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„Én Istenem, ha felkelek/ Óh almám, Te érted mit tegyek?/Neked adom 
minden napom,/Így leszel éltető holnapom./Nap-nyugtával dúdolgatom végül,/

Nem élhetek almafám nélkül.”
dr. Kajati István

Tuzsér nagyközség – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sokfajta érté-
ket magában hordozó, nagy múltú települése – 2018-ban ünnepeli 
fennállásának 806 éves évfordulóját. Árpád-korban gyökerező erede-
te, és több száz éves „históriával” dicsekvő almatermesztési hagyományai 
alapján sokáig az Észak-Nyírség almatermesztésének fellegváraként azo-
nosította a magyar nemzeti köztudat, s a „szabolcsi alma” egyik központi 
termesztési helyeként ma is különleges szerepkörrel bír. 

 

A „híres tuzséri Jonathán alma”, mint a szabolcsi alma egyik reprezen-
tánsa már nemzeti érték a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény értelmében a 
Tuzséri Települési Értéktár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érték-
tár megbecsült elemeként. Sőt, szintén a Tuzsér és térsége Termelői Értékesí-
tő Szövetkezet kezdeményezésére megbízott külső szakértő munkája alapján 
(összeállított Termékleírás elfogadásával) az OFJ oltalmat kezdeményező sike-
res Termékleírás alapján a Tuzséri alma 2017-ben nemzeti oltalom alá került. 
Abban pedig, hogy a hazai almatermesztésnek ma is 60%-át biztosító Sza-
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bolcs híres „almás településeként” Tuzsér napjainkban is „zászlóshajó” 
szerepet tölt be a magyar alma becsületének megtartásában, kétségbe-
vonhatatlan szerepe van az idén, 2018-ban immár 50 éves jubileumát 
ünneplő Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesületnek. 

Bizony, már kereken fél évszázada annak, hogy együtt van ez a szak-
mai-emberi közösség, amelynek eltéphetetlen és a tagok életét átszövő, 
színesítő, sokoldalú és izgalmasan változatos programjai különleges ösz-
szetartó erőt jelentenek az egyesület életében. Egyértelmű jellemzője a 
szervezetnek – egyfajta, „jó gyakorlatként”, s dicséretes, követendő minta-
ként – ez az igen erős emberi-szakemberi kötődés által meghatározott kö-
zösségszervezés és megtartás, amelynek fő tartalmai: a szakmai, kulturális 
ismeretbővítés, az ismeretszerzés és az erre épülő általában is a példaértékű 
közösségi élet, a kirándulások, amelyek maradandó élménykincset formáló 
kitekintések is egyben. Ezek a szakmai élményutak igen komoly rálátást 
biztosítanak a nagyvilág e területen belüli új irányaira, ezáltal élményszin-
ten is gazdagítva a tagok ismeretrendszerét. Nem véletlen, hogy a klub 
híre és eredményei jelentős mértékben túlmutatva Tuzsér határain, me-
gyei, sőt országos szinten is komoly nívót, ismertséget, elismerést vívtak 
ki. Ez a klub bizony átélt már jó és rossz törvényeket, rendeleteket, sőt 
sajátos történelmi kortükörként működve, leképezte a maga területén a 
háttérkorszak jellemzőit is, s sikeresen tovább élt a rendszerváltozás után 
is. E közösség szilárd összetartozására ma sincs semmilyen kihatással vagy 
bomlasztó erővel a hovatartozás, a pártok ellentéte, a tagok esetleges né-
zetkülönbözősége. Joggal és büszkén jelenthetik ki a tuzséri kertbarátok, 
hogy klubjuk mindmáig a kis szabolcsi község legeredményesebben műkö-
dő civil szervezte. 

Magyarország frissgyümölcs fogyasztásának legnagyobb részét a 
narancs, a mandarin, a citrom, a banán és az alma adja. Ezeknek a 
gyümölcsfajoknak kiemelkedő jelentőséget biztosít szállíthatóságuk, érési, 
tárolási és szabályozható fogyasztási idejük. Az alma ugyan mérsékelt égö-
vi növény, de a nyári, az őszi és a téli érésű fajták termesztése, ez utóbbiak 
tárolhatósága lehetővé teszi, hogy az év minden hónapjában fogyaszthas-
suk, ezért világszerte elterjedt. Európában a vadalma őshonos, melynek 
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termése ugyan apró és savanyú, de a régészeti leletek tanúsága szerint ős-
kori elődeink számára mégis táplálékul szolgált. A mai almafajták valószí-
nűleg annak az úgynevezett paradicsomi almának a leszármazottai, amely 
a Kaukázus, Afganisztán, illetve Turkesztán területén fordul elő. A külön-
böző, tömegesen érő vadnövények gyűjtögetéséből élő aratónépek hosszú 
vándorlásaik során magukkal hozhatták a paradicsomi almát, amely aztán 
véletlenszerűen kereszteződhetett a vadalmával, egyes feltételezések sze-
rint éppen Közép-Európában.

 

Az ókorban mindenesetre már ismerték e gyümölcsöt, Varro és Plinius 
több almafajtát, a IX. századi Capitulare de villis című mű pedig édes és 
savanyú, téli és nyári fajtákat sorol fel. A XVI. századból már 70 fajtáról 
szóló leírás maradt fenn. A magyarok is régóta ismerik és szeretik ezt a 
gyümölcsöt. Az alma szó még a honfoglalás előtti időkből, valamelyik 
török nyelvből származik. Mai törökül elma, és bizony a kazahok régi fő-
városa, Alma-Ata is a környező híres almatermő vidékről kapta a nevét.

A KSH adatai és a hazai gyümölcstermesztés szakirodalmának je-
lentős része is kihangsúlyozza, hogy a lakosság létszámához viszo-

(Esztétikai élménynek is kiváló a minőségben, zamatban, ízvilágban is különleges 
és jellegzetes karakterű, népszerű Tuzséri alma. Forrás: Magánarchívum)
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nyítva sehol a világon nem termelnek annyi almát, és egyetlen ország 
sem exportálta a múlt században, főleg saját almatermelésének akko-
ra hányadát, mint Magyarország. Az almát termesztő országokban, így 
hazánkban is a termesztés alapvető célja jelenleg értelemszerűen a belföldi 
szükségletek kielégítése, de minden almatermesztő ország törekszik még 
arra is, hogy a megtermelt alma egy részét nyersen, vagy feldolgozott ál-
lapotban exportálja. A Kárpát-medencében évszázadokon keresztül főleg a 
keleti almák (Malus orientalis) fajtáit, változatait termesztették az extenzív 
művelés igényeinek megfelelve. 

1925-ben a megváltozott államhatárok miatt Szabolcs-Szatmár-Beregben 
egy új almatermő táj alakult ki. 1930-1940 között almában európai elsők 
voltunk; a Jonathánt, a Húsvéti rozmaringgal nagy sikerrel termesztették. 
1945 után a nyírségi termőtáj vált dominánssá, a fő termesztő vidék a 
háromarcú Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szabolcsi része lett a Tisza, a Sza-
mos, s a Túr mentén. Az 1950-es években a Starking és a Delicious fajták 
szerepe dominánsan megnőtt a régi fajtákkal szemben. Az 50-es években 
Győr-Sopronban, majd a 60-as években Szabolcs-Szatmár, Szolnok és Bács-
Kiskun megyékben zajlottak nagy almatelepítések.

 

(A tuzséri 2017-es őszi almaszüret végén készült fénykép csodásan visszaidézi 
az őszi almáskert hangulatát. Forrás: Magánarchívum)
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A KSH adatai szerint tehát a hazai gyümölcstermesztésben az alma a 
meghatározó. Az egészséges életmód sokat emlegetett egyik alappillére a 
megfelelő mennyiségű gyümölcs- és zöldségfogyasztás. Az üzletek polcain 
mégis egyre kevesebbet látunk a saját termesztésű, tradicionálisan kedvelt, 
ízletes magyar gyümölcsökből. Jelen bevezető összegzés járulékos célja 
éppen az, hogy az emlékezéshez kötődő figyelem révén „felrázza” a 
magyar lakosságot a hazai termesztésű alma kapcsán. Magyarország 
rendkívül gazdag jól termő mezőgazdasági területekben, melyek képesek 
lennének megfelelő mennyiségű és olcsó vitaminforrással ellátni a lakos-
ságot. A megyénkénti termésmennyiségek csökkenő sorrendbe állításá-
ból azt láthatjuk, hogy területileg mely négy megyére koncentrálódik 
80 %-ban a gyümölcs termesztése: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, 
Hajdú-Bihar és Zala megye, s ebből a mi megyénk 60 %-ot képvisel. Ez a 
jellemző tényező pedig döntően meghatározza és befolyásolja az országos 
eredményeket. Kiemelkedően magas tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye almatermesztési súlya, s büszkék lehetünk rá, hogy ez a megye 
a híres szabolcsi alma, „a Szabolcs Aranyának” bölcsője és hazája is. 

