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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett Leader pályázaton 
egyesületünk sikeres pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében került megvalósításra az 
Ausztriába szervezett szakmai tanulmányút.  
A tanulmányúton az egyesület tagjaiból 40 fő vett részt.  
Az utat alapos előkészítés előzte meg, hogy minél tartalmasabban tudják a résztvevők 
eltölteni a szakmai napokat. 
Célunk az volt, hogy olyan régiót keressünk fel Ausztriában, ahol hasonló gazdasági 
környezettel találkozhatunk, hogy ott hogyan tudják megoldani a hozzánk hasonló 
problémákat. 
Az úticélunk ezért a Bécstől észak-keletre elterülő Alsó-Ausztria volt. A földrajzi adottságok 
sok mindenben hasonlítanak Tiszavasvári adottságaira. Csehország és Szlovákia határolja, 
Bécstől már olyan távolságban van, hogy már nem éri meg bejárni dolgozni. A meglátogatott 
várost, Zistersdorfot lankás mezőgazdasági földművelésre alkalmas területek veszik körül. 
Sajátossága a területnek, hogy az XX. század elejétől kőolajat termelnek ki a lankás területen. 
A XX. századi erőltetett kitermelésből eredően ugyan még láttunk működő olajkutakat, de a 
kitermelt kőolaj mennyisége elhanyagolható. Zistersdorf körzetében több mint 150 szélerőmű 
található, amelyekre a vendéglátóink nagyon büszkék voltak. Sajnáljuk, hogy 
Magyarországon igen nehéz megvalósítani a szélerőműveket. 
 
1 nap 2012.09.28. 
A kora reggeli indulás után délután fél kettőre érkeztünk meg Zisterdorf-ba. A vendéglátóink 
szívélyes fogatatásban részesítették a kis csapatunkat. A bőséges ebéd után rögtön elindultunk 
az első szakmai programra. A városka közepétől nem messze található a Stetzl pótkocsigyártó 
üzemet látogattuk meg. A vendéglátónk a családi vállalkozás legidősebb tagja, a 80 éves Willi 
bácsi fogadott. A korát meghazudtoló frissességgel vezetett végig a műhelyükön. A termékek 
az egyedi gyártású mezőgazdasági célra használt pótkocsik. Az európai piacon meghatározó 
tényezők. A csapatunk mezőgazdasági vállalkozásai szinte azonnal szerettek volna vásárolni a 
gyártott pótkocsikból. Az első üzem látogatása közben megállapítottuk, hogy a sokat 
emlegetett európai uniós előírások valahogy nem igen vehetők észre. A bemutatott 
berendezések sem a modern üzemet tükrözték, és mégis tudnak valamit, ami miatt az európai 
piacon meghatározóak. A látogatásunkat folytattuk a város szélén elhelyezkedő telephelyen. 
Itt már modern szerelőcsarnokokat láttunk. Vendéglátónk örömmel vezetett végig a több száz 
m²-es csarnokon. A bemutatást követően biztosították az érdeklődő vállalkozásokat, hogy 
termékeiket nemcsak a Magyarországon megbízott forgalmazókon keresztül lehet 
megvásárolni, hanem közvetlenül tőlük is. Reméljük, hogy mezőgazdasági vállalkozóink 
látnak fantáziát a közvetlen beszerzésben, mert így valószínűleg kedvezőbb beszerzési árakat 
is elérhetnek. 
A nap végén a vacsorát olyan családi borászati üzemben fogyasztottuk el, ahol meg lehetett 
nézni a szőlő feldolgozását. A vacsora családias környezetben zajlott. Sajnos a korai indulás 
és az utazás miatt korábban kellett visszaindulni, ahogy a vendéglátóink gondolták.  
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2. nap 2012.09.29. 
Már délelőtt 10 órára vártank bennünket egy mezőgazdasági tevékenységet folytató üzem 
telephelyén. A vendéglátóink egy fiatal házaspár volt. Röviden bemutatták a vállalkozásuk 
felépítését. Így megtudtuk, hogy szinte egy vállalati hálóval felépített szervezeti egységbe 
csöppentük. 2 saját vállalkozást képviseltek. Az egyik egy mezőgazdasági termelést folytató 
társaság, a másik, pedig a közutak hóeltakarításával és középületek takarításával foglalkozik. 
A két vállalkozás jól kiegészíti egymást, mert a mezőgazdasági holtidőszakban is tudnak 
munkát adni a munkásoknak. A bemutatkozás során tudtuk meg, hogy a mezőgazdasági gépi 
munkákat egy 10 mezőgazdasági családi vállalkozásból létrehozott vállalkozás végzi. Ezt 
azért hozták létre, hogy a mezőgazdasági gépek kihasználtságát növeljék és ezáltal a termelési 
költségeket csökkentsék. Céljuk, hogy minél olcsóbb mezőgazdasági termékeket termeljenek, 
hogy a piacon is olcsó árakat érjenek el. Érdekes volt számunkra, hogy mennyire fontos 
szempont volt számukra az olcsó végtermék. A részletes tájékoztató után megtekintettük a 
telephelyet, ahol a rend és precitizás volt a meghatározozó. Minden apró alkatrésznek helye 
volt. Elvük, hogy a következetesen kialakított rendben azonnal megtalálható legyen minden, 
mert így lehet hatékonyan dolgozni. Az itt szerzett tapasztalat megerősített bennünket, hogy 
mennyire fontos az összefogás, és egymás segítése. 
 
