuk, hanem egy a település 

társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetét meghatározó tényezőket gyűjtöttük össze három 

téma köré csoportosítva: 

 Emberi, társadalmi tényezők – a társadalmi tőke helyzete 

 Gazdasági tényezők – gazdasági tőke helyzete 

 Természeti, környezeti tényezők – természeti tőke helyzete 

 

Tényező Előnye Hátránya 
Emberi, társadalmi tényezők – a társadalmi tőke helyzete 

Helyi vállalkozások és ezáltal 
helyi munkahelyek alacsony 
szintje;  

Ösztönöz a gazdálkodásra, az 
önellátásra, az önfoglalkoztatásra 

Jövedelemhiány 
Alacsony gazdasági potenciál, 
gazdasági, gazdálkodási tőke hiánya 

Öngondoskodás hiánya, külső 
függőség 
(Az emberek tudatába, az élethez fűződő 
viszonyába belevésődött az, hogy ha nem 
tesznek semmit magukért, akkor is 
kapnak az élet fönntartásához elegendő 
külső 
segítséget pl. segélyek, közmunka 
programok, ingyenes étkezés és 
élelmiszer támogatások stb.) 

 Nagyon sok ember rendezkedik be 
arra az életmódra, aminek az alapja a 
segély, ami sorvasztja az aktivitásukat, 
az önmagukon való segítés 
képességét. 
Az emberek számára természetessé 
válik, hogy javak, érdemek nélkül is 
kaphatók, így felborul a jogok és 
kötelességek egyensúlya. 
A munkanélküliség ellenére sem lehet 
megbízható munkaerőt találni 

A helyi emberek közömbössége, 
kiábrándultsága 

 A kölcsönös segítség alacsony szintje, 
a közösségi programokba való 
bekapcsolódás alacsony szintje 

A falusi élethez szükséges morál, 
értékek, tudás eltűnése, romló 
munka morál 

 Fogyasztói társadalomra jellemző, 
közös alapot csak nyomokban 
tartalmazó értékrend a jellemző, ami 
nem ad használható szempontokat a 
mindennapi falusi élethez szükséges 
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Tényező Előnye Hátránya 
cselekvésekhez, döntésekhez.  
Ez az értékrend, erkölcs több 
konfliktus szült, mint együttműködést 
Hiányzik a gazdálkodáshoz, 
önellátáshoz, együttműködéshez 
szükséges szerves tudás. 

Folyamatos orvosi ellátás és a 
Sátoraljaújhelyi kórház közelsége 

Nagyobb biztonságérzet 
A sürgősségi ellátás lehetősége (?) 

Csökkenti az öngyógyításra, a 
kölcsönös segítségre való ráutaltságot 
és a természetes gyógymódok 
elterjedését, a gyógyszer függőség 
irányába hat 

Innen nehezebb továbbtanulni, 
mint városból 

Alacsonyabb szintű lehet a fiatalok 
elvándorlása, többen választhatják a 
helyi gazdálkodást, megélhetést 

Költségesebb a továbbtanulás 
Csökkenti a továbbtanulási szándékot 

Kevés a szórakozási lehetőség Ösztönöz a helyi szórakozás 
szervezésére (pl. táncház, „diszkó”, 
filmvetítés …) 
Esélyt ad alternatív szabadidős 
tevékenységekre – fesztiválok, 
hagyományos, a munkákhoz 
kapcsolódó ünnepek 

Rontja az élet minőségét 
Újhelybe járnak szórakozni az 
emberek 
Elvágyódnak a fiatalok 

A körzeti iskola elcigányosodott  A mikóháziak nagy része Újhelyre 
hordja be a gyerekeket 

Az iskola (elvileg) ökoiskola Potenciális lehetőség arra, hogy az 
oktatásba beépüljön a 
fenntarthatósághoz, gazdálkodáshoz 
kapcsolódó ismeretek és 
gyakorlatok pl. tanyapedagógia, 
környezeti nevelés stb. 

 

Személyi ellentétek vannak a 
faluban 

Nincs Akadályozott együttműködés 
Rossz érzés az emberekben, csökkenti 
a cselekvési kedvet és az 
együttműködésre való hajlandóságot 

Elöregedés, fiatalok elvándorlása  Azokat  a feladatokat, szerepeket, 
funkciókat, ami a gazdálkodáshoz, egy 
egészséges falu életéhez szükséges 
nincs aki átvegye az idősebbektől. 

