
 

PIAC ŐSSZEL IS!  
  

A balatoni szezon rövid, augusztus 20-a után gyorsan csökken 
a nyaralók száma, míg az iskolakezdet után a gyermekes 
családok is szinte eltűnnek a vízpartról. A tó közelében 
mezőgazdasággal foglalkozó kistermelők egyik legkomolyabb 
problémája, hogy a növények nem igazodnak az iskolai 
szünetekhez. Míg júniusban még igen kevés zöldség- gyümölcs 
terem, így alig van mit kínálni a primőrhöz és importárukhoz 
szokott vásárlóknak, addig szeptemberben még bőséges a 
termés - de kevés a vásárló. 

A tudatos vásárló azzal segítheti a kistermelőt, hogy ősszel is 
törekszik arra, hogy sok olyan alapanyagot használ, amelyek 
ekkor teremnek, illetve hétvégi balatoni kiruccanásain útba ejti 
a helyi piacot. Szeptember nemcsak a szőlő, a szilva ideje, de – 
és ez utóbbi kevéssé ismert - ekkor ideális telepíteni 
levendulatöveket is a kertünkbe. A nyár vége, ősz eleje a 
befőzések ideje is, így kamrapolcainkat házi készítésű, 
egészséges alapanyagokból készült helyi termésű 
finomságokkal tölthetjük meg, például házi kecsöppel, 
gulyáskrémmel, vagy zakuszkával. Érdemes tehát ellátogatni a 
piacra. 

Piacüzemeltetőként szándékunk, hogy a Kincses Somogy 
termelői piacot ősszel is a lehető legtovább nyitva tartsuk. 
Tehát nyitva leszünk, amíg ezt egyetlen árusunk is igényli.  

Terveink szerint szeptember végéig fenntartjuk változatlanul a 
nyári nyitvatartást, míg októbertől szombatonként (és esetleg 
péntekenként, talán péntek délután?) leszünk nyitva. A kedves 
vásárlók a nyitva tartás részleteiről majd a hirdetőtáblán, illetve 
a honlapon (www.kincsessomogy.hu) kaphatnak aktuális 
információkat!  
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SOKAKNAK KEVESET – 
KEVESEKNEK SOKAT: 

SZÁZMILLIÓS 
AGRÁRTÁMOGATÁSOK A 

MARCALI JÁRÁSBAN 
A 2011-es népszámlálás adatai szerint a Marcali járás 
területén a mezőgazdaság (ideértve az erdőgazdálkodást és a 
halászatot is) összesen 877 embernek adott munkát, ami 
meglehetősen alacsony arány ahhoz a járásban 
foglalkoztatottak 12 300 fős létszámhoz viszonyítva. 

Ugyanakkor, ha átbogarásszuk az Európai Unió és 
Magyarország által a járásunkban elő magánszemélyeknek 
illetve az ide bejegyezett cégeknek kifizetett mezőgazdasági 
támogatásokat (azokat a támogatásokat soroltuk ide, 
amelyeket Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal fizet 
ki,) meglepő dolgot tapasztalunk: 2010 és 2015 közötti öt 
évben a Marcali járás területén összesen legalább 11 milliárd 
705 millió forint (!) agrártámogatás került kifizetésre. Ez igen 
nagy összeg. Ha az ember oszt és szoroz, akkor azt találja, 
hogy a Marcali járásban minden mezőgazdasággal 
foglalkozó személyre így havonta 222 ezer forint támogatás 
jutott ebben az öt évben! Ugyanakkor mégsem látszik a 
támogatások hatására kialakult jólét és a boldogság a földdel, 
állattartással foglalkozók körében. 

