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TÁJÉKOZTATÓ 

projekt megvalósulásról 

 

/A KTZVE pályázati felhívásainak 3.4.1.3. Egyéb elvárások 

 pontja alapján előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése/ 

 

Alapadatok: 

A pályázó (szervezet) neve: Marsi Gergő Ev 

Vonatkozó felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-57-6-19 

A projekt címe: „Minőségi szolgáltatásbővítés Nagykörű településen a történelmi 

cseresznyés területén” 

Támogatói Okirat iratazonosító száma: 3253087079 

Támogatási összeg (Ft-ban): 3 149 500 Ft 

 

 

Megvalósult projekt szöveges összefoglalója (max. 4000 karakter): 

 

Projektem keretében az általam művelt területek, illetve a helyi gazdálkodók területein történő 

minőségi szolgáltatásnövekedés megvalósítását tűztem ki célomként. A szolgáltatások 

bővülésének biztosítására a szükséges eszközállomány beszerzését szerepeltettem 

pályázatomban. 

Településünk egy Jász-Nagykun-Szolnok megye területén fekvő 5000 fő alatti lakosságszámú 

község, melyben igen alacsony a helyi munkahelyek száma, az itt élők számára a történelmi 

gyökerekkel rendelkező cseresznye- és vegyes gyümölcsöskertek jelentenek megélhetést, 

illetve kereset kiegészítést. A helyi gazdálkodók az elmúlt évtizedben elvesztették biztos 

piacaikat (export- és konzervipari felvásárlók), és modern eszközök híján nehézkesen tudják 

felvenni a versenyt a nagygazdálkodókkal. 

 

Az eleddig korlátozottan, vagy nem elérhető szolgáltatások köre, mely a fejlesztéssel 

megvalósul: 

 ültető gödrök fúrása gépi erővel 

 hatékony és környezetkímélő megoldás az ültetvények nyesedékének kezelésében 

 az ültetvények sorközeinek megfelelő talajművelése a hatékony és környezetkímélő 

kártevő-védekezés érdekében 

Megvalósult gépbeszerzések: 

1. Gödörfúró Ventura C/H : 1 db;  

2. Mulcsozó Ventura MPT 160: 1db;  

3. Oldalazó talajmaró Calderoni FPS92;  

 

A projektben vállaltam létszámbővítést, a projekt megvalósulásakor volt lehetőségem 1 fő 8 

órás munkavállalóval bővíteni a gazdálkodást (FTE:1), azaz a vállalt létszámbővítés 

megvalósult. 

 

 



          
 
  

 2 

Megvalósult együttműködések száma: 2 db 

Együttműködő felek: Barát József, Csőke György 

 

Hiszem, hogy a projektben beszerzett eszközök minőségi előrelépést eredményeznek mind a 

termelt gyümölcsök tekintetében, mind a gazdálkodásom eredményességében, az első 

gazdálkodási év, melyben ezen eredmények megjelennek, a 2022-es év.   

A tavaszi munkálatok során a minőségjavulás a művelt területeken már látszik, március 

hónapban egy 500 egyedes új ültetvényt telepítettem a gödörfúró segítségével, a metszések 

nyesedéke mulcsozásra, és bedolgozásra került, a nyári időszak aszályának kárait a megfelelő 

sorközművelés csökkentette, azaz az eszközök munkába álltak, és nagyban segítik gazdálkodási 

folyamatainkat. 

 

 

Megvalósulást bemutató fotók (max.10 db): 
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Kelt: Nagykörű, 2022. augusztus 2. 

 
 

P.H. ………………………………………….. 

 aláírás 

  

 

 


