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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2010. április 29-én 16 órakor 
 megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme 
Jelen vannak:  Mucsi László elnök 
 Tabajdi Gábor 

 Rokolya Nándor bizottsági tagok 
 Patkós Zsolt polgármester 
 Besesek Béla képviselı 
 Csertı István képviselı 
 Varga Ferencné OMSB elnök 
 Balasi Anna OMSB tag 
 Oláh László OMSB tag 
 Mára Krisztián szervezı 
 Király Tamás szervezı 
 Iványiné Földi Ágnes 
 Szabó Mikor Éva 
 Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
 László Tibor 
 Faragó Márta 
 
Mucsi László TMB elnök 
Köszöntötte a kibıvített Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottsági ülésen megjelent 
bizottsági tagokat, meghívottakat.  Megállapította, hogy az bizottság határozatképes, mert a 3 
fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. A meghívóban szereplı napirend elfogadását javasolta. 
 
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
N A P I R E N D 

 
1.  Elıterjesztés a II. Méz-, és Meggyfesztivál megszervezésérıl  
     Elıadó: Mára Krisztián szervezı 
  
Mucsi László TMB elnök 
A mai témánk a II. Méz-, és Meggyfesztivál megtartásának szakmaiságát megalapozó 
megbeszélés. Felkérte Patkós Zsolt polgármestert, hogy néhány szóval vezesse be a 
megbeszélést. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy véleménye szerint építıjellegő lehet az elkövetkezı idı. Tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy Mára Krisztián és Király Tamás szervezıként vesz részt az ülésen, a 
rendezvényen a szórakoztatásról, a fesztivál gondolatáról, annak megvalósításáról 
gondoskodnak, szintén fontosnak tartják a szakmaiság erısítését. A szervezık kérik a 
bizottságot, hogy fogalmazzák meg, konkrétan mit szeretnének látni, illetve hallani a 
rendezvényen, tovább  hogyan tervezik ennek megvalósítását. Elkötelezettek az iránt, hogy a 
fesztivál ne csak szórakoztató legyen, hanem informatív is. 
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Néhány hete vált biztossá, hogy a fesztivált meg tudjuk rendezni, lévén az országszerte igen 
sok településen szerveztek hasonló rendezvényeket, így kétségessé vált, hogy megfelelı 
színvonalú elıadásokat, elıadókat tudjuk szerzıdtetni a fesztiválra. A program véglegesítése 
megtörtént, a kétnapi program gerince kialakult. A TMB elnöke véleménye szerint a tavalyi 
rendezvény nem vonta be kellıképpen a termelıi oldalt, ezért is kérte  szervezésben a 
bizottság közremőködését. A gazdasági körülmények is nehezítették a meggytermelık 
helyzetét. Mindenképpen próbálnak koherenciát teremteni a méz-, és meggytermelık, illetve a 
fesztivál gondolatisága között. Felkérte Mára Krisztiánt, hogy röviden vázolja fel az 
elképzeléseit a fesztivállal kapcsolatban.  
 
Mára Krisztián  szervezı 
Valóban fontosnak találták, hogy a mézzel és a meggyel közelebbi kapcsolatba hozzák a 
rendezvényt, ne kizárólag szórakoztató jelleget adjanak neki, hanem értékteremtı legyen. 
Véleménye szerint a tavalyi évben egy közös kommunikációs hiba merült fel, amelyet idén 
megpróbálnak kiküszöbölni. Egy-két gondolatot említett ezzel kapcsolatban. Abban is 
változtatni szeretnének, hogy a fesztivál a helyi érdekeket is szem elıtt tartsa, mind több helyi 
személy és vállalkozó bevonásával. Kéri, hogy a megjelentek is segítsék ıket az ötleteikkel, 
elvárásaikkal. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondja, hogy  a fesztivál teljes költségvetése 7 millió forint, vagy inkább fölötte, amibıl az 
Önkormányzat 500.000 Ft + ÁFA összeget vállalt magára. Nagyságrendileg meg kellene 
határozniuk, hogy mit hozhat Szanknak a fesztivál. Mit kell, hogy adjon Szank egy ilyen 
fesztiválért. Megfelelı tartalommal megtöltve kell ezt a fesztivált megtartani. 
 