Érdekesség, hogy az üzemszerű almatermesztés hazánkban még 
100 éves hagyománnyal sem bír. Tulajdonképpen az I. világháború 
után kezdődött meg az ültetvények telepítése és fejlődése. A telepítés 
beindításának időpontja sajnos nem volt véletlenszerű. A Trianon által 
szűkre szabott ország területén jóval kisebb arányokban találunk ugyan-
is gyümölcsöst, mint a volt Nagy Magyarországon. Ennek következtében 
gyümölcshiány lépett fel, különösen a téli gyümölcsökben, melyek közé 
az alma is tartozik. 1919 és 1938 között viszont legalább már 30%-kal 
nőtt a gyümölcsfák aránya. Kialakult a hazai alma jellegzetes termőtája, a 
Szamos-mente, és később Szabolcs. Mivel almatermesztésünk erőteljesebb 
fejlődése tehát a XX. század elején indult meg, az első részletesebb statisz-
tikai adatok is 1895-től datálva lelhetők fel. 

A XX. század második felének társadalmi és gazdasági változásai, élel-
mezési tendenciái igazolják, hogy a mezőgazdasági termelésen belül a 
gyümölcstermesztés –jellemzően az almatermesztés – minden földrészen, 
minden országban kiemelt termeléspolitikai tényezővé vált. Ezt a primá-
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tusát pedig az élelmezésben megnövekedett szerepe, ezen keresztül a fog-
lalkoztatásban és az eltartóképességben elfoglalt helyzete adta. 

Megyénk nemzetközileg elismert szakértője, dr. Pethő Ferenc 3 szakasz-
ra bontja a XX. századi almatermesztést, melyek a következők:1. szakasz 
1895-1919, 2. szakasz 1920- 1945, 3.szakasz 1946-1970. A II. világhá-
ború utáni fellendülés a gyümölcstermesztésen belül elsősorban és egyér-
telműen azért éppen az alma termesztésében tapasztalható, mivel e gyü-
mölcs egész éven át fogyasztható. S nyilván érdemes még említést tenni 
a 3. szakasz záróidőpontjától induló, s ma is tartó, már a XXI. századba 
átnyúló 4. szakaszról. 

Az almatermesztés hazai területi elhelyezkedését vizsgálva elmondható, 
hogy a természeti és közigazgatási tényezők hatására az Alföld egyes rész-
tájain (Szatmár-Beregi lapály, Nyírség, Duna-Tisza köze homokos hátsága) 
– a közigazgatási egységektől (megye, járás) nem függetlenül – alakult ki 
a legnagyobb kiterjedésben. 

 

Az 1895-ös gyümölcsfaszámláláskor már 159.000 almafát írtak össze Ma-
gyarországon. A XX. század elejének fellendülése főleg a Felső-Tisza-vidék 

(A tuzséri almatermesztés a magyar almatermesztés neves szabolcsi ágának 
meghatározó szegmense. Forrás: Magánarchívum)
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irányába tolta el az almatelepítést. Az 1930-as években a Tisza és a Szamos 
völgyében jelentősebb télialma-telepítéseket végeztek, és ennek eredmé-
nyeképp az alma aránya az 1895-ös 17%-ról 1935-re 32,5%-ra módosult 
(a megye a 10,5%-os almafaállományával az ország legjelentősebb hazai 
termőtájává vált). A fellendülés az 1980-as években megtorpant: 1980-
1985 között több mint 8000 hektár nagyüzemi gyümölcsöst vágtak ki. A 
rendszerváltás után az orosz piac beszűkülésével az alma külföldi értéke-
sítése mélyrepülésbe kezdett. Manapság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
23.000 hektár almaültetvény található, amelyen az országos almameny-
nyiség 2/3-át termelik. Ennek alig tizedét exportálják a gazdák, a termés 
jelentős részéből olcsó léalma lesz. Jellegzetes tájfajták: a Batul, a Kanadai 
renet és a Bereczki Máté pomológus (1824-1896) által behozott amerikai 
Jonathán. (Forrás: Hagyományos ízek, régiók gyűjtemény.)

Egyértelmű „tényvalóság”, hogy almatermesztésünk területi, szer-
kezeti állapotát, fejlődését, a természeti-földrajzi tájegységek adott-
sága mellett az élesen elhatárolható időszakok gazdasági-politikai 
irányvonalai és a mindenkori szakismeret határozzák meg. Az is tény, 
hogy már az 1935-ben készült statisztikai felmérés szerint is az országos 
átlagnál jóval több almafa volt az ország nyugati (Zalai dombság), észak-
keleti (Szatmári sík, Nyírség) csapadékban gazdagabb és az Alföld déli (Du-
na-Tisza közi hátság) legszárazabb tájegységeiben. Az említett tájegységek 
talaja, éghajlata, domborzata között lényeges a különbség. Az 1930-as évek-
ben országos méretűvé duzzadt ültetési-és gyümölcsfagondozási mozga-
lom hamarosan megdöntötte azt a nézetet, hogy az Alföldön nem lehet 
téli termésű almafajtákat termeszteni. A hűvösebb, csapadékos vidékekről 
kitolódott a termelés a melegebb, szárazabb tájegységekre is. Már a 30-
as évek végén Jonathan almát termeltek a Dél-Nyírség községeinek ho-
moktalajain, amely fajta pedig egyértelműen Tuzsérnak köszönheti újkori 
hazai és nemzetközi nimbuszát. A speciális ízvilágú, különleges zamatú 
és vitamintartalmú Tuzséri alma itteni kultusza kedvező agrárspecifikus 
adottságrendszer közé ágyazódott be tehát. Nem csupán megyei, hanem 
országos szinten is egyedülálló jelenség, hogy a rendelkezésre álló törté-
nelmi, szakmai kordokumentumok egyértelmű igazolása alapján e megye 
„almás híre”, „almás múltja” 300 éves írott történelemre vezethető 
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vissza, s bizony e térségből, a Tisza-könyök tuzséri szakaszáról, a Ti-
sza-árteréről indult el pl. a híres Jonathán almafajta is az európai 
hírnév felé.” 

Bél Mátyás (1684-1749) a pozsonyi líceum rektora – felbecsülhe-
tetlen értékű forrásmunkák készítője, a forrásfeltáró-forrásgyűjtő 
történetírás úttörője – a „Tractatus de rustica Hungarorum” (A ma-
gyar vidéki élet) című művében írja Szabolcs megyéről: 

,,A Tisza-mente gyümölcsös kertei azonban sokfelé almaszüret találhatók, 
bőségesen is teremnek … a tél közepén, amikor a gyümölcs már ritka, egy 
szekérderék válogatott alma 40 vagy 50 pénzbe kerül. Itt olyan almavermeket 
szoktak készíteni, mint másutt sehol”. 

Az almatermesztés tuzséri múltjának három évszázados mélységeibe ha-
toló oknyomozás pedig szintén Bél Mátyás koráig vezet el minket, – a 
XVIII. század kiemelkedő polihisztora – már a XVIII. század elején, azaz 
1736-ban a következőt írja: „Tuzsér a Tisza felé, amelynek árvizek földjét 
gyakran rongálják, almáskertjei a szakadásos partra vannak ültetve.” 

 

(Már Bél Mátyás is kiemeli neves szakírásában a XVIII. században is említésre 
érdemes tuzséri almatermesztést. Forrás: Magánarchívum)
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A források és a korábbi megfigyelések alapján is elmondható, hogy a 
gyümölcstermesztés ezen ágának fészke Magyarország és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye szabolcsi, nyírségi részében található. S ennek 
méltó és e község agrárszektoron belüli hazai és nemzetközi hírnevét 
emelő ereje van a Tuzséron termett almának.

