
 
 

 

 
SAJTÓMEGHÍVÓ 

 
Tízből hét településvezető szerint súlyos problémát jelent a klímaváltozás Magyarországon. A 
lakosság azonban hiába vár el konkrét intézkedéseket az önkormányzattól, a településvezetőknek 
nincs elég információjuk, hogy megfelelő lépéseket tegyenek. Az Energiaklub Klímaválasz projektje 
ehhez nyújt segítséget a 6 napos ingyenes képzéssorozatával, amelyben összesen 140 
önkormányzati és szakterületi vezető, valamint helyi civil szervezet képviselője vesz részt. A 
képzés résztvevői konkrét települési problémák megoldására összpontosítanak, s már működő, jó 
kezdeményezéseket is meglátogatnak.  

 
Szeretettel meghívjuk az ENERGIAKLUB Klímaválasz projektje keretében szervezett sajtóútra. 

 
Időpont: 2016. január 28. 13.00-17.30 

Helyszín: Hajdúnánás, Hernádszentandrás 
 
Indulás Hernádszentandrásra kisbusszal Hajdúnánásról 13.00-kor (Hotel Medián elől, Hunyadi út 
13.). 
Korlátozott számban biztosított a helyszínek közötti transzfer, ezért kérjük, hogy az erre való 
igényüket feltétlenül jelezzék! A busz az utolsó helyszínről visszatér az indulási helyre. 
Csatlakozási pont: 14.20 óra, Hernádszentandrás, Művelődési Ház, Fő út 142. 
 

A Sajtóúton való részvétel regisztrációhoz kötött! Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat! 
 
Regisztráció Hegedűs Dánielnél a daniel@eventique.hu e-mail címen, vagy a 70/631-5243 
telefonszámon. 
Bővebb információ a projektről: www.klimavalasz.hu 

Szeretettel várjuk! 

 PROGRAM 

13.00 
Indulás Hernádszentandrásra 

14.20-14.25 
Érkezés Hernádszentandrásra, a Művelődési Házba – csatlakozási pont 
Üveges Gábor Polgármester Úr köszöntője 

14.30-15.15 
Előadás: Hernádszentandrás – Bioszentandrás – helyi gazdaságfejlesztés és lépések a 
fenntartható település felé 
Előadó: Üveges Gábor 

15.15-15.45 
Látogatás a kertészetbe és a feldolgozó üzembe 

15:45 - 
16:15 

Gasztroélmény 
Bemutatkoznak a Bioszentandrási termékek: 
Svédasztalszerűen - lekvárok, szörpök és egyéb készítmények kóstolása 
Visszautazás Hajdúnánásra, érkezés kb. 17.30-ra. 

 
 
HERNÁDSZENTANDRÁS 

http://www.klimavalasz.hu/
http://www.klimavalasz.hu/


 
 

 

 
2010 decemberében olyan útra lépett a „Kassa-Miskolc tengelyen” félúton található 445 lelkes 
Hernádszentandrás, mely alapjaiban változtatta meg súlyát, megítélését, és szerepét a térségi és 
az országos vérkeringésben. 
 
A valamikor virágzó, földművelésből élő kiváló adottságú kisfalu ugyanis – számos hasonló méretű 
település mellett – áldozatul esett a rendszerváltásnak, szétesett, mint közösség, és az ott élők 
nagy része munka nélkül maradt. 
A közel 10 éves tudatos közösségfejlesztési munkába ágyazva viszont, egy EU-forrás elnyerését 
követően kezdődött el a jövőbe mutató BioSzentandrás rendszerének felépítése. 
Meghaladva a panaszkodás és a csodavárás logikáját, egy olyan – helyi adottságokra épülő – üzleti 
alapokra helyezett, számos szociális elemet tartalmazó vállalkozás létrehozása vette kezdetét, 
mely célul tűzte ki, hogy 5 éven belül kialakuljanak az önálló működés komplex feltételei. 
Az elmúlt években megteremtődött a szabadföldi és melegházi termelés feltételrendszere 2,5 
hektár területen, 2015 őszétől működik a feldolgozó üzem, mintegy 30 fűszernövényt 
termesztenek, a 2000 négyzetméteres levendulaültetvényünk jelenti a népszerű kézműves 
termékeink alapanyagát. 
Önálló értékesítési rendszer és partnerhálózat alakult ki. Öt étterem, egy pékség, vásárlói 
közösségek vannak jelen mindennapjaikban. Óvodások és iskolások körében is igyekeznek „fertőzni” 
az egészségtudatos életmód fontosságának hangsúlyozásával. 
Az elkövetkező évek a közös termékfejlesztésről, a termelésbe vont partnerek megjelenéséről, 
BioSzentandrás és az ökológiai termékpaletta térségivé válásáról fognak szólni, megteremtve ez 
által az alapját az egyre növekvő számú saját foglalkoztatott alkalmazásának. 
BioSzentandrás sikerei mögött egy komoly menedzsermunka áll, melynek köszönhetően négy, 
egymásra épülő EU pályázati forrás, három év közfoglalkoztatási programja, egy tudatos 
márkaépítési és piackutatási folyamat szinergiája valósulhatott meg.  
„BioSzentandrás, mint egy nagy család”, a fizikai és szellemi dolgozók, az adminisztratív és kreatív 
munkatársak csapata Európa figyelmét is felkeltve 2013-ban Európai Innovációs Díjban részesült. 
A 2015. év kiemelt eseménye volt, hogy 342 pályázó közül BioSzentandrás egyedüli magyarként 
bekerült a legjobb 16 közé az Európai Befektetési Bank által meghirdetett „Szociális Innovációk 
Európai Versenyén”, és részt vehetett a prezentációs döntőben Milánóban. 
 