Mucsi László TMB elnök 
A fesztivál pontos ideje már meghatározásra került? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Igen. Június 25-dike péntek este, illetve június 26-dika szombat, egész nap. A mai ülésnek a 
témája az lenne, hogy milyen szakmai szempontok, programok kerüljenek bele a programba, 
ötleteket vár, illetve a megvalósításuk során ki milyen szerepet tudna vállalni.  
 
Mucsi László TMB elnök 
Megjegyezte, hogy a tavalyi év során az idıjárás miatt a meggy érése a megszokottnál két 
héttel korábban kezdıdött, ez is nehezítette a rendezvény lebonyolítását. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ismertette a jelenlévıkkel, hogy a tavalyi évben Kovács Zsuzsa meggytermelıvel egyeztettek 
a meggy várható idıpontjáról; se korai, se késıi idıpontot nem szerettek volna kitőzni. A 
nevezett hétvége azonban ütközött volna egy másik programmal, így halasztaniuk kellett. Az 
idén már elıre lefoglalták ezt a hétvégét.  Mucsi László véleményét kérdezte az idei 
meggyérési idıszakról. 
 
Király Tamás szervezı 
A tavalyi évben is sok fellépıt azért nem tudtak a rendezvényre hívni, mivel már eligérkeztek 
más fellépésre. Most ezt úgy gondolja, idıben indul a fesztivál megszervezése. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Véleménye szerint az idén a meggy érése valószínőleg egybeesik a fesztivál kitőzött 
dátumával. Jó termésre számítanak. A meggyel kapcsolatban olyan marketingmunkát kellene 
bonyolítani, amely népszerővé teheti a hazai termést. 
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A feldolgozás-, és csomagolástechnikai újdonságokat, lehetıségeket is ismertetni kellene a 
termelıkkel a minikonferencia keretén belül. Ezzel is segítve meggytermelı gazdákat. Várnak 
még arra, hogy a törvény lehetıvé tegye, hogy a gazdák alanyi jogon készíthessenek a saját 
termésbıl pálinkát, párlatot, illetve a termék sütıipari felhasználhatóságáról is tájékoztatást 
lehetne adni a gazdáknak. Ily módon valóra válhat az a vágyuk, hogy saját maguk 
feldolgozhassák a termést. Várja a további észrevételeket. 
 
László Tibor 
A jelenlegi politikai helyzetben véleménye szerint nem számíthatnak arra, hogy a 
közeljövıben jelentıs változások mennének végbe. Az sem valószínő, hogy az utóbbi ötven-
hatvan évben kialakult étkezési kultúra egy csapásra megváltozik. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Úgy gondolja, azért vannak itt, hogy ezen változtassanak, ismertessék a gazdákkal a 
lehetıségeket. Ami történt az országban az elmúlt hetekben az mindenképpen pozitív 
elmozdulást sejtet a mezıgazdaság terén. Reményei szerint sok családnak biztosítana munkát a 
helyi feldolgozás. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy amikor a fesztivál alapötlete felmerült, a helyi adottságokat vették figyelembe. 
Többletlehetıség azon túl, hogy Szank településmarketingjét segíti a fesztivál, kiváló alkalmat 
teremt az ismeretterjesztésre is, fontos információk juthatnak a gazdák birtokába szakmai 
szempontból is. Kéri, hogy a bizottság vizsgálja meg, hogy milyen szakmai programot 
építhetnének be a szórakoztató programok közé. Azt szeretnék, ha Szank a helyben termelt 
meggyérıl és mézérıl lenne híres. Ezt egy lehetıségként kellene értékelni akkor is, ha csak 
lépésenként tudják megvalósítani. 
 
László Tibor 
Megjegyzi, hogy az elızı napon találkozott kiskunmajsai termelıkkel is. Tudni szeretné, hogy 
nem lehetne-e ıket is bevonni? 
 
Mucsi László TMB elnök 
Véleménye szerint mindenképpen a jövıbe mutat a kérdés, azonban jelenleg a szanki 
termelıket részesítik elınyben. Nem az a cél, hogy ıket integrálni próbálják, azonban a 
szakmai programokra szívesen várják ıket. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Véleménye szerint László Tibornak az a gondolata, hogy a meggytermelıket hasonlóan a 
méztermelıkhöz kistérségi szinten próbálják összefogni, de egyenlıre Szanki viszonylatban 
kellene gondolkozni. Kiskunmajsán is létrejöhetett volna a fesztivál, de a szanki meggyet 
szeretnék elsısorban fókuszba hozni. 
 