A fentiek alapján tehát komoly okrendszerbe ágyazott megalapo-
zottsága van annak, hogy Tuzséron ilyen klub alakult, vagy más as-
pektusból nézve is igaz, hogy nem véletlenül éppen e községben született 
és nőtt fel egy ilyen jellegű szerveződés, hiszen Tuzsér almás híre, mint 
látjuk, több száz éves írott múltra tekinthet vissza, s ez igen komoly 
agrárhistóriai és nemzeti történelmi „tényvalóság”.

 

Tuzsér és a Tisza, mint falu és folyó mindig szoros kapcsolatban állt 
egymással, hiszen a folyó jelentősen befolyásolta az emberek életét. 
A Tisza-folyó volt előbb, aztán Tuzsér, de a kapcsolat évszázadok óta 
élő, s jelentős szerepet játszik az almatermesztésre pozitívan ható klí-
maviszonyok miatt a folyó közelségének különleges előnye.

(A Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület tagjai számára nincs szebb látvány, mint 
a gyönyörű terméstől roskadozó almafák csodálatos színvarászba ölelt őszi pompája. 

Forrás: Magánarchívum.)
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A gyümölcstermesztés fészke mindig is a folyók ártere volt, innen in-
dult el hódító útjára itt is e tevékenység. Igazi fejlődésnek – harmoni-
zálva az almatermesztés fentiekben felvázolt hazai ritmikájával – a XIX. 
század végén, s a XX. század elején indult a nagyobb volumenű tuzséri 
almatermesztés, amikor is az addigi fajták mellett az Amerikából szárma-
zó Jonathán alma igazán ismertté vált. A különleges almafajta nemesítője 
Philippe Rick először New Esopus Spitzenberg-nek nevezte ezt az újdonságnak 
számító gyümölcsöt az 1800-as évek elején, később azonban Jonathanra vál-
toztatta a nevet. A fajta valószínűleg az Esopus Spitzenberg magoncaként a 
XIX. század elején keletkezett New York államban (USA), Jonathan Hasbrouck 
hívta fel rá először a figyelmet, és megtalálója tiszteletére nevezték el a fajtát 
végül a ma is ismert nevén Jonathannak. Hazájában a bevezetést követően 
eléggé jelentős volt, de az 1900-as években nagyon lecsökkent az aránya. Eu-
rópa valamennyi almatermesztő országában megismerték, de hazánkon 
kívül sehol nem vált fő fajtává. A Jonathan 1882-ben került magyar földre, 
először is Tuzsérra, s azóta is igen népszerű. Gyümölcse középnagy, néha igen 
nagy, kúpos gömb alakú, s az északkeleti térség éghajlati viszonyai között 
tetszetősségében és ízletességében minden más fajtát felülmúlt, ezért hibái 
ellenére is közkedvelt maradt. Kitűnő, elsőrendű asztali, piaci és gazdasági 
alma. Bőre finom, vékony, ledörzsölve fényes, csaknem az egész felület elein-
te homályos, később derűsre változó pirossal van bemosva, vérpiros csíkokkal 

(A Tisza-folyó és a tuzséri almatermesztés összefonódottsága évszázadok óta komoly 
értékképző erő a magyar agráriumban. Forrás: Magánarchívum)
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becsapkodva. Íze, zamata kiváló. Fája mérsékelt növekedésű, gyenge, vékony 
gallyú, edzett, korán és bőven terem. Helyben, talajban nem válogatós, mégis 
a kötöttebb, nyirkosabb talajt kedveli, de homokon is jól terem.

A Jonathán alma közepes vagy kicsi gyümölcse kissé lapított tojás vagy kú-
pos gömb alakú, a csésze körül enyhén bordázott. Legjobb fogyasztási mi-
nősége a 65-75 mm átmérőjű gyümölcsnek van. Héja vékony, sima, fényes. 
Alapszíne zöld, éretten sárga, melyet élénkpiros fedőszín borít. Húsa sárgás-
fehér, tömött, bőlevű, egyedülállóan harmonikus ízű, egyidejűleg édes, savas, 
kissé illatos és zamatos. A gyümölcs érzékeny a szedési időpontra. Az alapfajta 
szedési ideje szeptember közepe. A túlérett gyümölcsök gyakran foltosodnak. 
Hibája, hogy a lisztharmat érzékeny. Minden alanyon jól díszlik, bokor- és 
alakfának, közepes törzsű fának való. Gyümölcsei jól állják a szelet a fán. 

Felhasználásáról azt érdemes tudni, hogy ez a fajta kiváló beltartalmi értéke 
és íze miatt nagyon sokrétűen hasznosítható: friss fogyasztás, levesek és főze-
lékek adaléka, de kiváló mártás, püré is készíthető belőle. Az almával készült 
pite, lepény és rétes jellegzetes magyar sütemények. Kedvelt élelmiszeripari 
alapanyag pektin, zselé, befőtt, sűrítmény és pálinka készítésére. Mint minden 
alma, ez is többféle fajtaváltozattal rendelkezik. Kemény húsú, roppanós alma, 
íze egyszerre édes és savanyú, s habár őszi alma, akár 4-5 hónapig is tárolható.

 
(A híres tuzséri Jonathán alma, mint a szabolcsi alma immár „nemzeti 

értékként” tisztelt neves reprezentánsa. Forrás: Magánarchívum)
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A Jonathan alma presztízse egészen odáig emelkedett, hogy a „Sza-
bolcsi alma” (Malus domestica Borkh.) fogalmán az eladók és a vevők 
ma már egyértelműen Magyarország északkeleti részén, a Nyírségben, 
Szatmárban termett Jonathan almát értik, illetve értették még 20-30 
évvel ezelőtt, az Idared helyi feltűnéséig, bár a kollektív nemzeti tu-
datban a szabolcsi alma még mindig a Jonathánnal egyenértékű. A 
magyar almatermesztés világhírét ez a fajta teremtette meg. 

Tuzséron az alma hírét a neves Lónyayak, Odescalchiak alapozták 
meg, akik a megyében elsőként telepítettek itt almást 130 holdnyi te-
rületen, ahol tehát egészen Mária Terézia idejéig vezethető vissza az 
almatermesztési történelem. Az uradalom az állami kölcsönök segítségé-
vel egyértelműen nagyobb, a kisebb gazdák 0,5-3 ha kiterjedésű gyümöl-
csösöket hoztak létre, amely ültetvényeken már a Jonathán-fajta dominált. 
A „Szabolcsi alma” század eleji indulása pedig döntő összefüggésben 
volt Nagy Sándor munkásságával, akinek nevét viseli jelen beadvány 
benyújtója, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület is, hi-
szen ő komoly ösztönzője és segítője volt mind az uradalmi, mind pedig a 
gazdák általi telepítésnek. Az uradalmi gazdaság pedig a jó adottságoknak 
és az alma iránti igénynek köszönhetőn dinamikusan nőtt, olyannyira, 
hogy az 1910-es években már Amerikába is szállították innen az al-
mát, mégpedig „Tuzséri Hercegség” feliratú csomagolásban a földrajzi 
eredetet jelölve, s mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mind pedig 
Magyarország nemzetközi gazdasági presztízsét is erősítve.

1937-ben létrejött a Tuzsér Rétközi Minta-gazdaság, melyben már 
1100 holdon 47.754 gyümölcsfa ontotta a termést, melyből 32.000 
volt almafa, s ebből is 12.000 Jonathán almafa. Az uradalomban mo-
dern felszerelésekkel és komoly, szakszerű irányítással folyt a gazdálkodás. 
Igen nagy gondot és figyelmet fordítottak mind a szervezésre és logiszti-
kára, csakúgy, mint a termék csomagolására és a feldolgozás hátterének 
megteremtésére. A gazdák kiszalmázott helyiségekben tárolták az almát, 
és tavasszal értékesítették azt. Tuzsér a II. világháború előtt az Észak-
Nyírségi almatermesztés fellegvára volt. A gazdák látva és követve az 
uradalmi gazdálkodás jó és hatékony példáját, adaptálták a termesztési 



13

metodikát, s almaoltványokat hozattak, és földjeiket ezzel telepítették be. 
Az almatermesztés fontosságát az is jelzi, hogy 1931. október 24-én Gaz-
dakör alakult a községben és 1933-ban faiskola létesült az uradalom 
segítségével. A faiskola vezetője Bakó István református lelkész volt, 
akinek munkáját utódja, Pethő Gyula is folytatta. Az ő szolgálata idején 
ültettek 1936-ban vadalanyra oltott Jonathánt javadalmi területére, s ez a 
gyümölcsös egészen 2000-ig ontotta „Szabolcs Aranyát” az ártéren belül. 