Mikóháza közelsége 
Sátoraljaújhelyhez 

Egyszerűbb a bejárás (lényegében a 
Tescóhoz való bejutáshoz nagyjából 
annyi időre van szükség, mint Újhely 
másik végén lakóknak. 
Ezért a Mikóházaiaknak még mindig 
könnyebb munkahelyhez jutni, mint 
nagyon sok hegyközi településnek. 

A mikóháziak lényegében mindent 
Újhelyben szereznek be. Így a 
jövedelmek jelentős része kiáramlik a 
faluból. 
Az Újhelyi foglalkoztatási lehetőségek 
éppen a település falusias jellege, a 
háztáji gazdálkodás ellen hat 

Mikóháza körjegyzőségi központ 
és a hegyközben is meghatározó 
település 

Jó infrastrukturális helyzet (óvoda 
iskola, orvosi rendelő, védőnő, jó 
közüzemi ellátás 

 

A Polyán Egyesület aktív 
jelenléte a településen 

Közösségszervező erő, segíti a 
háztáji gazdálkodás elindulását 
(rendezvények, kiadvány, baromfi 
program) 

 

Gazdasági tényezők – gazdasági tőke helyzete 

Folyamatos pénz-tőke hiány az 
önkormányzatnál és a civil 

 Az utófinanszírozásos pályázatokat 
nagyon nehéz finanszírozni, ennek 
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Tényező Előnye Hátránya 
szervezeteknél is következtében sok hitel 

Vannak helyi mezőgazdasági 
vállalkozók 

Lehetőség az élelmiszer 
önrendelkezés növelésére 
A helyi vállalkozók nagyobb eséllyel 
foglalkoztatnak helyi munkaerőt. 
A jól felszerelt mezőgazdasági 
vállalkozók az induló gazdálkodókat 
tudják segíteni, eszközzel, 
munkaerővel, föld bérlettel. 

A nagyobb mezőgazdasági vállalkozók 
a település és környékének földjeit 
teljes egészében megművelik, így az 
esetleg családi gazdálkodásban 
gondolkodóknak nincs is lehetősége 
földhöz jutni. Ez növeli a lakosság 
kiszolgáltatottságát, illetve 
szükségtelenné teszi az egykor volt 
tudást a gazdálkodásról,állattartásról. 
A mezőgazdasági támogatások kevés 
kézben összpontosulnak, a termelés 
nagyüzemi, nagytáblás, így a 
műtrágyázás és vegyszer használat is 
nagyüzemi, ami hozzájárul a talaj 
degradációjához. 

Mikóháza határában vannak még 
olyan főleg legelő területek, 
amelyek nincsenek használatban 

Ez lehetőséget teremt a 
magántulajdonosokkal való 
megegyezés esetén közlegelő 
kialakítására 

 

A környék termőföldjeinek egy 
része idegenek (spekulánsnok) 
kezébe került, a földek többsége 
néhány nagyvállalkozó kezében 
van. 

 Tovább rontja a helyiek földhöz jutási 
esélyét, illetve a falu határa nem, vagy 
alig járul hozzá a helyiek 
megélhetéséhez. 

Vannak (rövidesen lesznek)helyi 
termékek: 

 Béla méze 

 Sanyi teje 

 Polyán Egyesület sajtok 

 Önkormányzati gyümölcsös 

 Szörp, lekvár üzem 

Potenciális lehetőség ara, hogy 
kialakuljon a belső piac 
A gasztro-turizmus számára vonzó 
lehetőség 

Ez még mindig nagyon kevés ahhoz, 
hogy beinduljon a belső piac és, hogy 
valódi gazdasági potenciált jelentsen. 

Mikóházán van őshonos baromfi 
törzstenyészet 

biztosított a fajtatiszta baromfi 
utánpótlás a faluban 

 

A környék erdei biztosítják a 
szükséges tűzifát 

Jelentős költségcsökkentő hatása 
van a téli tüzelőt tekintve sok 
háztartás számára. 

