
Pályázat gyümölcsaszalóra 

 

Terény község önkormányzatának képviselőtestülete mindig is fontosnak tartotta a 

pályázatokon való sikeres részvételt. 

Miként boldogulnak az idén, milyen pályázatokkal próbálják gyarapítani a községüket?-

kérdeztem otthonában Mucsina Gyulától akit a rendszerváltás óta harmadszor választottak 

meg polgármesternek.  

Pályázunk az iskola felújítására, a nemzetiségi napok megszervezésére, a falurádióra. A 

legjelentősebb a három megyében- Nógrádban, Szabolcsban és Baranyában - 

munkahelyteremtő beruházásra irányuló Phare-támogatás megszervezésével kapcsolatos. 

Hárommillió nyolcszázezer forintot kérünk amelyből egy csalási gyümölcsaszalót kívánunk 

létrehozni. 

Miként teremtik elő a szükséges alapanyagot? 

Ilyen gondunk nincs. Az eddig ránk maradt gyümölcsből amelynek értékesítése mindig nagy 

gondot okozott részben a magyarnándori gyümölcsösből, részben a vadon termőkből ezt 

biztosítani tudjuk. Ez a mostani Phare-beruházásunk a jelentős számú munkanélküliek, a 

hátrányos helyzetűek táborát próbálja mérsékelni, akárcsak a tavalyi négymillió forintból 

felépített szövöde, ahol jelenleg négyen dolgoznak. A beruházáshoz munkahelyteremtés 

címen kaptunk pénzt a Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól. 

Felmérték az értékesítési lehetőségeket? 

Almából,szilvából stb. exportképes termékeket tudunk majd melynek piaca van. 

Kinek köszönhető a gyümölcsaszaló kitalálása? 

Az én pihent agyam terméke. Ugyani az aszalóval milliókat menthetünk meg. Amit nem 

tudunk gyümölcsaszalóként feldolgozni az a cefrébe megy. Onnan is pénzt kaphatunk. A 

keletkezett hulladékért pedig akármit-többek között lakást és egyéb helyiségeket is lehet 

fűteni. 

Milyen kapacitású elrendezéssel számolnak? 

 

Olyannal, amely naponta 3-3,5 tonna készárut termel. 

 

Amennyiben a pályázat zátonyra fut milyen elképzeléseik vannak? 

Ezzel nem számolunk, bízunk a sikerességében. Ha netán mégis bekövetkezne akkor jövőre 

újra megismételjük. A számunkra nélkülözhetetlen döntéssel járó igent májusban tudjuk meg. 



Honnan teremtik elő a szükséges szakembereket? 

Meg lesz az is. A nagy érdeklődés jelzi, hogy az érintettek közül a polgármestert gyakran 

megállítják és megkérdezik mikor mehetnek dolgozni? 

 

Akad a községben olyan, aki nem barátkozott meg a gyümölcsaszaló létrehozásánka 

gondolatával? 

Egy-kettő ilyen is akad. A kisüzem létrejöttét egy-két jövedelempótlós, csökkent képességű 

munkanélküli foglalkoztatása jelzi majd. Őket a piaci értékek függvényében követhetik 

társaik. A beruházás az Agrár Kft. a Terényért alapítvány és a Phare-pályázaton nyert 

pénzből, s az előbbiek együttes munkájával válhat valóra. 
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