 

A történelmi változások iránya, mint az almatermesztést alapvető-
en meghatározó erő a továbbiakban sem hagyta érintetlenül a tuzséri 
Jonathán alma történetét sem, hiszen a II. világháború utáni földosztás 
következtében az uradalmi gyümölcsösök állami, majd szövetkezeti ke-
zelésbe kerültek. A minőségi munka mérséklődött némileg a mennyiség 
dominanciája következtében, de kétségtelen pozitívumként újabb gyü-
mölcsösök létesítése is megindult. A vadalma alanyt pedig felváltotta az 
M4 alany. Az előzményekből és az adottságokból következően nem meg-
lepő, hogy a tsz-ben is a legjelentősebb ágazat volt az almatermesztés: 300 
hektáron évente 600 vagon alma termett a tuzséri határban, s a tsz-nek 
saját hűtőháza is volt. A rendszerváltás kezdeti bizonytalanságait követően 

(A legnépszerűbb almafajtákat termesztő tuzsériak büszkesége a Nagy Sándor Kertbarát 
Klub Egyesület által keretbe és rendszerbe foglalt, nívós szakami tudás gyümölcse minden 

változatban. Forrás: Magánarchívum)
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a fakivágások után telepítések is történtek. Jelenleg 300 hektáron 7000 
tonna alma terem Tuzséron, s ebből 1500 tonna a Jonathán, melynek 
hegemóniáját újabb almafajták egyensúlyozzák ki, gazdagítva a fajta-
választékot, illetve a termesztési tendenciát követő új technológiák is 
megjelennek a szakmai fejlődés jegyében. 

 

A hazai kertgazdálkodás nívójának megtartása, szakmai összefogás, 
tapasztalatcsere és továbbképzés, egyszóval a hazai kertgazdálkodás 
magas színvonalon tartásának okán született meg az ún. „kertbarát 
mozgalom” Magyarországon még a múlt század elején és komoly 
hagyományokkal rendelkezik. Az első kertbarát közösséget 1916-ban 
Diósgyőrben munkások alapították. Hamarosan országszerte elterjedt e 
szerveződési forma, s az 1960-as években a művelődési házakban megszü-
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lető kertbarát körök formájában lendületes fejlődésnek indult. A körök 
1968-ban hozták létre az Országos Szövetséget, amely 1989-ben vált 
jogi személyiséggé. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 
megközelítően 132 kört, klubot tart nyilván. A taglétszám 13 000 fő 
feletti. Az Országos Szövetség munkáját segítik a megyei és fővárosi szövet-
ségek, s ezeken keresztül biztosítható az információ hiteles, gyors és pon-
tos áramlása. A körök, a megyei szövetségek működését segítik az önkor-
mányzatok, a művelődési házak, a kertészeti vállalkozók, a helyi iskolák 
és a megnyert pályázatok keretei is. Az Országos Szövetség tömegbázisát a 
1,5 millió kertes házban lakó, a közel 1 millió hétvégi és zártkertben tevé-
kenykedő, és a 800 ezer kisárutermeléssel foglalkozó család képezi. A Ker-
tészek és Kertbarátok Országos Szövetsége ennek a széles és sokszínű kertész 
rétegnek igyekszik segítséget nyújtani. A tagság munkájának gerincét a 
kiállítások, a tanulmányutak, a helyszíni bemutatók és tapasztalat-
cserék, a kulturális és egészségügyi tevékenységek adják. 

Az idén jubiláló Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület 
1968-ban született meg, azaz éppen 50 éve. A klub alakuló ülése 1968. 
január 28-án volt, 45 alapítóval, s jelenleg 136 lelkes tagja van, akik közt 
komoly és elszakíthatatlan, ugyanakkor egymást segítő és inspiráló emberi 
és szakmai kötelék él. Igazi, s az alapvető célok mentén lélegző közösség 
ez mind a mai napig, s e célok a következők: a közös tanulás és a közös 
munka által fejleszteni a helyes szakmai, gazdasági ítélőképességet, a 
közösségi gondolkodást és a folyamatos, rendszeres tanulási és művelő-
dési igényt. 

A „tuzséri kertbarátok” jelenleg is gyakran találkoznak komoly, 
egymást inspiráló, gazdagító szakmai tapasztalatcsere céljából. A jel-
mondat találóan és sok értékparamétert összesítően fogalmazza meg a 
Kertbarát Klub értékelvű esszenciáját, s egyben a klub életét dinamizáló 
mottóvá vált:

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz!”,
emellett, az utóbbi évtizedekben az alapfilozófia a 

„Védd a természetet!” és a „Fogyassz magyar terméket!”
kettős gondolatkörrel gazdagodott. 
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A klub tagjai a szakmai együttműködés, tapasztalatcserék és rendsze-
res konzultációk, találkozók mellett különböző tanulmányutakon, ta-
nulmányi kirándulásokon élményszerűen korszerűsítik eszköztárukat, és 
igyekeznek minden olyan eseményt és alkalmat megragadni, ami to-
vább öregbítheti, illetve intenzíven életben tarthatja a messze földön 
híres „Tuzséri alma” elismertségét. A klub mostani elnöke, Lakatos 
Bertalan éppen ebből a célból készíttette el a jelen, aktualizált Em-
lékfüzetet is, nem csupán az 50. jubileum alkalmából, hanem olyan 
maradandó emlékállításként, mely némileg hozzájárulhat Tuzsér, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, sőt az egész régió és Magyarország 
almatermesztési „brandjének”, elismertségének újfajta dimenzioná-
lásához, gondolatébresztőként. A nemzeti értékké nyilvánításra sikerrel 
pályázó, a szintén szabolcsi, mégpedig kisvárdai származású Kocsi Erika 
történész által összeállított javaslattételi tanulmány alapos szakmaiságú 
elkészülésében igen nagy segítséget nyújtott, az idén elhunyt Szép Béla 
örökös klubelnök is. 

1968. január 28-án az akkor 45 taggal induló klub, első alakuló 
ülésén megválasztotta a vezetőséget, megtárgyalta a klub alapelveit. 
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Az alapító tagok névsora értékes kordokumentum:

Balogh Lajos, Barabás Dezső, Barabás Kálmán, Boros Dezső, Bóka Lajos, 
Deregi Béla, Gargya Béla, Halász János, Juhász János, Kepics Barna, Kepics 
Béla, Kőrösi Miklós, Lakatos Bertalan, Lakatos János, Márkus Balázs, Már-
kus Béla, Nemes Csaba, Pokol Béla, Révész V Bertalan, Révész P Albert, 
Révész Dezső, Révész Nagy Bertalan, Révész G Béla, Révész B Gyula, Révész 
J Gyula, Révész M Sámuel, Révész Bertalan, Révész J Dániel, Révész Nagy 
Sándor, Révész László, Révész Elek, Révész Kálmán, Révész M Gábor, Révész 
B József, Rimár József, Szabó Balázs, Szabó Márton, Szabó Béla, Szabó P 
Albert, P Szabó János, Szabó Zsigmond, Szabó Zoltán, Szép Béla, Úr Berta-
lan, dr. Viktor Tibor.

Alapvető célok voltak: a közös tanulás a közös munka által fejlesz-
sze a helyes szakmai, politikai ítélőképességet, a közösségi gondolko-
dást és a folyamatos rendszeres tanulási, művelődési igényt. A naplót, 
a fényképeket nézegetve megvalósultnak láthatjuk ezeket az elhatározá-
sokat. 

50 év egy ember életében is komoly életmérleg megalkotására okot 
és alkalmat nyújtó létkeret, s ennyi időt bizony nehéz teljes árnyalt-
sággal megmutatni. Néhány program kiemelésével mégis illő és méltó 
módon idézhető fel az immár 5 évtizeddel ezelőtti klubélet is. 

Az 1968-69-es témák közül néhány:
Kemizálás: Dr. Béres József; 
Korszerű növényvédelem: Hoványi Ferenc; 
A téli alma termesztése és tárolása: Dr. Pethő Ferenc.