Mucsi László TMB elnök 
A programra visszatérve szívesen venné, ha a kiskırösi meggyfeldolgozó üzemmel fel tudnák 
venni a kapcsolatot. Elkezdték a tartósítószer-mentes meggyivólé gyártását. İket is érdemes 
lenne meghívni és az alapanyag-biztosítás, illetve kooperációs lehetıségekrıl velük is 
egyeztetni. 
 
Mára Krisztián  szervezı 
Biztos benne, hogy a meggytermelık is érdekesnek, hasznosnak találnák a velük való 
találkozást. 
 



 5 

Patkós Zsolt polgármester 
Tudatja, hogy Kiskırösön a volt falugazdász ennek letéteményese, a helyi TÉSZ szakmai 
vezetıje. 
Varga Ferencné OMSB  elnök 
Megjegyzi, annak ellenére, hogy már sok felszólalótól sok információt hallottak, 
tulajdonképpen nem jutottak közelebb annak megoldásához, hogy kiküszöböljék a tavalyi év 
során felmerült hibákat. Kérdezi, hogy nem az lenne-e a feladatuk, hogy a programok 
sokszínősége érdekében új programokat javasoljanak?  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ismerteti, hogy a Képviselı-testület elıtt is nyilvánvalóvá vált, a fesztivált másképpen kellene 
megszervezni, a szakmai részét kell erısíteni a programoknak. Éppen ezért most a szakmai 
szempontból fontos programokat vitatják meg. Ezáltal láthatják, hogy a befektetett pénz 
megfelelıképpen hasznosul. A kiegészítı programokat is természetesen alaposan meg kell 
szervezni, de a mai délután a szakmaisággal foglalkozik. 
 
Mára Krisztián szervezı 
Biztosítja a bizottságot, hogy ebben mindenben segítségére lesznek a szakmai szervezıknek, a 
szanki meggyet szeretnék elıtérbe helyezni. Mindenképpen kíváncsiak a kísérıprogramok 
kapcsán a jelenlevık ötleteire is. Az idei Guinness-rekordot is ennek jegyében tervezték: 
Magyarország nagymérető térképét készítik el, amit mézzel öntenének le, majd a közönség 
segítségével 2010 szem meggyel raknák ki. Ismertette a kivitelezésbe bevinni kívánt         
ötleteiket is.  
 
Besesek Béla képviselı 
Véleménye szerint az idei évben mindenképpen a tájékoztatást, hírverést kell elıtérbe 
helyezni. Minél több médiát kell meghívni az eseményre. A feldolgozást mi itt most nem 
fogjuk tudni bemutatni. Látványosság lesz, az érdeklıdést kell felkelteni az emberekben.  
 
Mára Krisztián  szervezı 
Egyetért Besesek Bélával, de hozzáfőzi, hogy, pontosan ezért kell a bulvársajtót is bevonni, 
hiszen, ha reklámozni akarnák a sajtóban, médiában az eseményt, annak a költsége milliókra 
rúgna. Ahhoz viszont viszonylagos tömegrendezvényt kell rendezniük, hogy felkeltsék a 
bulvársajtó érdeklıdését. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Konkrétumok vonatkozásában kéri Mucsi Lászlót, hogy győjtsék össze azokat az adatokat, 
amelyeket fontos lenne elmondani az ismertetıben a szanki meggyrıl, úgy, mint: termelıkrıl 
adatok, termésátlag, fajták, termıterületek nagysága. A késıbbiekben ezeket az adatokat 
beleszıhetnék mind a szórakoztató mősorok összekötı szövegeibe, illetve a szakmai 
tájékoztató során is elhangozhatna. 