Az ebédünk egy újabb családi kis vendéglőben volt. Vendéglátóink ügyeltek arra, hogy 
mindegyik főétkezésünket máshol legyen, ezzel is igazolva, hogy egymás segítése nagyon 
fontos számunkra. 
 
Délután a Poysdorf városban található Liechtensteini Udvari pincészetet látogattuk meg. 
Bemutatásra került az egy éve épült bemutatótermük, amely alkalmas volt rendezvények 
lebonyolítására. A korszerű borpalackozó és csomagoló berendezések megtekintése után 
megnéztük a több évszázada kialakított pincerendszer látogatható részét. A látogatásunkat egy 
borkóstoló zárta, ahol megismertük a környéken előállított borok ízvilágával. A borkóstolás 
után megállapítottuk, hogy a magyarországi borok sokkal markánsabb és zamatosabb ízekkel 
és illatokkal rendelkeznek. Az itt termelt borok asztali borok, de még is igen keresettek 
Európában és azon kívül is. 
 
Vacsorázni egy újabb kisvendéglőben voltunk. Itt érdekesség volt, hogy az alagsorban Európa 
egyik legnagyobb babamúzeuma került kialakításra. Amíg vártunk a vacsoránk 
felszolgálására gyönyörködhettünk a rengeteg babában, mackóban és talán egy kicsit a 
gyermekkorunk elevenedett fel a játékok között. 
 
A tartalmas nap után kisebb csoportokban beszéltük meg a nap élményeit, tapasztalatait. A 
beszélgetésekből kiderült, hogy ez a vidék rosszabb földrajzi adottságokkal rendelkezik 
(kevés csapadék, gyengébb földminőség) mégis jobban boldogulnak, és ennek vajon mi lehet 
az oka?! 
 
3 nap 2012.09.30. 
 
Harmadik nap a Poysorf város bor negyedébe mentünk. A bor negyed megnézése után egy 
családi vállalkozást látogattunk meg, ahol főleg szőlő termesztésével foglalkoznak. A 
szőlőből bort készítenek. Kiegészítésként különböző gyümölcsökből pálinkát is készítenek. 
Az üzemet meg tudtuk nézni működésközben. A frissen préselt must mindenkinek ízlett. Az 
üzem mellett található a család kis boltja, ahol meg lehetett vásárolni a saját készítésű borokat 
és pálinkapárlatokat. Az épület padlásán kialakításra került egy múzeum, ahol a pálinka-



Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete 
Tiszavasvári, Városháza tér 4 

főzéshez használt berendezések kerültek bemutatásra. A vendéglátónk büszkén mutatta be 
fiát, aki szintén borászattal kíván foglalkozni, és hogy szakmai versenyen első helyezéseket ér 
el. 
Az ebédet vendéglátóink biztosították. 
Ebéd után a bor negyedben található Schlumberger pezsgőpincészetet látogattunk meg. Itt is 
egy többdinasztiás családi vállalkozást mutattak be. Fontosnak tartották kihangsúlyozni, hogy 
mennyire fontos számunkra a családi hagyományok tovább folytatása és azok megőrzése. 
A generációk egymást segítve vezetik sikeresen a családi vállalkozást, mindenki tudja és érzi, 
hogy mikor kell átadnia az irányítást az utódoknak, de továbbra is ott vannak, és 
tapasztalatukkal segítik a fiatalok munkáját. Jó érzés volt látni, hogy itt nem szégyen a családi 
vállalkozást tovább folytatni. 
A pincészet bemutatása után megkóstolhattuk az általuk készített pezsgőket. Ennél jobban 
nem is koronázhattuk volna meg a 3 napot. 
 
A szakmai út tapasztalatait röviden így foglalhatjuk össze: 
A három nap alatt végig éreztük, hogy mennyire összefognak és segítik egymást az itt 
található vállalkozások. A gazdasági válság ezen a vidéken is érezteti a hatását, mivel a 
vendéglátóink panaszkodnak a fiatalok elvándorlására. A fiatalak a jobb munkalehetőséggel 
kecsegtető Bécsbe költöznek. A vendéglátás területén lényegesebben előrébb tartanak, mint a 
mi vidékünkön. A vendéglátó városunk összlakossága alig haladja meg a 3000 főt, és mégis 3 
csillagos szállodával és több vendéglátó egységgel (nem kocsmákra gondolunk) rendelkezik, 
mint Tiszavasvári és vonzáskörzete. 
 
A kialakított kapcsolatokat tovább szeretnék mélyíteni és amennyiben lehetőségünk engedi, 
vissza szeretnénk hívni a vendéglátóinkat, hogy ők is ismerkedjenek meg Tiszavasvárival és 
annak környékével. 
 
 
Tiszavasvári, 2012. október 14. 
  
 
 
 
      Bánszkiné Dr Mészáros Irén 
                          Elnök 
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