A szakmai foglalkozások havi rendszerességgel zajlottak már akkor 
is, kiegyenlített iránymutatást és keretet biztosítva. A klubtagok hosz-
szú éveken át minden év februárjában megemlékeztek a mezőgazdasági 
könyvhónapról is. Ezeken a rendezvényeken előadásokra, mezőgazdaság-
gal kapcsolatos könyvismertetésekre, s kiállítások megtekintésére került 
sor. 1969-ben 40 klubtag látogatott Újfehértóra Pethő tanár úr meghívásá-
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ra, ahol tapasztalatcsere, helyszíni bemutató, közös szórakozás volt a főfó-
kusz.1969 májusában oltási bemutatót szerveztek Tuzséron Szabó Balázs 
vezetésével, amelyet közös vacsorával fejeztek be. 1969. augusztus 20 -án 
ünnepélyes banketten vettek részt a tagok és feleségeik, s még ebben az 
évben ellátogattak Egerbe és környékére is, sőt nevezetes esemény volt az 
újonnan létesült hűtőház meglátogatása is. 

1970-ben természetszerűleg folytatódott a rendszeres klubélet: ebben az 
évben Tarcalra látogattak el, s ez év őszén még a mezőgazdasági kiállítást 
is megtekinthették Budapesten a klubtagok. A BNV kiállítását a későb-
biekben is többször megnézték. 1970-ben pedig igen emlékezetes volt a 
sátoraljaújhelyi és a sárospataki ismerkedés. 1971-ből két naplóbejegyzés 
emelkedik ki, érdekes emlékszeletet alkotva az utókor irányába:

„A klubfoglalkozáson nagyon aktív és hatékony beszélgetést folytattunk az 
élelmiszer-gazdasági célkitűzésekről. A magunk részéről kívánjuk, hogy 
a klubtagság nemes célkitűzései úgy a közösség, mint a saját életükben  

megvalósuljanak.”
Somogyi Imre

„A tuzséri klub életét, munkáját nagyra értékelem. Kiváló szakmai munkát 
végeznek a vezetők és a község pedagógusai. Fegyelmezett, kulturált munká-

jukhoz további sikereket kívánok.” 
Péter István  

a nyírtassi állami gazdasági igazgatója

Mindeközben a klub a faluban is egyre népszerűbbé vált, kivívta az em-
berek odaforduló elismerését. A népművelés koordinátorai és a község 
vezetői folyamatosan méltatták a klub fontosságát, igyekeztek minden 
segítséget megadni a munka eredményes folytatásához: helyiséget biztosí-
tottak az előadásokhoz, sőt, szükség esetén még anyagilag is támogatták a 
„kertbarátokat”, akik ezt a támogatást a környező üzemektől is megkapták 
és megkapják ma is. A működés a következő években is folyamatos és 
kiegyenlített volt, illetve jelenleg is az. A stabil együttműködés egyik 
ékes példája pl., hogy télen minden héten, de nyáron is, – csak a „do-
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logidő” miatt ritkábban – összejönnek, találkoznak, tanácskoznak a 
kertbarátok, emellett megemlékeznek az ünnepekről, s minden évben 
minimum egy-két alkalommal szakmai-és élményszerző, közösség-
építő kiránduláson vesznek részt.

Tovább is haladva a múltba hatoló emlékezés áramában: 1988 jelentős 
évfordulója volt a 20 éves jubileum, amelyet a Művelődési Házban 
tartottak. Szép Béla, akkori klubelnök emlékezett vissza az addig el-
telt 2 évtizedre. Beszédében megemlékezett Nagy Sándorról, a híres 
állami díjas főkertészről is, akinek nevét 197l-ben vette fel a klub. Az 
1971. december 29-én megtartott névadó ünnepségen átvették Nagy 
Sándor relikviáit, valamint szellemi hagyatékát is, amelyeket azóta is 
szeretettel és féltő tisztelettel gondoznak a klubtagok, s minden évben 
ünnepi ülésen emlékeznek névadójukra. Az első 2 évtized fontos témái a 
következők voltak: 

•	A	korszerű	almatermesztés
•	A	célszerű	növényvédelem
•	A	téli	alma	tárolása	és	értékesítése.	

Természetesen folyamatos tapasztalatcseréket szerveztek már akkor is 
klubélet fő szegmenseként, amelyekre neves szakembereket hívtak. A klub 
keretében a 70-es években gyümölcstermesztő és faiskolakezelő, nö-
vényvédő betanított munkás tanfolyam működött. Tél végén, tavasz 
elején folyamatosak voltak a metszési bemutatók is, sőt ezek ma is rend-
szeresek. A 2. évtized végén a klub már 70 főt számlált. Lényeges még, 
hogy a civil szervezet működését komolyan segítő, híres patrónusokról is 
megemlékezett az akkori klubvezető: Harmath László, Zatykó Imre, Bu-
bán Tamás, Sallai Pál mellett még sokan támogatták a szervezetet.

Az 1988-89-es téli évad legkiemelkedőbb eseménye volt az a 80 órás nö-
vényvédelmi tanfolyam, melyen több mint 80-an vettek részt. A Tuzséri Nagy 
Sándor Kertbarát Klub több kiállításnak és bemutatónak is otthont adott 
már és ad napjainkban is. Kedves színfoltja a klubéletnek az évenként 
megrendezésre kerülő borverseny, mely az elmúlt 8 évben pálinka verseny-
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nyel is kibővült. Országos versenyeken a tuzséri Pálinkafőző Manufatúra 
pálinkái kiemelkedő eredményeket értek el. Ez a program a téli foglalko-
zások közül ma is népszerű, s ilyenkor komoly zsűri értékeli, és díjazza a 
klubtagok borait és pálinkáit. Említésére méltó Révész Tamás klubtag, 
akinek bora a helyi elismeréseken túl megyei I. és II. helyezéseket is 
elért, ezzel is öregbítve a „tuzséri kertbarátok” hírnevét. 

A klubélet egyik legemlékezetes szegmensét alkotják az összetarto-
zás élményének különleges, szórakoztató és életre szóló emlékeit adó 
kereteként a napjainkban is folyamatosan szervezett kirándulások. A 
teljesség igénye nélkül, íme, néhány a sok közül: a klubtagok a múlt szá-
zad végén és e század elején már jártak Szentesen, Hegyalján, Aggteleken és 
többször is a Felvidéken, Kelet-Szlovákiában. A klub sok fontos, közéleti 
kérdésben nyilvánított és nyilvánít véleményt, amelyet szívesen fogadtak 
és fogadnak a községben. A tagok tagsági díjat fizetnek, a rendezvények 
költségeiben osztoznak, ily módon és szívesen, rendszeresen hozzájárulva 
a különböző kiadásokhoz.

Néhány évvel a névadó halála után EMLÉKPLAKETT született 
a tisztelettel körbefont megemlékezés méltó formájaként, amelyet 
évente ítéltek és ítélnek ma is oda az arra érdemes közösségeknek és 
személyeknek. Nagy Sándor Emlékplakett kitüntetésben részesült 
már a klub, valamint néhányan a klub tagjai közül: Szép Béla, Révész 
Balázs, Révész Nagy László, Révész M. László, Gargya Ferenc. A So-
mogyi Imre Emléklapot Szép Béla kapta meg.

Mint azt korábban már említettük: a rendszerváltás után is változat-
lan szakmai nívón, összetartással és a hagyományos értékparaméterek 
mentén folytatódott a klub élete. A tagok igyekeztek alkalmazkodni a 
megváltozott körülményekhez, a privatizáció kedvező és kedvezőtlen ha-
tásaihoz. 1991-ben néhányan a média nyilvánossága előtt mondhatták el 
véleményüket az alma árharcával kapcsolatban.

1992-ben újabb jelentős szakmai kiránduláson vettek részt a közösség 
tagjai: a legújabb integrált almatermesztési bemutató után Ausztriában, a 
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Stájer-tartományba utaztak, ahol megismerkedtek az ottani gyümölcster-
mesztés modern technológiai eljárásaival.

1994-ben egy mérföldkő erejű szervezeti fordulatként egyesületté 
alakul a klub, s új, ma is használatos elnevezése: Tuzséri Kertbarát 
Klub Egyesület lett. Az 1994-es év néhány rendezvénye és előadói is em-
lítésre méltók: Sipos László a CIBAGEY képviselője, dr. Szabó Tibor az 
Új- fehértói Kutató Intézet osztályvezetője, Galambosné dr. Dienes Judit a 
Rhoom end Haas képviselője, dr. Szép Béla ügyvéd.

