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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 Építőipari szerkezeti anyagok gyártása 
című pályázathoz 

 
 
Rendezvény címe: Sajtónyilvános zárórendezvény  
Pályázó neve: Mareli Team Kft.  
Rendezvény időpontja: 2015. január 30. 
Rendezvény helyszínei: 5064 Csataszög Rákóczi út 42. és 5064 Csataszög Szebb Élet út 42 
 

A rendezvény célcsoportjai: 
1. Nagykörű és a KTZVE HACS települések, illetve Szolnok Megyei Jogú Város lakosai; 

 
A rendezvény céljának és eredményének bemutatása: 
A Mareli Team Kft. az "Építőipari szerkezeti anyagok gyártása" címmel benyújtott pályázatának megvalósítási 
munkálatait 2013 év decemberében kezdte meg. 
A projekt során, a Csataszögön kialakítandó üzemben préselt, ragasztott gerendák előállítása történik faipari 
hulladékból. A 10 méteres gerendákból az építőiparban használatos 4; 5; 6 méteres igényeket hulladék keletkezése 
nélkül lehet kielégíteni. Lehetőség nyílik a családi házak egyedi gerendaméret igényeinek kielégítésére is. A 
helyben előalított termék bővíti a helyi termékek kínálatát. 
Csataszögön és térségében magas a munkanélküliek és az alacsony képzettségűek aránya. Jelentős problémát 
okoz a falvak elöregedése, a fiatalok elvándorlása, a beruházás 2 fő részére teremt munkahelyet, ezzel is 
csökkentve a fiatalok elvándorlását.  
A rendezvény célja a támogatással megvalósult fejlesztés bemutatása sajtónyilvános nyílt nap keretében. 
A rendezvénnyel elértük a célunkat, hiszen bemutatásra került egy olyan beruházás, amely helyi 
sajátosságokra épülő, munkaerő igényes terméket állít elő. 
A program elérte hosszú távú célját: bevezetésre került egy olyan új termék, amely kiutat jelent az építőipar 
területén is tapasztalható, évek óta tartó válságból. 
A képzés a Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítésére is irányul, hiszen a projekt megvalósítása 
közösségi összefogással történt. A projekt során létrehozott webáruház – www.mareli.hu - az egyik 
legköltséghatékonyabb, legsokoldalúbb, gyors és környezetbarát módja a termékek értékesítésének. 
A rendezvény a résztvevők számára rendezett állófogadással zárult. 
 
 
Nagykörű, 2015. február 15. 
 
 
         Zsák Lajos 
         ügyvezető 
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