Előfordul az illegális letermelés 

A közétkeztetés vállalkozásba 
van adva 

 Nehezebb a helyi termékeket a 
közétkeztetésbe vonni 
A vállalkozó elsősorban gazdasági 
szempontok alapján dönt a felhasznált 
alapanyagokról. 

A családok nagy része gázfűtésre 
állt át 

Kényelmes (komfortos) tüzelési 
forma 

A gáz drága (és folyamatosan 
emelkedik az ára), így egyre nagyobb 
terhet jelent a családi kiadásokban. 
Nagy a függőség a gáz, mint 
energiahordozó esetében, ami növeli 
a kiszolgáltatottságot  

Palacka (elvadult gyümölcsös és 
szőlő hegy) 
Vannak önkormányzati területek 
is rajta 

Potenciális lehetőség a 
gyümölcsészetre, szőlő művelésre, 
pálinka és borturizmusra 

Rendezetlen tulajdon viszonyok miatt 
nehéz elindulni 

Mikóházán halad át két Jelentős kerékpáros turizmus  
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Tényező Előnye Hátránya 
kerékpárút, Sátoraljaújhely felöl 
Nagymihályi irányába, valamint 
Pálháza irányába 

Gasztronómiai, helyi termék 
fesztiválok indultak el Mikóházás 
Hegyközi Helyi Termék Fesztivál és Vásár, 
Böllér fesztivál és Adventi Vásár, Szárnyas 
és Tököstojás Fesztivál és Vásár 

Turisztikai vonzerő, valamint a 
helyiek,  
a helyi termék fesztivál a hegyköziek 
számára fontos szemléletformáló 
rendezvény lehet.  
A helyi termék előállítás egyik 
jelentős szakmai eseménye lehet, 
amely hozzájárul a 
tudásmegosztáshoz. 

 

Történelmi pincesor és pálinka 
múzeum 

A bor, és pálinka turizmus vonzó 
lehet a turistáknak. 
Fesztiválok, turisztikai rendezvények 
jó helyszíne 
Település esztétikai szempontból 
sokat javít a település képen 

Nincs olyan épület ami a fesztivál 
szervezés központja lehet (mivel 
pálinka múzeum lett belőle) 

Borzderes marha állomány a 
településen és környékén 

Hosszabb távon turisztikai vonzerő, 
a helyi termék előállítás egyik 
lehetséges iránya 

 

Hagyományos baromfik 
tartásának programja a faluban 

A helyi termék előállítás és önellátás 
egyik fontos iránya lehet 

A program olykor rávilágít arra, milyen 
nehéz embereket együttműködésre 
bírni 

Vannak falusi vendéglátó helyek Turisztikai kínálatot jelent, és egyes 
családok számára jó jövedelem 
kiegészítő  

A jelenlegi szálláshelyek nem tudnak 
igényes szálásokat biztosítani a 
gazdagabb, igényesebb turistáknak. 

Természeti, környezeti tényezők – természeti tőke helyzete 

A Bózsva patak átmegy a falu 
belterületén 

Mikroklíma javító hatás 
Horgászás és halászás lehetősége (?) 

Árvízveszély és árvízi károk 

NATURA2000 területek veszik 
körül a falut 

Természetvédelmi célú programokra 
van lehetőség, melyek plusz EU-s 
források bevonását teszi lehetővé 

A nemzeti parki előírások (támogatási 
rendszerben előírt követelmények) 
akadályozhatják a célszerű 
(egészséges) gazdálkodást 

Természeti értékekben gazdag 
tájban fekszik Mikóháza 

Turisztikai vonzerő, valamint 
kellemes lakhely 

 

A közigazgatási területen belül 
jelentős az erdő területek aránya 

Mikroklíma javító hatás 
Az Erdőbirtokosság számára jelentős 
gazdasági tőke. 
Vadászturizmusra alkalmas 
területek. 
Lehetőség a gomba, gyógynövény, 
erdei gyümölcs szedésére. 

 

A község az egykori két 
megyeszékhelyet, Kassát és 
Sátoraljaújhelyt összekötő út 
mentén alakult ki. Jelenleg 3719. 
sz. Sátoraljaújhely-Hollóháza-
Kéked összekötő út 

A Hegyközbe, Zemplénbe tartó 
jelentős autós turista forgalom 
halad át a településen. 