Az 1994-es évben újabb különleges élményt hozó kirándulásokkal gaz-
dagodtak a klubtagok:

l. Beregszász, Munkács, Szojva, Verecke. A Kárpátok és a Vereckei-hágó 
megtekintése kedves emlék a tagok számára.

2. Lengyelország: Duklai-hágó, Cublini-vajdaság, Novi-Sat, Auswich, a 
Magas-Tátrán át hazautazás.

3. Zempléni-hegység: Karcsa, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, 
Kőkapu, Hollóháza, Vizsoly, Boldogkőváralja.

Rendkívül nevezetes esemény volt a faluban a klub 27 éves jubileu-
ma is, amely 1995. február 3-án volt, s olyan neves vendégek emelték 
részvételükkel az ünnepség fényét, mint Dr. Pethő Ferenc, Lakatos And-
rás, Bajor Tibor, Dr. Kovács Géza, Tihanyi Ferenc, Sallai Pál és még 
sokan mások. Ekkor már 90 tagja van a közösségnek, szépen igazolva a 
szakmai igényeket és a szervezet életképességét, s azt is, hogy a gyümölcs-
termesztési és telepítési kedv bizony nem lankadt. A fajták között még 
mindig a Jonathán vezetett, de az újabb fajták és klónkaik meghono-
sodása is elkezdődött. A vendégek méltatták a klub érdemeit, különösen 
annak környékbeli lelkes gyümölcstermesztői felé szóródó pozitív kisu-
gárzó hatását. E jubileumi ülésen szó esett még az alma jelenéről, jövőjé-
ről, a nemzeti jövedelemben és az exportban való részesedéséről, a termelői 
és fogyasztói árakról, az agrárágazati támogatásokról, a piaci árarányokról. 
A tuzséri almatermesztők új ültetvényei fokozatosan termőre fordulva 
szebbnél szebb 15-20 fajtával gazdagították már ekkor Tuzsér hírnevét. 
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1995-ben kedves vendége volt a klubnak dr. Béres József kutató, a bé-
res-cseppek feltalálója: az akkor 75 éves tudós lelkesen beszélt mun-
kájáról a nagyszámú hallgatóság előtt. 

1997-ben a klub a Vajdaságba, Palicsra látogatott, ahol az ottani gazdák 
termesztési technológiájával ismerkedhettek meg. Fontos kerek évfordulók vol-
tak ezt követően 1998-ban a 30 éves és 2003-ban a 35 éves jubileumok is. 
Mindkét eseményen neves vendégek jelentek meg. A meghívott előadók 
komoly szakmai témákat érintve, az almatermesztés legújabb eredménye-
ivel, gondjaival, jövőjével foglalkoztak. A klubvezető a klubélet kiemelkedő 
eseményeit ismertette.

Örvendetes momentum, hogy a tagok hozzájárulásával felépült 
egy 60 vagonos hűtőház, sőt 2008-ban megépült a második is, 
amely 120 vagonos tároló kapacitást biztosít, s miután 2014-ben 
egy újabb 120 vagonos hűtőház létesült, így együtt már 3000 tonna 
alma tárolására van lehetőség Tuzséron. A hűtőház a mai kor elvárá-
sainak megfelelően szabályozott légterű, minden terme ULO techno-
lógiával van felszerelve. Vízürítéses válogató gépsor biztosítja a termék 
minőségi piacra jutásának optimális lehetőségét. A klub közreműkö-
désével megalakult a TÉSZ, Tuzsér és térsége Termelői Értékesítő 
Szövetkezet néven, amely az alma értékesítésében segít. A klubtagok 
pedig azóta is folyamatosan bővítik szakmai ismereteiket. 10 éven 
át működött „Az integrált almatermesztési tanfolyam”, amelyen átlago-
san évente 100 fő vett részt. A Tuzsér és Térsége Termelői Értékesítő 
Szövetkezet, mely 10 éve fogja össze termelőket, jelenleg 400 hektá-
ron folytat almatermesztést Tuzséron és 30 km-es körzetében, s eb-
ből 300 hektár található a községben. Ez 100 termelőt jelent, akik 
a Kertbarát Klub révén megszerzik és a továbbiakban is fejlesztik 
a minőségi almatermesztéshez szükséges szakmai kompetenciákat. 
Bámulandó alázatot és alapos szakmaiságú hozzáállást mutat, hogy 
minden év januárjától-márciusáig egy héten egyszer találkoznak tanfo-
lyam jellegű szakmai konzultáció céljából. A Jonathán alma mellett ter-
mesztenek még Idared, Jonagold, Mutsu, Granny Smith, Gála és Starling 
fajtájú almákat is.
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A nagy múltú és évszázados hagyományokra épülő tuzséri almater-
mesztés rangos és hangsúlyos helyet foglal el mind a mai napig a hazai 
teljes almatermesztésben, melynek nagyságrendje: 500.000-700.000 
tonna, amihez Tuzsér és térsége 8.500 tonnával járul hozzá, azaz a 
kis szabolcsi község elmondhatja magáról, hogy a hazai össztermelés 
közel 1,5 %-át adja, azaz saját lakosságához és kiterjedéséhez mérten 
szignifikánsan markáns mennyiséget. 

Összességében Szabolcs adja a hazai almatermelés 60 %-át, ami 
szintén jelentős és arra utaló erő, hogy megyénkben érdemes a nem-
zeti értékmentés felületén is figyelmet szentelni az almának, általában 
a szabolcsi almának. A különlegesen közkedvelt gyümölcs Tuzsérról je-
lenleg a Spaar, Auchan élelmiszerláncokon keresztül jut el a magyar fo-
gyasztókhoz 1000 tonnányi mennyiségben, illetve a román piacra is szin-
tén 500 tonnányi mennyiségben az ottani Iskolagyümölcs Programba is 
becsatlakozva, ezáltal is öregbítve, illetve megtartva Magyarország múlt 
századból átörökített hagyatékaként a „magyar termesztésű alma” hazai és 
nemzetközi tekintélyét.

Hagyományőrző, a Jonathán almára épülő innovatív eredményként ér-
demes kiemelni azt is, hogy a tuzséri pálinka-manufaktúra jonatánalma-
pálinkája lett a IV. pálinka-világkupa győztese is, tehát a Jonathán alma, 
mint alapanyag további kiemelkedő, és a hazánk szabolcsi részének, sőt 
Magyarország nemzetközi presztízsének öregbítő alapértéke napjaikban is.

Az itt gazdálkodó klubtagok szakmai nívóját és ezáltal magának a 
klubnak a jelentőségét igazolja vissza, hogy az ún. Aranykalászos gaz-
da kitűntető címet sok tuzséri és környékbeli klubtag szerezte meg a 
legutóbbi években. A klub minden évben részt vett a Nyíregyházán meg-
szervezett Nyírségi Almanapokon is, s az informatív és dekoratív tuzséri sátor 
mindig értékes díjakat kapott. 2003-ban a Megyei Közgyűlés Különdíját, 
2004-ben a Nyíregyháza Város Különdíját kapták a „tuzséri kertbarátok”, 
akik a legutóbbi évtizedben egyre több közösséggel alakítottak ki jó kapcso-
latot. Két alkalommal vett részt a klub a Demecseri Káposztásnapokon, ahol 
a tuzséri pavilon szintén különdíjas lett. A különleges ételek kategóriájában 
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a tuzséri legényfogó káposzta ugyancsak különdíjban részesült. Kedves szín-
foltja a legutóbbi évek klubrendezvényeinek a tuzséri énekkar, melynek 
tagjai szívesen énekelnek, segítenek az egyes programokon, és a közösségi 
életbe bekapcsolódva, a kirándulásokon is részt vesznek.

A több szempontból is sikeres és értékes, most jubiláló, 50 éves 
klubnak 33 éven át, 2001-ig volt vezetője a 2017-ben elhunyt Szép 
Béla, a helyi iskola hajdani igazgató, Tuzsér Díszpolgára. Szorgal-
ma, közéleti tevékenysége mindenki számára követendő példa erejű. 
Fáradhatatlanul szervezte a klubéletet, intézte a gazdasági és a proto-
kolláris feladatokat. A klub örökös elnökeként elhunytág is részt vett 
a rendezvényeken, tanácsokat adott, utolsó pillanatig szívén viselte a 
klub életét, eredményeit, gondjait. Számos elismerés mellett a Millen-
nium évében alkotói díjat vett át a Megyei Közgyűlés elnökétől. 