 
Mára Krisztián  szervezı 
Elmondja, hogy a tavalyi év vonatkozásában összesítették a sajtóban való megjelenéseket. 
Ezeknek a száma 154 volt, ideértve a honlapon, interneten, sajtóban, rádióban való közléseket. 
Az idén bevonják Kecskemétet és Kiskunfélegyházát is. Reményeik szerint az elkövetkezı 
évben már háromnapossá bıvítenék a fesztivált. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem gondolja, hogy megfelelı lenne Besesek Béla által javasolt dolog. Ellentétben van a 
Mucsi László által javasolt szakmai elıadásokkal. A fesztivál kísérıprogramjaként olyan 
elıadásokat kellene szervezni, amelyeknek egy bizonyos tematikai íve lenne.  
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Ideálisnak tartaná, ha a szakmai program egy helyi termelı elıadásával kezdıdne, az 
adottságokról, lehetıségekrıl, arról, hogy mi az, amit egy szanki termelı elı tud állítani, képes 
megvalósítani. Hiszen termésben a lehetıség. Ehhez kapcsolódva hallgathatnák meg a 
feldolgozók elıadását. Az esetleges társulás lehetıvé tenné, hogy a szanki meggy egész 
Magyarországon, majd késıbb talán Európa szerte ismertté válhasson. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Elmondja, hogy a kiskırösi feldolgozó cég egyenlıre Magyarországon forgalmaz. 
Magyarországon van az összes hőtıház és konzervipar ismerıs. Jó lenne egy nagyobb 
szaporítóanyag céget meghívni vagy esetleg több céget is, mutassák be, milyen szaporítóanyag 
fajták vannak, ezeknek milyen elınyeik vannak. Lehetne egy olyan sorsolást is a végén, ahol 
csemetét kapna a termelı. Az egészet látványossá kellene tenni. Milyen talajadottságok 
vannak. Fontos része a konyakmeggy készítésének a meggymagozás is, érdekes lehetne ennek 
a bemutatása is. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Jó gondolatnak tartja. Úgy gondolja, ezen felül a feldolgozóipar részérıl kaphatnának 
információkat arról, hogy ık milyen fajtákat részesítenek elınyben, hiszen nekik errıl már 
vannak tapasztalataik. Ezért lenne fontos az, hogy már mőködı feldolgozóipari cégeket 
vonjanak be a szakmai programokba. A élelmiszerláncokkal is el kell fogadtatni, hogy igenis a 
magyar meggybıl készült termékeknek kell, hogy legyen újra jövıje. Az exportlehetıségeket 
is szem elıtt kell tartani, szóba kerülhet itt Európa úgy, mint a Közel- Kelet. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Összefoglalja: a szaporítóanyagot elıállítók, feldolgozók, illetve a termelık ismertetıi 
alkotnák a vázát a szombati szakmai programoknak. Kérdezi, mi az amirıl még szót kellene 
ejteni? 
 
Oláh László OMSB tag 
Úgy tartja, a meggyterületek telepítésének költségeirıl is lehetne beszélni. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Véleménye szerint ezt a helyi szakemberek is tudják. Fontosabbnak tartaná a biológiai 
növényvédelemrıl való ismertetıt acélból, hogy minél kevesebb méreganyag kerüljön 
felhasználásra. Olyan szakembert tart fontosnak meghívni, aki ezzel foglalkozik, kutatja azt, 
melyek azok a szerek, amelyek a legkevesebb méreganyagot tartalmazzák. Valószínőleg ez 
nagy érdeklıdésre tarthat számot. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
A feldolgozáshoz kapcsolódóan meggymagozógép bemutatása lehetséges,  itt a termelıket ez 
nem érinti, mivel 1,5 tonnát magoz ki óránként. Nem igazán jó az ittenieknek, mert ez 
nagyüzemi felhasználásra alkalmas. A gép bemutatása helyett inkább a kész termék 
feldolgozása jöhetne szóba a bemutatás terén.  
Nem lát olyan kezdeményezést, ami azt mutatná, hogy erre a meggyterületre telepítene akár 
konzervipart, hőtıházat vagy feldolgozóüzemet. Emellett a feldolgozók sem szívesen osztanak 
meg szakmai titkokat a potenciális konkurenciával. Szolgálhatnak érdekességekkel, de a 
technológiai kérdésekben nem lesznek közlékenyek. Ha valaki ilyen beruházást kíván 
megvalósítani, azt összefogással vagy saját erıbıl tudná véghezvinni. A minap viszont 
érdekes információ jutott a tudomására: a Debreceni Egyetem Gyógyszerész Tudományi 
Karán kutatásokat folytatnak a meggymag hatóanyagainak felhasználásával kapcsolatban. 
Felfedezték, hogy a hatóanyag felhasználható a szívgyógyászatban és a kozmetikai iparban is. 
Magyarázta a téma részleteit. E témában biztosan szervezhetünk elıadást.  
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Mucsi László TMB elnök 
Úgy tartja, hogy ez valóban jó ötletnek tőnik. A hulladékhasznosítás is érdeklıdésre tarthat 
számot. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ily módon bezárul a kör: a szaporítóanyagtól eljutottunk egy feldolgozott termékig, majd a 
melléktermék, hulladék hasznosításáig. Örömmel venné, ha az egyetem kutatója 
ismeretterjesztı elıadást tartana a mini konferencián. Kéri Rékasiné Dr. Oláh Gizellát, legyen 
segítségükre  az egyetemmel való kapcsolatfelvételben. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Megpróbálja felvenni a kapcsolatot a professzorral egy ismeretterjesztı elıadás 
megszervezése érdekében. 
Jó dolognak tartja a szakmaiságot, de véleménye szerint a fesztiválon ugyanúgy hangsúlyosan 
kell kezelni a szórakoztató programokat is. Nem szabad, hogy a fesztivál jellege elvesszen. 
 