A hegyközi települések átmenő 
forgalmának levegő, zaj és rezgés 
terhelése 

Fekete-hegyi tanösvény Turisztikai vonzerő 
Környezeti nevelés egyik színtere 

 

Emri Béla tava a falu határában Mikroklíma javító hatás 
Település esztétikai szempontból 
hosszú távon pozitív lehet 

 



14 

 

Tényező Előnye Hátránya 
A Mikóháza felett tervezett 

záportározó 
A tervezett beruházás alkalmas 
lehet a tavaszi vízbőség egy 
részének visszatartására, a vízjárási 
szélsőségek kiegyenlítésére. Ehhez 
szükség van az érintett 
gazdálkodókkal való konzultációra, 
hogy a fejlesztés figyelembe vegye a 
természetközeli gazdálkodás 
szemponjait 

 

 

A program célrendszer 

A program jövőképe 

Mikóházán olyan gazdálkodási formák újrahonosítása, amelyek keretében az ember 

együttműködik az élő rendszerekkel, tevékenysége illeszkedik a táj természetes 

folyamataihoz, gazdagítva annak sokszínűségét. A sokszínű együttműködés a helyi 

társadalomban is megvalósul azáltal, hogy a természettel együttműködő gazdálkodás, az 

arra alapozott helyi termékek előállítása és az erre támaszkodó szociális, kulturális, oktatási, 

turisztikai, vendéglátó szolgáltatások biztosítják elsősorban az itt élők megélhetését és 

jólétét. Ennek következtében a helyi emberek között újra kialakul, ill. megerősödik a jó 

értelemben vett érdekalapú együttműködés. Ez hosszú távon érték alapú együttműködéssé 

fejlődik, amely a természet rendjére támaszkodó erkölcs talaján tud az elkövetkező 

generációk számára is életlehetőséget, ill. életmód alternatívát kínálni. Mindennek 

eredményeképpen a természeti tőke és társadalmi tőke gazdagodásának egymást erősítő 

körfolyamatai alakulnak ki, így gazdagítva a tájat és a benne élő embert egyaránt. 

A program fő céljai 

Önellátásra, öngondoskodásra törekvés, azaz minél több fogyasztási cikket és szolgáltatást 

helyben megtermelni, nyújtani (ez nem teljes önellátást jelent). 

Az emberek közti együttműködés, a kölcsönös segítség és bizalom felélesztése, a 

munkamorál javítása. 

Helyi élelmiszerekre támaszkodó vendéglátás, turizmus fejlesztése, ennek érdekében helyi 

termék központ, helyi piac kialakítása, nyitott porta rendszer beindítása, zöld út programhoz 

kapcsolódni. 

Eddigi, a fenntarthatósági program keretében szervezett 

tevékenységek 
Az alábbi tevékenységek közül csak néhány tartozik elszámolás szerint is a fenntarthatósági 

program készítéséhez, azonban a településen végzett munka egyes projektjei ilyen élesen 
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nem különíthetőek el egymástól. A fenntarthatósági program készítésének, az arról való 

beszélgetésnek nem lett volna alapja, ha azt nem előzi meg több évnyi közös 

együttgondolkodás és fejlesztési munka, illetve a folytatás sem lett volna ilyen jól látható, ha 

nincsenek a fenntarthatósági programkészítés keretében szervezett fórumok, beszélgetések.  

A fenntartható falu program eddigi legfontosabb tevékenységei: 

 2009-2010-es években megvalósítottuk a napos baromfi kihelyezést, és szaporító 

anyagok (vető krumpli, vetőmagvak) osztását. 

 Az ismeretterjesztő előadásokat tartottunk főleg a háztáji gazdálkodás témakörében.  

 Elkészült a helyi gyümölcs fajták felmérése és egy csemete kert kezdeményt is sikerült 

beindítanunk.  

 Már két évfolyamot sikerült kiadni  a Mikóházai gazda kalendáriumból. 

 Sikerült beindítani a helyi élelmiszertermelés, helyi termék előállítás ünnepét, a 

Hegyközi Helyi Termék Fesztivált, amelyet már harmadik évben rendeztünk meg. 

Elért eredmények  

A faluban – ahogyan azt fentebb bemutattuk - megvalósult egy sikeres őshonos baromfi 

visszatelepítési program, melynek keretében évek múltán is tovább tartanak szárnyasokat. 