A 2001-től 2003-ig tartó 2 évben Révész Balázs, a község egyik ki-
váló almatermesztője vezette a klubot. Irányítása alatt egy rendkívül 
élménydús kirándulással gazdagodott a szakmai közösség élete: Szlovéni-
ában a Maribori Gyümölcskutató Intézetben szerezhettek nemzetközi kite-
kintésre épülő szakmai ismereteket a résztvevők. Szintén az ő vezetésével 
sikeres és nevezetes erdélyi körúton járt a klub. Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Kézdivásárhely, Brassó, az ezeréves magyar határ, a Gyimes, a Békás-szoros 
felejthetetlen emlék ma is a résztvevők számára.

2003-ban Révész Balázs és Fülöp Károly az általuk termesztett 
Jonathán almával részt vettek a Rostocki Kertészeti Világkiállításon, 
ahol ez az alma ezüstérmes lett nemzetközi hírnévre épülő elismertsé-
get szerezve a klubnak is.

2005-ben a Nagy Sándor születésének 100 éves évfordulójára ala-
pított emlékérem egyikét Révész Balázs kapta, aki szakmai tanácsaival 
ma is szívesen segíti az almatermesztőket.

2003-tól kezdve napjainkig Lakatos Bertalan a klubvezető, aki a 
megörökölt értékvonalak mentén haladva, az elődök szorgalmával, 
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szeretetével szervezi a szakmai, kulturális programokat, irányítja fele-
lősségteljes szeretettel az immár 50 éves Nagy Sándor Kertbarát Klub 
Egyesületet. Vezetése alatt tovább folytatódik a klub minden szempontból 
sikeres tevékenysége. Nem csökken a hírnév, sőt a környező települések 
kertbarátaival is jó kapcsolatokat épít ki és ápol folyamatosan és tudato-
san a jelen elnök, akit családja is segíti egy-egy kulturális program meg-
szervezésében. Legfőbb törekvése, hogy a megváltozott körülmények 
között gazdálkodó, kertészkedő emberek megtalálják számításukat, 
munkájuk eredményes legyen. A település hajdani alpolgármestere, s 
ma is aktív közéleti, közösségi ember a jelenlegi TÉSZ-elnök. Az ő kez-
deményezésével és szakmai koordinálásával indult el Kocsi Erika történész, 
hungarikum projekt menedzser külső szakértő sikeres munkája nyomán „A 
híres tuzséri alma” nemzeti értékké nyilvánítása és a „Tuzséri alma” 2017 
decemberében már nemzeti oltalmi szintet elérő OFJ oltalmaztatási folya-
mata is. 

Lakatos Bertalan vezetésével, az elődök szellemében több jelentős 
és különleges kiránduláson vehettek részt a tagok. Ezek során Len-
gyelországba is elutaztak, ahol Novi Sants-t, Krakkót és más lengyel neve-
zetességeket néztek meg. Kárpátaljára több alkalommal is ellátogattak a 
Szinevéri tóhoz, az Aknaszlatinai sóbányába, de Hustonba, a Fekete - Tisza 
forrásához, Rahóra, Ökörmezőre, Tatárhágóra, a Sipoti vízeséshez, és más 
szép városokba is eljuthattak esemény-és élménygazdag kirándulásaik al-
kalmával a jelenlegi elnök vezetésével a lelkes tagok. Emlékezetes maradt 
a részvevők számára a tutajozás a Dunajec folyón a szakadó esőben. S nem 
csupán külföldön, hanem belföldön is meglátogatták a maradandó élmé-
nyek szép forrásait a tuzséri kertbarátok. A következő helyeket keresték 
fel: Szeged, Pécs, Budapest, Duna-kanyar, Szépasszony-völgy, Szilvásvárad, 
Bugaci puszta, Kecskemét, Ópusztaszer, Tisza-tó, Gyula, Harkány fürdő, 
Hajdúdorog, Tarcal, Baja, Mohácsi busójárás és sok más szép magyar te-
rület. Szakmai kirándulásokat szerveztek az AGRO-MAS Expó Mezőgaz-
dasági Kiállításra, Budapestre, a Farmer-Expóra Debrecenbe, Olaszországba 
Bolzanoba az INTERPOMA Nemzetközi Kiállításra. Két jelentős malom-
látogatást is szervezett a klubvezető, a berettyóújfalui és hajdúnánási mal-
mokba, amelyek modern európai színvonalon termelnek.
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2014-ben ellátogatott a Lakatos Bertalan elnök vezette közösség az 
Őrségi Nemzeti Parkba egy élménygazdag, 4 napos tanulmányút ke-
retében. 2015-ben Hódmezővásárhelyen jártak a tuzséri kertbarátok az 
ottani testvér szervezetnél, s útközben szakmai bepillantásként meg-
tekintették a helyi mezőgazdasági témájú szakkiállítást is. 2016-ban 
szintén egy testvér alapszervezethez látogattak el, s ekkor, a 3 napos 
program keretében Horvátországba is átruccantak. 2017-ben pedig Szlo-
vákiában szereztek különleges élményforrást képező emlékeket a híres 
Dobsiani Jégbarlangban egy 2 napos kirándulás során a résztvevők, in-
nen átutaztak a Szepességbe, ahol Lőcse Városában gyönyörködhettek. 
Az elmúlt 4 év kitapinthatóan kirajzolódó pozitív tendenciája, 
hogy a korábban is szakmai ismeretekkel és különleges közösség-
építő élményerővel gazdagító kirándulások több nevezetességet 
érintő, több napos programok lettek a résztvevő tagok nagy örö-
mére. 

Kirándulásaikon a következő célokat tűzték ki az élményekbe ágyazott 
szakmaiság elvén a résztvevők: a történelmi emlékhelyek meglátoga-
tása, szakmai ismeretek bővítése, hazánk és a szomszédos országok 
megismerése, valamint régi barátságok ápolása és új barátságok létre-
hozása.

Az elnök nagy hangsúlyt fektet a szaktanácsadói munka megszer-
vezésére és segítésére is. 2009-ben uniós pályázaton egy meteorológiai 
rendszer kiépítését és üzemeltetését nyerte el a klub, mely 16 milliós be-
ruházást jelentett, s amelynek keretében 5 db Mithos készülék került el-
helyezésre, amelyeket egy számítógépes rendszer működtet. A készülék 
képes hőmérséklet, páratartalom, talajhőmérséklet, csapadékmennyiség, 
szélerősség mérésére. Fertőzésveszély beálltakor azonnali riasztást küld a 
gazdálkodóknak gyorsan dekódolható e-mail vagy sms formájában. Klub-
tagjaikat heti pontossággal értesítik a kialakult fertőzésekről és azok kivé-
désének lehetőségeiről is. Mindemellett folyamatos tájékoztatást kapnak 
a termelők az aktuális időszerű tennivalókról is. Rendelkeznek földterület 
mérésére alkalmas GPS készülékkel, gyümölcskeménység mérő készülék-
kel, nagy teljesítményű mikroszkóppal.
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Az elmúlt években a Kertbarát Klub Munkaterve a következő módon 
alakult:
•	 Január közepétől március végéig tavaszi felkészítő tanfolyam, heti 

1 alkalommal.
•	 Kiállítások	látogatása,	bor-pálinka	verseny	megrendezése.
•	 Áldozócsütörtöki rendezvény, melyre minden évben elismert szakem-

bereket hívnak meg, akik pontos és hiteles tájékoztatást adnak a 
mezőgazdaság aktuális helyzetéről.

•	 Nyári	 kertszemlék	 2-	 3	 alkalommal,	 szaktanácsadók,	 növényvédő	
szakemberek bevonásával.

•	 Ajaki, tuzséri falunapon való aktív részvétel, hagyományaik bemuta-
tása, továbbadása az odalátogatónak.

•	 Szakmai	tanulmányi	utak	szervezése	külföldre,	belföldre	évente	2-	3	
alkalommal.