Király Tamás szervezı 
Egyetért a felszólalóval. Ezért is tartja fontosnak az egyeztetést, hogy a programok 
találkozzanak az elvárásokkal. Szeretné tudni, mik azok a meggybıl készült termékek, 
amelyek helyi viszonylatban is elıállíthatók. Meg tud jelenni kiállítás jelleggel vagy 
kóstolással is,  sütemények, bólé, pálinka, bor. stb.  
 
Mucsi László TMB elnök 
Hozzáteszi, hogy mindenképpen törvényes keretek között kell maradniuk, így csak 
meggylekvár, ivólé, sütemények, befıttek jöhetnek szóba. Itt a gyümölcs termesztésen volt 
eddig a hangsúly, most szeretnénk a helyi feldolgozás felé elmenni. Korlátozott keretek között 
a meggybor és bólé is kóstoltatható. 
 
Király Tamás szervezı 
A tavalyi  fesztiválon két alkalommal is volt ellenırzés. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Kóstoltathatóak a sütemények, lekvárok, befıttek, meggybor és meggybólé. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Az idei fesztiválon is szerepelniük kellene. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A szakmai elıadásoknak szakmai jellegőnek kell lennie. Ragaszkodna egy szanki 
meggytermelı elıadásához is, erısítve ezzel azt, hogy az adottságok alapján milyen 
lehetıségekkel bír a meggytermelı. A bemutatót, kóstoltatást mindenképpen szanki 
termelıknek kellene csinálniuk. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Természetesen szanki termelıknek kell ezt végezniük. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A tavalyi évben kecskeméti termelık mutatták be, a szankiak nem nagyon képviseltették 
magukat. Idén jobban be kell vonni a szanki termelıket. Kell a marketinghez az hogy 
megmutassák nem csak alapanyaggal szolgálnak, hanem tevékenyen részt vesznek a 
munkálatokban. Lehetne például bemutató lekvár fızés, bár nem vitás, hogy ez nem egyszerő 
dolog. 
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Király Tamás szervezı 
Ez közelebb vinné az emberekhez az egész folyamatot. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Mivel a szanki gazdák alapanyag elıállításra vannak berendezkedve, igenis szakmai segítséget 
kell kérni azoktól, akiknek ebben gyakorlatuk van. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Véleménye szerint ez így van, ragaszkodni kellene ahhoz, hogy egy szanki viszonyokhoz 
szokott szanki termelı tartson elıadást. A növényvédıszerekrıl és a feldolgozási 
lehetıségekrıl szóló elıadást szintén rendkívül fontosnak tartja. Ily módon ezen beszámolók 
kitehetnek egy három órás elıadás-sorozatot. A fesztiválon a hangosítás lesz problémás; 
gondoskodni kell arról, hogy a szakmai program elıadásai hallhatóak legyenek. Erre a célra 
megfelelne a bányászpark ebédlıje. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Hozzáfőzi, hogy a csomagolástechnikai részre is hangsúlyt kell fektetni, hiszen az Euro-
zónába való csatlakozással új kritériumok, új törvényi szabályozások is megjelentek a 
csomagolás tekintetében. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Kérdezi a jelenlévıket, van-e valami hozzáfőzni valójuk. 
 