Megjegyzendő, hogy a programban többnyire olyanok vettek részt, akik folyamatosan 

tartanak baromfit, vagy a közelmúltban hagytak fel vele, tehát megvolt a hajlandóságuk rá. 

Lezajlott számos előadás a természetközeli, illetve hagyományos gazdálkodás témakörében 

(gyümölcsészet, zöldségtermesztés, szárnyasok tartása, vízgazdálkodás).  

A falu vezetője és a képviselő testület egyes tagjai nyitottá váltak a fenntarthatóság értékei 

és szempontjai felé.  

Elindultak együttműködések egyes falubeli gazdálkodók között. Az együttműködés - ha nem 

is közvetlenül a program eredménye, hiszen az egy helyen lakók természetes módon 

segíthetik egymást -, annyiban köszönhető a programnak, hogy a helyi termelés, állattartás 

előmozdításával alkalmat, okot teremtett a helyben lakóknak, szomszédoknak a 

kommunikációra és a kölcsönös segítésre. Itt meg kell jegyezzük, hogy mostanra meg is szűnt 

egy fontos gazdálkodói együttműködés, amely nem állta ki az idő próbáját. Jól látható, hogy 

a bőség és a nehéz idők eltérő hatással vannak az emberi kapcsolatokra, és hogy az 

együttműködés legfontosabb feltételei között van a türelem és az elfogadás.    

A fentebb már említett helyi termék fesztivál, illetve több más, állattartáshoz kapcsolódó 

rendezvény indult el a faluban. Az első helyi termék fesztivál még a Polyán Egyesület 

kezdeményezésére és szervezésében zajlott, ám a rákövetkező rendezvények szervezésében 

és lebonyolításában már aktívan közreműködött a települési önkormányzat, sőt egyes 

rendezvényeket saját maga kezdeményezett (szárnyas fesztivál, böllér fesztivál, helyi termék 

teadélután).  



16 

 

A falu büszkélkedhet hazánk első és legnagyobb kárpáti borzderes állományával, amely a 

Debreceni Egyetemmel kialakított kutatási együttműködésnek köszönhetően a fajta 

génmegőrzésének alapja lesz. A borzderes állomány tejhasznosítása sajtkészítést indított el a 

településen, egyelőre csak a Polyán Egyesület tagjai körében.   
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Javasolt fejlesztési irányok 

 Közösségi tulajdonú, használatú földek kijelölése 

 Gazdasági, gazdálkodási önállóság, önrendelkezés fokozása – falu vállalkozás 

létrehozása, a családi gazdálkodás ösztönzése, helyi pénz bevezetése 

 A falu kemence felépítése 

 Szörp, lekvár készítő kisüzem és csomagoló kialakítása 

 Helyi piac, helyi termék bolt kialakítása, beindítása 

 Helyi termék rendezvények rendszeressé tétele, helyi és kézműves termékek 

népszerűsítése – megvalósult, 2012-ben már harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Hegyközi Helyi Termék Fesztivál 

 A helyben megtermelt élelmiszert feldolgozó konyha, minüzem, csomagoló 

megvalósítása. Lehetséges helyi termékek: tej, gomba, gyümölcs, hús, gyapjú 

termékek. 

 A program intézményi hátterének kialakítása ennek keretében egy szervező 

programiroda létrehozása (lehetséges jogi forma: szociális, vagy egyszerű 

szövetkezet, egyesület, vagy nonprofit kft) 

 Faluszépítő vetélkedő hirdetése körzetenként, díj: jutalomkirándulás 

 Nyitott porta rendszer beindítása (étkeztetés saját termékekből) 

 Turizmus fellendítése, minőségi szálláshelyek (panzió) beindításával, turisztikai 

vonzerő fejlesztéssel, az újhelyi kalandpark turista forgalmának ide csábításával – 

elindult, szálláshely kapacitások korábban is voltak, 2011-ben elkészült a pincesor 

fejújítása 

 Helyi termékek előállítására, manufaktúrák (kisüzemek) beindítása – részben 

megvalósult (sajt készítés, méz termelés, tej előállítás) 

 Képzés szervezése a falu lakossága, illetve kiemelten a munkanélküliek számára – 

elindult, 2010-től több alkalommal előadások voltak a természetközeli és 

hagyományos gazdálkodási módokról, tervben van egy sajtkészítői tanfolyam 

szervezése. 