Ennek oka egyszerű: a járás területére jutó támogatások 
rettentően aránytalanul oszlottak el. A kisgazdák, 
kistermelők erős többsége az öt év alatt összesen, ha kapott 
néhány százezer, legfeljebb egymillió forintnyi támogatást. A 
2015-ben bevezetett a korábbinál bőkezűbb ’kisgazda 
támogatás’ is csak általában havi mintegy 13 ezer forint 
támogatást jelent a kisgazdálkodóknak. Márpedig igen sokan 
csak ezt kapják: A járás legerőteljesebben mezőgazdaság által 
dominált településén, Kéthely községben például a 2015. 
évben 34 cég és család kapott agrártámogatást, ebből 16-an 
ezt ’kisgazda támogatást’ kapták. Ezzel szemben a Marcali 
járás területén a mezőgazdasági, vidékfejlesztési 
támogatások többségét egy igen szűk kör kapta. 

a cikk a 3. oldalon folytatódik 

 

KINCSES HÍREK 



BEMUTATKOZNAK A 
TERMELŐK: A LOCHMANN  
CSALÁD 
A Kincses Hírek hasábjain minden hónapban 
megismerkedhetnek a piacon árusító egy-egy kistermelővel. Az 
augusztusi számban Udo Lochmann-t mutatjuk be, aki 
feleségével együtt foglalkozik állattenyésztéssel és kistermelői 
élelmiszer-előállítással, elsősorban hús- és kecsketej-
készítmények készítésével Sávolyban. A Lochmann családot 
szombatonként találhatják meg a piacon. 
 
Udo, mióta élsz Magyarországon és hogy kerültél éppen Sávolyba? 

2003-ban vásároltam telket Sávolyban és kezdtem el építkezni. 
8 évig épült a házam, ami 2011-ben lett kész, ekkortól élek itt 
állandó jelleggel. Évek óta jártam a Balatonhoz, nyilván a tótól 
távolabbi településeken olcsóbban lehetett ingatlant vásárolni. 
Így jutottam el Sávolyba, ahol a falusi ingatlan mellett a 
szőlőhegyen két földterületet is vásároltam.  

Németországban is állatokkal foglalkoztál? 

Németországban mással foglalkoztam, ott nem voltak állataim. 
Egy vállalkozásom volt, kamionos cégem, 15 kamionnal 
folytattunk fuvarozást.  

Emlékszem – ez nagyjából 40 évvel ezelőtt lehetett – 
gyerekkoromban, otthon édesapámék minden évben levágtak 
két disznót. Pontosabban a munkákat egy hentes segítségével 
végezték, aki szakszerűen feldogozta az állatokat, készített 
hurkát, májast, kolbászt. Akkor ott gyerekként ez nekem 
nagyon tetszett és azt gondoltam, majd én is ezzel fogok 
foglalkozni. Ez végül egy „kis” kitérővel valósult meg. Mivel 
Németországhoz képest Magyarországon a földterület 
lényegesen olcsóbb, így a gazdaságomat itt tudtam felépíteni. 

Milyen állataid vannak? 

Amikor Sávolyba költöztem, először csirkéket vettem és 
nyuszikat. Tulajdonképpen hobbiként indult az állatokkal való 
foglalkozás. Fokozatosan terebélyesedett az állatállományom, 
jelenleg vannak marháim, juhaim, lovaim, kecskéim, 
mangalicáim, és baromfik is, és persze a kutya és a macska sem 
hiányozhat.  

Hogyan tanultad meg a hentes-mesterséget?  

Hobbiként tanultam meg a húsfeldolgozást, mindent 
próbálkozás és tapasztalás révén. Nagyon sok mindent 
kipróbálok, rendszeresen új ízekkel kísérletezek. Valami nem 
jön be és akkor azt hagyom, ami viszont finom, ízletes lesz, azt 
a receptet megőrzöm, esetleg tovább fejlesztem. 

Körülbelül 50 féle hústerméket készítek a májasoktól a 
pástétomokon át a különféle ízesítésű kolbászokig és 
szalámikig. 

Melyik a Te kedvenced? 

Én talán a legjobban a ’Blutwurst-ot’ kedvelem, ezt 
combhurkának mondhatnám illetve szintén kedvenc a nyelv-
hurka, ami a disznó nyelvéből készül. Ezeket a fajta hurkákat 
azonban nem sütjük, mint ahogy a magyar hurkák esetében 
tesszük, hanem főzzük és füstöljük őket, ezt követően 
fogyasztjuk.  

