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1981. január 18-án születtem Mezőtúron. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Túrkevén nőttem fel, ahol az emberek többsége 
mezőgazdaságból él. Túrkeve város Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti szélén (Kisújszállás és Mezőtúr városok között, 
Berettyó jobb partján) helyezkedik el. Területe: 23.652 ha, lakossága napjainkban ~9.500 fő. Túrkeve legfontosabb gazdasági 
adottsága a termőföld. Manapság gabonaféléket, elsősorban búzát és kukoricát termesztenek a településen. 
Szüleim is a mezőgazdaságból éltek, így a természet adta értékek megbecsülését már gyermekkoromban megtanultam. 
Rendszeresen jártunk ki kukoricát kapálni, címerezni.  
A középiskola elvégzése után természetes volt számomra, hogy ebbe az irányba tanulok tovább, így 2004-ben Gödöllőn a 
Szent István Egyetemen, mint gazdasági agrármérnök végeztem. A pénzügy-számvitel szakirányon megszerzett agrármérnök 
diploma mellett mérnöktanári képesítést is szereztem, majd 2008. januárjában a Budapesti Gazdasági Főiskola külgazdász 
szakán, export –import menedzser diplomát szereztem. 2002-ben férjhez mentem, így kerültem a Bács-Kiskun megyei 
Bócsára.  

                                
2004-ben belső ellenőrként kezdtem el dolgozni az egyik magyar multinacionális cégnél, de mindig is vágytam arra, hogy 
ismét a mezőgazdaságban dolgozhassak, nemcsak a gyökereim és a végzettségem miatt, hanem mert a férjem és a családja 
is növényekkel foglalkozik. 
Így a 2012-ben megjelent fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához kiírt pályázaton részt vettem, melyet a 57/2012. (VI. 21.) 
VM rendelete szabályozott. Pályázatom sikeres lett, így az elnyert támogatási összeget 8 ha termőföld vásárlására és annak 
bodzával való betelepítésére fordítottam. 
A bodza telepítésével az volt a célom, hogy egy jól jövedelmező ültetvényt hozzak létre Bócsa külterületén, oly módon, hogy a 
technológiai újítások folyamatos bevezetésével csökkentsem az élőmunkaigényt és ugyanakkor javítsam a minőséget, a 
magasabb beltartalmi értékek elérésével. A bodza ültetvények kb. a 3. évtől fordulnak termőre. 
Fontos számomra, hogy a vállalkozásom beindításával munkát adjak a térség munkavállalóinak, a segédmunkásoknak, a 
feldolgozóknak, az értékesítőknek, valamint, hogy az adók fizetésén keresztül növeljem az állami bevételeket, így a jólét 
lehetőségét is. Mindezeket környezetbarát és a térség természetes, őshonos, növényi élővilágához illeszkedő módón 
próbáltam, próbálom megvalósítani. 
Egy vállalkozás beindítása előtt mindenképpen fontosnak tartom a piackutatást és elemzést, hiszen ahhoz, hogy profitot 
állítsunk elő, nem elég a minőségi termelés, hanem egy meghatározott termékkeresleti piac is szükséges. Ma 
Magyarországon a felvásárolt -- termesztett és begyűjtött -- bodza évente 25-30.000 t lehet. Ez már olyan mennyiség, amely a 
fontosabb bogyós gyümölcs fajtákkal szemben megállja a versenyt. A zömében export célra feldolgozott bodzát főként hűtött 
„pulp”-ként (gyümölcshús) értékesítik, de a fagyasztott gyümölcs exportja is jelentős. Az általam előállított bodzát TÉSZ 
tagként szeretném értékesíteni. A nemzetközi piacon a bodzából egyre növekvő hiány alakul ki, köszönhetően az Európai 
Unióban jelentkező reform étkezés növekedésének, így a piac lefedettsége egyre csökken. A fagyasztott bodza mennyiségét 
növelve elkerülhető az egyszerre megjelenő mennyiség, az értékesítés széthúzható és ezzel magasabb ár érhető el. A 
gazdálkodás során számolni kell a kiszámíthatatlan időjárási viszonyokkal valamint a különböző betegségekkel, amelyek 
gondos gazdálkodással korán észlelhetők és sikeresen kezelhetők. 
Véleményem szerint a fiatal gazda pályázat elnyeréséhez nagyon fontos, hogy a pályázati anyagban vállalt 5 éves tervet 
alaposan gondoljuk át és a minket érintő termékpiacot pontosan elemezzük és értékeljük, mielőtt a pályázati anyagot 
benyújtjuk. Hiszen nem elég elnyerni a támogatási összeget, hanem azt úgy kell befektetni, hogy megalapozzuk vele a 
jövőnket! 
Mind a fiatal gazda támogatással, mind pedig a bodzatermesztéssel kapcsolatos kérdésekben állok a fiatal és gazdálkodni 
vágyó vagy már gazdálkodó termelők rendelkezésére! (elérhetőségem lentebb) 
A leendő fiatal gazdáknak sikeres pályázatot, a termelő vállalkozások számára pedig termésben gazdag évet kívánok! 
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