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Sammanfattande projektbeskrivning 
Tanken var att under 18-23 september upparbeta kontakter med Ungern där tidigare LAG 
Våg21 haft kontakt med Gusztav Nemez, något som vi ville återuppta och därigenom 
komma i kontakt med lämpligt leaderområde för kommande samarbete. 
Vi önskade även genom vår resa att fördjupa samarbetet inom LAG så att vi därigenom 
skapar en god plattform för kommande projektbeslut inom perioden. 
 
Målgrupp för aktiviteterna 

1. Finna lämplig partner i Ungern för samarbete. 
2. Fördjupa samarbetet inom LAG verkställande utskott i Leader Gränslandet. 

 
Syfte 
Ungern är ett nytt land inom EU som också startar upp sin LAG-verksamhet i den nya 
programperioden. Gränslandet består av områden med erfarenheter från leader+-perioden 
men också av helt nya områden utan tidigare kunskap om leader. Genom att träffas kan vi 
uppnå nya sätt att hantera uppstarten av leaderperioden samt eventuellt hitta 
samarbetspartners för fortsatt internationellt samarbete. Vi vill även ”svetsa samman” det 
verkställande utskott som ska arbeta tillsammans.  
 
 
Redogörelse för projektets genomförande 
18 – 23 september genomfördes resan till Ungern. Se bilagd resejournal. 
 
Efter en natt i Budapest blev vi hämtade av tolk och chaufför för att ta oss till Zalazengrót, 
cirka 20 mil sydväst från Budapest, där vi blev introducerade i Zala Thermal Valley Leader 
program 2007-2013. Vi berättade också om leaderprogrammet i Sverige och om Leader 
Gränslandet och dess strategi. 

 



   

Leader Gränslandet, Bievägen 1, 641 45 Katrineholm, tfn 0150-66 25 50, fax 0150-510 09 
e-post: karina@granslandet.se

 
 
 
Efter att ha intagit lunch for vi vidare till ZalaszentlaszloSzentmihalypusta (oj dessa 
krångliga namn) för att besöka en turismanläggning med bl.a. turridning, restaurang och 
boende.  Dr. Judit Nagy var vår värd och också ägare av anläggningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Färden gick vidare till Kehidakustany i dalgången till floden Zala. Här har ett turistområde 
nyligen byggts upp med hotell, pensionat, semesterlägenheter samt campingplatser. Just 
närheten till Balatonsjön har givit orten en skjuts framåt. 
Här mötte oss en sprudlande glad kvinna, Erzsébet Gellért Horváthné, vid sin dörr till 
keramikverkstaden. Tack vare Leader hade hon för tre år tillbaka fått möjlighet att 
förverkliga sin dröm att kunna leva och verka som keramiker. Innan hon fick chansen att 
förändra sitt liv, arbetade hon som föreståndare för en bokaffär i många år och hade 
keramiken som en ren hobby.  
Tack vare projektpengar kunde Erzsébet bygga upp sin verkstad alldeles intill föräldrarnas 
hus och slapp därmed ta emot sina kunder i hemmet, där tidigare besök och 
affärsuppgörelser blandats med ljudet från skällande hundar. Den nya verkstaden gav henne 
verkligen en ”push” framåt i karriären. Att den varit framgångsrik förstod vi snart. Lagret av 
färdiga varor, som vi eventuellt kunnat köpa från, var lika med noll. Alla husskyltar i 
semesterbyn hade tillverkats i hennes verkstad! 
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Dötk Noé Borhaz.. 
 

 
Detta är ett nyuppfört hus som är byggt med Leadermedel. Avsikten är att genom denna 
nyproduktion bevara traditionen och visa hur de som arbetarna på vingårdarna levde och 
bodde förr i tiden. Gården som används för utbildning är byggd av enkelt virke med 
metoden ”lerklining” och försedd med tak av havre. Tak ungefär som våra agtak som var 
vanliga i Skåne och på Gotland. 
 
Projektledare för detta projekt har varit István Martincsevics som också visade huset för oss. 
Det ligger centralt i byn och är också tänkt som ett besöksmål för turister. I projektet ingår 
också en genbank för cirka 82 druvarter. Gården, som inte har någon egen produktion, hålls 
öppen under turistsäsongen av de lokala vingårdarna runt omkring på orten. För att kunna 
ta emot besökande grupper och hålla utbildningar har ytterligare ett hus uppförts, men med 
modern byggteknik. Detta hus är däremot byggt på en gammal vinkällare där några ekfat 
visar hur vinet lagrades. Besökare ges tillfälle att prova traktens vin. Det är i första hand vitt 
vin som produceras i detta område. Vi kunde konstatera att årets skörd gett ett gott vin. 
 