Milyen recepteket használsz? 

Alapvetően német recepteket használok. Az alapvető 
különbség ezekben a magyar húskészítményekhez képest, hogy 
nincs bennük pirospaprika, illetve a szalonna és a sonka nem 
annyira sós, mint ahogy a magyarok készíteni szokták.  

Sokat kísérletezek a fűszerezésekkel, ízekkel: például a 
combhurkába fahéjat rakok, a májasba mézet, a libapástétomba 
pedig egy kis metaxát vagy más alkoholt. A feleségem is segít, 
az ő feladata a kecskék fejése és a kecsketej feldolgozása.   

Mit szeretsz a legjobban a munkádban? 

Tulajdonképpen az egészet szeretem. Reggel 5-kor megnézem 
a napfelkeltét, este pedig a nap lenyugvását, hiszen kora reggel 
már kint kell lenni az állatokkal, a munka pedig napnyugtával 
ér véget.  

Mi a nehéz ebben a munkában? 

A nehéz talán az, hogy minden nap el kell látni az állatokat, 
ebben nincs egy nap szünet se. Nincs megállás. 

A takarmányt is Te termeled az állatok részére? 

Igen, termelek zabot, kukoricát, lucernát. A földeket jórészt 
kézi munkával művelem, esetenként veszek igénybe 
bérszántást, traktoros földmunkát.   

Mit tudsz ajánlani a vásárlók részére? 

Télen, amikor a vágások ideje van, Sávolyban a házam 
udvarában havonta egyszer szoktam piaci napot, falusi 
vendégasztalt tartani. Ott lehet a friss termékekből vásárolni, 
de természetesen egész télen állok a vásárlók szolgálatára, 
tudnak rendelni mind a kecsketej- mind a húskészítményekből 
is.  

Köszönjük a beszélgetést, a jövő évi szezonban újra 

találkozunk. Udo ígéri, hogy a legkelendőbbnek 

bizonyult szalámifajtáiból idén télen nagyobb 

mennyiséget készít majd, hogy a vásárlók számára 

rendelkezésre álljon az igényeknek megfelelő mennyiség

  



AGRÁRTÁMOGATÁSOK A MARCALI JÁRÁSBAN 
folytatás az első oldalról: 

Az összegyűjtött adatok arra utalnak, hogy járásunk területén 
összesen 20-25 cég, illetve család kezében koncentrálódott a 
mezőgazdasági támogatások több mint 80%-a. 16 olyan 
céget, cégcsoportot vagy családot találtunk, akik külön-külön 
is százmillió forintot meghaladó támogatást vettek fel 2010 
és 2015 között.  

A legnagyobb támogatott a járásban a Hubertus Agráripari 
bt, amelynek a központja Kéthely-Sáripusztán található, és a 
német Braun család tulajdonában van. Ez a bt. az öt év alatt 
összesen 3 795 millió forint támogatásban részesült. (A 
Braun családról részletesebben olvashatnak a 2016 júliusi 
Kincses Hírekben.) 

 
A második legnagyobb támogatott a járásban 
Balatonszentgyörgy Battyánpusztán található Dél-Balaton 
Mezőgazdasági Zrt. Ez a cég az egykori Dél-Balatoni 
Mezőgazdasági Szövetkezet földeinek túlnyomó részét 
műveli, illetve közvetlen és kövezetett módon részben 
tulajdonolja is. A Zrt saját jogán 924 millió forint 
támogatásban részesült. Ennek a jelentős része területalapú 
támogatás, de például 57 millió forintot kapott 
gabonaszárítóra (még 2010-ben), vagy 2015-ben mintegy 80 
millió forintot agrár-környezetgazdálkodási támogatásként. 
A cégcsoporthoz köthető támogatások azonban 
összességében lényegesen magasabbak lehetnek, ugyanis a 
cég vezetőségének jó része feltehetően magánszemélyként 
közvetlenül is komoly földterületeket birtokol, amelyek után 
szintén felvesz támogatásokat. Így például egyedül a 
Keszthelyen élő Feil Dávid vezérigazgató magánszemélyként 
még 59 583 472 forint támogatásban részesült 2010 és 2015 
között. 