Varga Ferencné OMSB  elnök 
Szakkönyv bemutató-, és vásár is kiegészíthetné a programot. Esetleg a Vám-, és 
Pénzügyırség részérıl is lehetne egy meghívott. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja elfogadásra a következıket: a bizottság felelıssége, hogy a fesztivál elıtt három-
négy héttel a Szankra jellemzı adatokat összegyőjtse: a helyi adottságokról, termıterületekrıl, 
termésátlagról, fajtákról, termelıkrıl. A szakmai programok között ezek szerepelnének. 26-án 
délután a szaporítóanyagokról egy saját elıadással a helyi megy termelık képviseletében 
tapasztalatokról, növényvédıszerekrıl, a feldolgozás lehetıségeirıl, illetve csomagolás 
technikáról. Ha lehetséges, a Debreceni Egyetem elıadója egészíti ki a programot. Ha nem. 
szükség lesz az anyagot írott formában beszerezni és ezt közzétenni. Kísérırendezvény 
helyszíne az ebédlı lesz, idıpontja lehetıleg a kora délutáni órákban a színpadon folyó mősor 
függvényében. A szakmai programok felelıse a program teljes egészére vonatkozóan Mucsi 
László, a TMB elnöke. A tárgyi feltételek biztosítását az Önkormányzat vállalja magára. Kéri 
Rékasiné Dr. Oláh Gizellát, hogy a meggymagozó gép mőködését bemutató anyaggal segítse a 
szakmai programot. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Az érdeklıdést növelve javasolja, hogy a konferencián résztvevık között szaporítóanyagot 
sorsoljanak ki. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Érdeklıdik, hogy van-e a jelenlévık között olyan személy, aki kapcsolatban van 
szaporítóanyag-termelıvel-, kereskedıvel. 
 
Mucsi László TMB elnök 
Jelzi, hogy ebben az ügyben termelıkkel fog konzultálni. 
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Patkós Zsolt polgármester 
Hangsúlyozza, hogy a rendezvény költségvetése nem bírja el a további kiadásokat, így 
elsısorban felajánlásokat vár, ennek fejében feltüntetnénk a támogatók névsorában. Kéri 
Mucsi Lászlót, hogy állítsa össze a személyesen meghívandó személyek, cégek listáját. A 
falugazdász ebben biztosan segítséget tud nyújtani. 
 
Király Tamás szervezı 
Kéri, hogy a meggytermelık névsorát is állítsák össze, mivel a méztermelıké már meg van. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A tavalyi évben a szanki termelık nem kívántak egyénileg felkerülni erre a listára, több mint 
50 személy volt. A falu számára fontos lenne, hogy ezt a lehetıséget minden termelı számára 
biztosítsuk. A kistermelık, ıstermelık lehetıségei a jövıben kell, hogy nagyobb hangsúlyt 
kapjanak a piacnyitást illetıen. Király Tamás kérésével kapcsolatban fontosnak tartja, hogy a 
szanki meggytermelık mindenképpen legyenek jelen egy általuk készített helyi termékkel.  
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Megkérdezte, hogy a konyakmeggyesekkel foglalkozzunk-e? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ha Gizike felvállalja ennek szervezését, akkor igen. 
 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella 
Fel kell mérni, ki az, aki megjelenne a fesztiválon, felvállalja a szervezését.  
 
Mucsi László TMB elnök 
Megköszönte a felvállalást. Javasolja elfogadásra a Patkós Zsolt polgármester által 
összefoglaltakat. 
 
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 

 
2/2010.(IV.29.) TMBH 
II. Méz- és Meggyfesztivál  
megszervezésérıl 

HATÁROZAT 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági  
Bizottsága megszervezi a meggytermelık szakmai találkozóját. A bizottság feladata, hogy a 
meggy vonatkozásában a Szankra jellemzı adatokat összegyőjtse: a helyi adottságokról, 
termıterületekrıl, termésátlagról, fajtákról, termelıkrıl. 
A szakmai elıadások tervei között a meggy szaporítóanyagainak bemutatása, helyi termelıi 
tapasztalat, növényvédelem, a meggy feldolgozási lehetısége, csomagolás technika, kiskırösi 
technika bemutatása, a meggymagolaj gyógyszerként való alkalmazásának kutatása szerepel. 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Mucsi László TMB  elnök 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18,00 órakor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 
   Mucsi  László 
     TMB elnök 


