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HACS neve: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

BESZÁMOLÓ 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 

részletes feltételiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben maghatározottak szerint a 
LEADER HACS részére benyújtott 

Helyi gyógy- és fűszernövény termesztése, feldolgozása és értékesítése című pályázathoz 
 
 
Projekt címe: Helyi gyógy- és fűszernövény termesztése, feldolgozása és értékesítése 
Pályázó neve: „Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány  
Projekt időpontja: 2014. március 19.-től - 2014.október 31.-ig 
Projekt helyszínei: Nagykörű Község Önkormányzatának épülete (5065 Nagykörű, 
Május 1. u. 1.; hrsz 786); Templom kert (5065 Nagykörű, Templom tér 1.; hrsz 1/3); 
Plébánia kert  (5065 Nagykörű, Templom tér 2, hrsz 1/4). 
 
Az Ember és Környezete Oktatási Fejlesztési Közhasznú Alapítvány 2014. év 
márciusában indította el az EMVA pályázati forrásból megvalósuló gyógy- és 
fűszernövények termesztése, feldolgozása, értékesítése című képzését. Az OKJ-s, 
térítésmentes képzés 25 fő részére teremtett olyan piacképes szakma elsajátításához 
lehetőséget, melyre legközelebb Gödöllőn van lehetőség. 
Nagykörű és térségében magas a munkanélküliek és az alacsony képzettségűek aránya. 
Jelentős problémát okoz a falvak elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a képzés elősegítette 
a résztvevők foglalkoztatottá, önfoglalkoztatóvá válását. 
Az oktatás elméleti és gyakorlati képzésből tevődött össze. A gyakorlati képzésnek a 
Plébánia füvészkertje adott otthont. 
A gyógynövényekből készült termékeket a www.mentaporta.hu címen elérhető 
webáruházon keresztül értékesítik a projektben résztvevők, ők biztosítják a weblap 
fenntartását, a projekt hosszú távú fenntarthatóságát. 
A projekt záróakkordjaként 2014. október 17.-én a sajtónyilvános ünnepélyes 
bizonyítványátadó ünnepségen 24 vizsgázó örömmel vehette át a gyógy- és fűszernövény 
termesztő szakképesítést adó bizonyítványt. A program elérte hosszú távú célját: a 
KTZVE településeken élők számára lehetőséget biztosítani szakképzésen való részvételre 
és munkaerő-piaci helyzetük javítására. A képzés a Közép-Tisza-Zagyva térségi 
közösség megerősítésére is irányul, hiszen a projekt megvalósítása közösségi 
összefogással történt. A webáruház létrehozása és működtetése hozzájárul a 
környezettudatos magatartás elterjesztéséhez. 
 
 
„Ember és Környezete” Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány  
5065 Nagykörű, Cseresznyéskert út 2. 
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