A harmadik összességben milliárdos összegben támogatott 
nem egy cég, hanem cégek egy olyan csoportja, amelyekben 

az tűnik közös pontnak, hogy Maurer György és Barna 
József vezetése alatt állnak: Ide tartozik a Marcali 
Mezőgazdasági Zrt, a böhönyei Feketesár Zrt és a 
Tapsonyban gazdálkodó TANASZEK kft. Sajtóértesülések 
szerint ez a „kizárólag magyar” tulajdonban lévő cégcsoport 
már a Böhönyei Állami Gazdaság 1994-es privatizációja óta 
a budapesti Szukics Józsefhez kötődik, akinek Somogy 
megyében több más nagy agrárérdekeltség is van a 
tulajdonában. (Pl. ő a Kapos-Agro Rt. vezérigazgatója). A 
Barna család a támogatásokon felül mindenesetre igen 
sikeresen szerepelt az elmúlt év vitatott állami földárverésein 
is: Barna Gábor és József több százmillió forintért licitált és 
vásárolt, és mintegy 400 hektárhoz jutott a megyében ezen 
az úton.  

Ez a három nagy csoport összességében mintegy negyedét 
tulajdonolhatja vagy művelheti a járás mezőgazdasági 
hasznosítású területeinek, és csaknem felét „szívhatta fel” a 
járásba érkezett agrártámogatásoknak.  

A három ’óriás’ mellett azonban találunk további 13 családot, 
céget, amelyek külön-külön is legalább százmilliós, néhány 
esetben több százmilliós nagyságrendben tudtak 
agrártámogatásokat szerezni a 2010-15-ös időszakban. Erre 
a csoportra jutott a teljes támogatási érték mintegy bő 
negyede. Itt már igen különböző típusú támogatottakkal 
találkozhatunk.  

A teljesség igénye nélkül: Tartoznak ebbe a csoportba német 
családi tulajdonban lévő gabonatermelő vállalkozások 
(Gerlot kereskedelmi kft 274,6 millió támogatás, vagy a 
Sohler családhoz köthető mesztegnyői ’Agro’ cégcsoport 
összességében 192,3 millió támogatással). Találhatunk a 
nagytámogatottak között egykori földbirtokos családot, aki 
Magyarországra (részben) visszaköltözve visszavásárolta 
birtokai egy részét (gr Hunyady család 107,4 millió). Nem 
csak külföldiek, hanem az országban másutt élő 
magyaroknak is sikerült a marcali járásban olyan 
nagygazdaságokat felépíteniük/megszerezniük, amely mellé 
nagy összegű agrár- és vidékfejlesztési támogatások is 
igényelhető és pályázhatóak. A Nemesvidi Agro-Vid Kft 
(391,2 milliós támogatás) például az újabban már a 100 
leggazdagabb magyar listáján is szereplő – helybelinek nem 
tekinthető - Berkes családhoz kötődik. 

A támogatotti listán azonban nem csak kizárólag 
gazdálkodással foglalkozókat találunk, hanem például 
alapvetően a vendéglátásban, idegenforgalomban érdekelt 
sikeres helyi vállalkozót, aki emellett állattenyészéssel is 
foglalkozik, és e kapcsán sikeresen jut különféle speciális 
agrártámogatásokhoz is, például őshonos állatfajták 
tenyésztési támogatása. (Kézsmárki Sándor 233,9 millió 
támogatás). Más éppen az eredeti állattenyésztési 
tevékenységét bővíti kapcsolódó ipari gyártással és 
kereskedelemmel (Agroviva Kft – Somogysimonyi, a 
Ferrobull termékek gyártója) 



A szőlőtermesztés szintén olyan ágazatnak tűnik, amely a 
járásban többeknek (magyaroknak pl. Kristóf borbirtok 
Balatonberény 107 millió), illetve külföldieknek (Kristinus 
Borbirtok, Kéthely) lehetőséget nyújtott komolyabb  
támogatások megszerzésére. 