Efter besöket i byn bar det iväg till Istváns egna vingård. Väl framme där väntade en 
promenad uppför kullen till själva gården som var belägen högst upp på kullen. Detta gav 
en fantastisk utsikt över sluttningarna som var fyllda av vinstockar. Själv förälskade jag mig i 
ett valnötsträd som troligtvis var lika gammalt som gården. 

  
 
 
István och hans dotter arrangerade en under bar middag bestående av 
Ungerska delikatesser på råvaror från den egna gården. Allt uppgavs 
komma från den egna gården utom tomaterna som enligt uppgift var 
stulna hos grannen. 
 
 
 

 
 
Naturligtvis fanns även här en vinkällare där värden frikostigt lät oss prova på gårdens 
produkter. Det blev en verkligt trevlig kväll med mycket diskussioner både seriösa och 
underhållande. Jag kan konstatera att det är till stor nytta att ha en lokal tolk med på en 
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sådan här resa. Och medan natten föll på vandrade vi samma väg till bak och visst går det 
lättare när det är utförsväg. 
  
 
Natten tillbringade vi i Vandorbab. 
 
På morgonen tog vi en promenad till ortens spa-anläggning, ett fantastiskt sätt att använda 
de naturresurser som finns i form av varma källor. Besökarna var mest inhemska, både från 
orten men även tillresta från övriga delar av Ungern.   
Efter genomgång av lokaliteterna och presentation tog vi 

Leader Gränslandet, 
 

del av faciliteterna och fick pröva på det 36-gradiga vattnet direkt från källorna samt äta 
lunch i restaurangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
På eftermiddagen anlände vi till Halimba, ytterligare 
en by där vi inkvarteras på ett vandrarhem inrymt i gamla nedlagda brukskontoret på ett 
industriområde. 
Vandrarhemmet stod klart i våras. Vi blir väl mottagna av ett förtjusande värdpar som stolt 
visar upp sitt vandrarhem. Vi bjuds på lokalproducerad Pallinka. 
 
Sextio byar i Leaderområdet runt omkring samarbetar i olika projekt. 
Halimba är känt för glasbruk och gruvdrift. 
Tibor f.d. borgmästare och nu mer regional utvecklare för kultur för 
ett projekt ”Vally of art” och Gaby representerar Leader och blir våra 
värdar i två dagar. 
Vi beger oss till byns ”town hall” där vi ska få träffa borgmästaren, 
det är en stor dag, byn har skördefestival och vi ska få ta del av 
festligheterna. 
 
Det är sju grader ute, det småregnar och där kommer festivaltåget 
med vuxna och barn utklädda i traditionella kläder, vi serveras bullar 
och vin, det sjungs och dansas och i paraden kommer ett brudpar 

symboliserandes fruktbarhet gissar vi. 
Vi bjuds in i skolaulan och sitter med lokalbefolkningen och får 
njuta av byns/festivalens traditioner och underhållning.  
 Vi återvänder till samlingslokalen och borgmästaren talar om 
utvecklingen, från jordbruk till gruvdrift och alla de 
fornlämningar man funnit vid arkeologiska utgrävningar. 
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Nya verksamheter har vuxit fram t.ex. glasbruk och kristallslipning, man har fått goda 
skatteintäkter och har kunnat finansiera barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. 
Kommunen fungerar bra genom ett gott samarbete med intilliggande stad Aika. 
 
Man vet att gruvdriften kommer att upphöra, fyndigheterna är snart slut. Man måste finna 
alternativ! 
Man vill satsa på infrastruktur, sjukvård, utbildning och institutionsutveckling. 
Det är viktigt att satsa på de unga familjerna, gynna dem när det gäller att bygga egna hem 
så att de stannar kvar eller återvänder hem för att bli delaktiga i utvecklingen. Man planerar 
att bygga 45 hus till att börja med. Man vänder sig också till andra unga familjer som söker 
landsbygden, naturen, lugn, ro och trygghet. 
 
Man vill satsa på: 

• Turism, visa sin historia, mineraler, gruvdrift visa ett industriperspektiv. 
• Odla och sälja medicinalväxter, men också utveckla egna produkter kring örtmedicin. 
• Satsa på utbildning om medicinalväxter. 

 
” Heri-tour” ett projekt som omfattar 10 byar där man vill visa natur och kulturvärdefulla 
miljöer, skydda och bevara sitt kulturarv och naturtillgångar på landsbygden. 
 
Leader plus har hjälpt till. Från början var 14 byar med. Man har utbildat lokala guider 
cykelreparatörer. Den totala budgeten uppgår till 2 205 600 Euro. 
Man har samarbete med Grekland, Italien och Slovakien. Transsylvanien är en bra 
samarbetspartner som är mycket kunniga på örter. 
 