 

Megvalósításra javasolt projektek 
A lehetőségek egy részét megfogalmaztuk projekt formájában. Ezek a projektek a következő 

1-2 évben megvalósíthatóak, optimális esetben külsőforrás, támogatás felhasználásával, de 

külső forrás híján a település akár sajáterőből is képes egyes projekteket elindítani.  

Falukemence építése 

A tevékenység Falukemence felépítése és működtetése 
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Konkrét cél Egy közösségi kemence létrehozása a falu valamely központi részén 

Általános cél Közösségi tér létrehozása, amely helyet ad találkozásnak, 

beszélgetésnek, közös ételkészítésnek, kenyérsütésnek. A falu 

kemence közösség szervező, a falu összetartásának jelképe lehet. 

Megvalósítás módja Egy projekt felelős, aki megszervezi a tervezést, egyeztetést, 

anyagbeszerzést és kivitelezést.  

Becsült költség 1 000 000 Ft 

Forrás Pályázat, környékbeli vállalkozók hozzájárulása 

  

 

Mikóházi nyitott porta rendszer 

A tevékenység Egy falusi vendéglátó hálózat kialakítása, melyben a résztvevők 

váltott nyitva tartással várják a faluba érkező turistákat. Az adott 

napon nyitva tartó portákról és azok szolgáltatásairól előre 

információt lehet szerezni. A hálózat tagjai nagyrészt saját 

termékeket értékesítenek háznál történő fogyasztással, egy ’lugas 

alatti vendégasztalon’. A porta, illetve a termék előállítás helye 

(kiskert, állattartó telep, sajtműhely, feldolgozó konyha) nyilvános, 

megtekintésre alkalmas.  

A váltott nyitva tartás (osztrák minta) nagy előnye, hogy nem kell 

minden fogadó gazdának minden nap rendelkezésre állnia, illetve így 

a vendégek koncentráltan jelentkeznek 1-2 portán, ami kifizetődőbb 

üzemeltetést biztosít. 

Konkrét cél Kellő számú porta (5-10) Mikóházán, vonzó tartalom (helyi termékek, 

vendéglátás, gazdaság bemutatása) és minőségi kritériumok 

bevezetése a projekt keretében. 

Általános cél Fellendíteni a falu - város kapcsolatot, a helyi termék előállítást és a 

falusi vendéglátást. A faluban a jövedelemszerzési lehetőségek 

bővítése. Mikóháza arculatában a ’vendégváró falu’ jelleget 

erősíteni, javítani a munkamorált.   

Megvalósítás módja Projekt felelős, fórumok a lehetséges résztvevők számára, 

műhelymunka,pályázati lehetőségek feltárása. Alacsony költségű 

változatok kidolgozása, hogy külső támogatás nélkül is elindulhasson 
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a hálózat. Elinduláskor a program élénk hirdetése. 

Becsült költség ? 

Forrás Részben a hálózat tagjainak saját forrásai.  

  

 

Helyi fizetőeszköz, vagy szívességi bank bevezetése 

A tevékenység Egy helyi fizetőeszköz bevezetésének megszervezése, vagy első 

lépésben a helyben végzett önkéntes segítő munka nyilvántartása, 

mint egy szívességi bank 

Konkrét cél A technikai megoldások kidolgozása és a helyi népszerűsítés, a 

résztvevők toborzása 

Általános cél A pénz helyben tartása a kölcsönösen vásárolt helyi termékek és 

igénybe vett helyi szolgáltatások által. A kölcsönös szívességek 

rendszerének fellendítése, a pénz helyettesítése, illetve lehetőség 

szerint kiküszöbölése 

Megvalósítás módja Projekt felelős és egy kapcsolódó szűkebb kör, köztük több helyi 

vállalkozóval, akik összefogva és a maguk részvételével erősítve 

elindítják a kezdeményezést  

Becsült költség Nem jellemző, a projektnek inkább a munkaigénye nagy, illetve a 

résztvevők saját anyagi vállalásai 

Forrás A résztvevők adják össze 

  

 

 

 

 

 