Látva az támogatások elosztását, jogosnak tűnik a kérdés, 
hogy az agrártámogatások és pályázatok által az elmúlt 
években a járásba érkezett pénzeső a jelenlegi formájában 
mennyire képes hozzájárulni ahhoz, hogy valóban helyben 
élő és gazdálkodó családok boldogulni tudjanak. A 
nagytámogatottak listáját nézve több esetben ugyanis 
felmerül a gyanú, hogy a jelenlegi támogatások nagy része 
csupán ’átfolyik’ a járás településein, de a helyi gazdaság 
fejlesztésére nincs hatással, hanem másutt és másokat 
gazdagít.  

(A cikkben használt adatok és forrásaik: Bár Magyarországon 
ez nem annyira közismert az EU és a magyar kormány által 
nyújtott támogatások - mivel az adófizetők pénzéből 
kerülnek kifizetésre - nyilvánosak, beleértve a támogatott 
nevét, lakcímét a támogatás összegét és egyéb adatokat is. Az 
egyes támogatások összegyűjtése azonban nem egyszerű, 
mert a cím és kifizetési jogcím változásai miatt sokszor nem 
egyértelmű, hogy az egyes tételek esetén ugyanarról a 
cégről/magánszemélyről van-e szó. Összeállításunkban 
törekedtünk arra, hogy minden a Marcali járás területén élő 
személy illetve itt működő cég támogatását – a címek 
egyezését is figyelembe véve - teljes körűen és pontosan 
összeszámoljuk. Azonban természetesen előfordulhat, hogy 
egy-egy támogatott vagy támogatás elkerülte a figyelmünket, 
vagy hogy az adatok összekapcsolásakor tévedtünk. Ha 
tévedést talál a szövegben, jelezze!)  
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ÚJDONSÁG: GYÓGYNÖVÉNY-
SZIRUPOK A PIACON 
Hollóczki Judit a Jó Jut Porta gazdája kedden és pénteken 
árulja a piacon gyógynövényekből készült mixtúráit. Mivel 
ezek a termékek kevésbé ismertek a vásárlók előtt, jelen írás 
célja, hogy röviden bemutassa őket. Judit egészségügyi 
főiskolai képesítéssel, ezen kívül természetgyógyász és népi 
gyógyász oklevéllel rendelkezik. A gyógynövény-mixtúrák 
alapanyagait jelentő növényeket maga termeszti, abszolút 
vegyszermentes módon. A növényi szirupok saját recept 
alapján, a gyógynövények natúr levéből, nem főzéses 

eljárással készülnek, így azok értékes, természetes összetevői, 
vitaminjai, nyomelemei megmaradnak bennük. 

 

A gyógynövény mixtúrák típusai és ezek javasolt felhasználása: 

 

Akác: Gyomorpanaszokra, gyomorsavtúltengésre és a 
refluxosoknak ajánlható. 

 

Fenyőrügy: Használható valamennyi légúti megbetegedés 
kezelésére, a tüdőgörgők ’kitakarítására’. 

 

Menta: Jót tesz az epe-és májműködésnek, elhajtja a 
homokot, oldja a követ. 

 

Levendula: Javasolható fejfájásra, migrénre, alvászavarokra, a 
stressz oldására, valamint belső fertőtlenítés céljára. 

 

Rózsa: A rózsaszirup az angolrózsa szirmából készül, 
regenerálja a bőrt, javítja a látást és serkenti a hajhagymákat, 
vagyis hajhullás ellen is kitűnő. Segítséget nyújthat a 
menopausa idején is, könnyebbé teszi annak lefolyását.  

 

Csipke: Magas természetes C-vitamin forrás, egyben 
természetes antibiotikum és immunerősítő. 

 

Citromfű bodzával: A nyirokrendszer karbantartója, teljes 
méregtelenítésre használható. 

 

 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TERVEINK SZERINT 2017 JÚNIUSÁBAN JELENIK MEG ! 

Kincses Hírek                         ingyenes                                                   készül igény szerinti példányszámban 
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