Resultat hitintills, man har skapat: Man söker mer pengar för att utveckla: 

 

 

 
• Webbsida  Cykelleder för att knyta ihop olika projekt. 
• Databas  Skapa utställningar. 
• Fyra ”tema rutter”  Film 
• En transnationell  Fotogalleri 
• Information till varje by Man vill utveckla temarutter kring: 
• Broschyrer  Folklore 
• Besökscenter  Natur 
• Information 

 
 
 
Man vill göra mer infrastrukturutveckling och söka pengar till vidareutveckling av 
stenmuseet och örtaträdgården samt en internationell festival med religiös anknytning. 
 
Leaderpengar blir aktuellt att söka till mindre projekt som t.ex. vandrarhemmet och ett 
kristallmuseum.  
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Besök i gruvan 
Från början bedrevs jordbruk i denna trakt. Man gjorde fynd av Boksit och gruvdrift 
startades och innebar många nya arbetstillfällen. Schweizare ägde gruvan. Under andra 
världskriget tog tyskarna över gruvan. 
Det har gjorts arkeologiska utgrävningar och man har gjort fynd från bronsåldern. 
På mitten av 70-talet hade gruvdriften sin topp och man hade mycket bra kvalitet av boksit. 
24 miljoner ton har brutits men nu börjar fyndigheten ta slut. 
Man vill visa sin gruvhistoria för omvärlden och vi fick se museet där man börjat visa teknik 
och verktyg och har börjat skapa en autentisk miljö om gruvdriften. Man vill utveckla detta 
vidare. 

 
Besök på museet för medicinalväxter. 
Man har köpt ett hus och en trädgård där man börjat bygga upp ett 
museum för medicinalväxter med tillhörande örtträdgård. 
Fil. Dr. Szalai Miklôs var präst och levde mellan 1902 och 1990, han såg 
efter andra världskriget att många människor var i dålig kondition och 
att man botade varandra med örter.  
Han blev intresserad av detta och kom att ägna en stor del av sitt liv åt 
att samla och katalogisera medicinalväxter. Han katalogiserade 1 400 
olika plantor vara 300 var läkande. 

Han sålde teer och örter, han levde själv ett mycket enkelt liv och de pengar han fick över 
skänkte han till de katolska kyrkorna runt om i Ungern så att de kunde renovera sina 
kyrkorglar. 
Under kommunismen var hans verksamhet förbjuden. 
Hans arbete blev erkänt 1986. 
Idag vill man bevara hans verk och visa för eftervärlden men också utveckla museet vidare 
samt örtträdgården. Man vill hålla utbildningar, ha sommarskola, vill framställa och sälja 
aromatiska oljor. Man vill odla och sälja  plantor.  
 
På söndagsmorgonen åkte vi vidare till Taliandörögd som var den första av orter som ingår i 
”Valley of Arts”. Ett evenemang som sker i månadsskiftet juli – augusti under en vecka och 
som lockar flera hundratusen besökare.  
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På kvällen besökte vi en vinodlare uppe vid höjderna kring Balatonsjön. Klimatet är mycket 
gynnsamt för att odla druvor, både vita och röda. 
 
Vi hade en genomgång av våra strategier och kom fram till att vi gärna skulle kunna 
samarbeta både kring demokratifrågor och lokal produktutveckling. 
 
Efter besöket sov vi över i Szentantalfta för att morgonen därpå resa tillbaka till Budapest. 
 

 
 
Sammanfattning: Det finns många likheter mellan Ungern och Sverige, bl.a. att vi har 
fantastiska naturresurser som ännu är väldigt lite utnyttjade och därför också har en stor 
utvecklingspotential. 
 
Det fanns ett stort intresse att ta del av vårt sätt att arbeta med demokratifrågor. En fråga 
som vi naturligtvis gärna samarbetar kring, inte bara för att vi har något att lära ut utan 
också för att vi behöver hitta nya vägar att engagera och göra människor delaktiga i de 
utvecklingsprocesser som tenderar att bli mer och mer globala. 
 
Något som vi hade stor nytta av var det förberedelsearbete som vi gjort på hemmaplan samt 
att vi hade en utmärkt tolk som också var väl påläst om det område som vi kom ifrån. 
Språket är ett problem eftersom få människor i Ungern fortfarande inte kan engelska. 
Däremot är tyska ett språk fler hanterar. 
 
Att ”svetsa samman” vårt verkställande utskott genom att göra en resa tillsammans är 
lyckosamt särskilt om ansvarsfördelningen i gruppen är tydliggjord. Vi har uppnått ett bra 
arbetsklimat så att vi kan fungera väl med varandra i den nya organisationen. 
 
 
Karina Veinhede 
Verksamhetsledare Leader Gränslandet 
 
 
 
 
 
 

 