A klub gazdasági vezetője Mártha Pál volt 3 évtizedig, s pontos, szor-
galmas munkával intézte a pénzügyi és gazdasági feladatokat, 2013-tól 
pedig Kutasi Zoltán vette át a gazdasági feladatok irányítását. A Nagy 
Sándor Kertbarát Klub jelenlegi taglétszáma 136 fő. A tagok között itt 
vannak a tuzsériakon kívül a tiszabezdédi, záhonyi, zsurki, kisvárdai, ajaki, 
tornyospálcai, mezőladányi, komorói almatermesztő kertbarátok is. Örven-
detes, hogy a fenti községek lakosai jó barátságban, szívesen vesznek részt a 
rendezvényeken. 2006 óta pl. a Tuzséri Almanapok szervezésében és lebo-
nyolításában is kiemelkedő szerepet vállal ez a színvonalas agrárklub.
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A klub tagjai 2017-ben a következők voltak: 

Aros Attila, Bálint Béla, Bálint János, Balogh Gábor, Balogh József, Barnai 
Csaba, Battyányi Csaba, Becze László, Belinszky László, Bodnár Ferenc, 
Bíró Barna, Bíró Zoltán, Bordás Gyula, ifj. Bordás Gyula, Boros Dezső, 
Boros Gyula, Csatári Endre, Csobai Attila, Deregi Zsolt, Dévai Tibor, Dicső 
Zoltán, Egyed Zoltán, Ésik Béla, Ésik Árpád, Fabu Pál, Ferkovics Gyula, 
Fülöp Károly, Gargya Tibor, Goller István, Goller János, Géczi Tibor, ifj. 
Hornyák György, Hornyák György, Janyu Sándor, Jászfai Zoltán, Jónás 
Sándor, Kállai Gyula, Kepics Áron, Kepics Barna, Kepics Zoltán, Kertész 
Barnabás, Kertész Lajos, Keszthelyi Elekné, Király Ferenc, Király Győző, 
Király István, Koleszár Sándor, Kósa Csaba, Kosztyi Zsolt,Kovács Illés, Kovács 
Jácint, Kovács János, Kovács Ottó, Kovács Pál, Kovács Péter, Kovács Péter, 
Kruppa Imre, Kulcsár Géza, Kutasi József, Kutasi Zoltán, Lakatos Bertalan, 
Lakatos Lajos, Lakatos Gergő, Lakatos Gábor, Magyar Péter, if. Makkai 
Bertalan, Makkai Bertalan, Makkai István, Mártha Pál, Nagy István, Nagy 
Imre, Nemes István, Onder Imre, Orgován István, Orosz János, Orosz Pál, 
Onder Attila, Pinkóczi József, Pirnág Oszkár, Pogai Lászlóné, Pólyán József, 
Potyók Imre, Papp Máté, Rácz Géza, Rácz Gyula, Révész Albert, Révész 
András, Révész Attila, Révész Balázs, Révész Barnabás, Révész Dezső, Révész 
Gábor, Révész Gáborné, Révész György, Révész György Levente, Révész J. 
Gyula, Révész János, Révész Kálmán György, ifj. Révész László, Révész M. 
László, Révész Ngy. László, Révész P. Zoltán, Révész Péter, Révész Tamás, 
Révész Tibor, Révész Tibor, Révész Tibor, Révész Zoltán, Révész Zoltán, 
Révész Zsolt, Révész J. Zsolt, Rozinka Péter, Rutkai Tibor, Rubóczki Balázs, 
Sován Jánosné, Stefán István, Sütő István, dr. Szabó Bertalan, Szántó László, 
Szép Béla, dr. Szép Béla, Takács Péter, Torma György, ifj. Torma György, 
Tóth Miklósné, Turóczi Tibor, Varga Tibor, Varró István, Varró Gábor, Varró 
Attila, Református Egyházközösség, Tuzsér Térsége TÉSZ.

A jelenlegi vezetőség tagjai: Lakatos Bertalan klubelnök, Révész M. László, 
Kutasi Zoltán, Kovács János, Király Ferenc vezetőségi tagok, Rácz Géza a 
felügyelőbizottság elnöke, s tagjai: Janyu Sándor, Révész György Levente.
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Amint az a fenti felsorolásból is látszik, az egyesületté alakult klub, 
integráló szerepet is vállal, összefogva az említett községek kertészeit, 
gyümölcstermesztőit. Ezeken túl jó kapcsolatot tart fent a többek között 
a hajdúdorogi, hódmezővásárhelyi, zalaegerszegi, nagyecsedi kertbarátokkal, 
s a jó emberi-szakmai kapcsolatok mélyítés jegyében egymáshoz kölcsö-
nös látogatásokat is szerveznek. 

50 év nagyon hosszú idő, komoly időperiódus egy ember, de még 
inkább egy szerveződés életében. Sajnos az alapító tagok közül már 
senki nem él, s a világ is sokat változott, nagyot fordult ez idő alatt, 
változtak az emberek, a körülmények, a szokások, s bizony megvál-
toztak az emberi lét alapvető értékvonalai is. Az almáit szerető és félt-
ve gondozó falusi kertészeknek nagyon nehéz eligazodni ebben az 
átalakult, globalizálódó világban. A fiatal generáció tagjait pedig el-
szólítják a tanulási és munkavállalási célkitűzések. A jövő nagy kihí-
vása az utánpótlás kérdése. Nem kérdés viszont, hogy az elidegenedő, 
fénysebességgel robogó információ-és kapcsolattartási csatornákkal 
meghatározott virtualizálódó világban mindennél nagyobb szükség 
van a civil szervezetekre, azokra az „együtt lélegző emberi közösségek-
re”, ahol a tagok egymást segíthetik, bátoríthatják, vagy szabad ide-
jüket együtt tölthetik el hasznosan, tartalmasan, igazi, építő, emelő, 
élményt adó közegben. A Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egye-
sület egy ilyen közösség.

Kertészkedjenek, barátkozzanak, művelődjenek még nagyon sokáig, 
s adják tovább gyermekeiknek a föld, az almafák szeretetét, a szor-
galmas munka örömét! Védjék, ápolják közvetlen környezetüket, s a 
szép gyümölcsfákat, hiszen a község jövője az almatermesztés jövőjén 
is múlik. 



Az erdélyi nagy mesemondó és költő szavai erősítsék a kertbarátok jövőbe 
vetett bizalmát:

„Ragyogj, ragyogj még nyájas napsugár. A zord szelet kergesd a messzeségnek. 
Hadd ültetek fát szépen, rendiben.

Óh, nem magamnak – az új nemzedéknek!”
Benedek Elek

 

E kiadvány 
a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület 

megbízásából készült, fennállásának
50 éves jubileumi ünnepsége alkalmából.

Szerkesztő: Lakatos Bertalan elnök.
Összeállította: Kocsi Erika történész

(Lakatos Bertalan, jelenlegi elnök, az 50. jubileumi év Emlékkönyvének gondozója.  
Forrás: Magánarchívum)
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FÉNYKÉPILLUSZTRÁCIÓS MELLÉKLET 
- a teljesség igénye nélkül, a korábbi Emlékfüzetekben  

még nem szereplő fotódokumentációval - 

(1. A kordokumentum erejű fotó még a múlt században, az 1999. évi 
Agrárbálon készült. Forrás: Magánarchívum)

(2. A hagyományos Agrárbál 2001-ben különleges és nívós élményforrás 
volt a tagoknak is. Forrás: Magánarchívum)
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(3. A képről áradó kellemes hangulat az 2004. évi Agrárbált idézi vissza.  
Forrás: Magánarchívum)

(4. A 2005. év Agrárbálja szintén nívós atmoszférában zajlott.  
Forrás: Magánarchívum)
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(5. Vidám hangulatú borkóstoló az egerszalóki pincében.  
Forrás: Magánarchívum)

(6. Emlékezetes kirándulás a Duna-kanyarban.  
Forrás: Magánarchívum)
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(7-8. Énekszóval köszöntöttük a hajdúdorogi kertbarátokat Tuzséron,  
s igen nagy szeretettel fogadtuk őket. Forrás: Magánarchívum)
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(9. A kölcsönös szakmai kapcsolódás jegyében természetesen mi is 
meglátogattuk a hajdúdorogi kertbarátokat. Forrás: Magánarchívum)

(10. A szatmári körút is felejthetetlen élményekkel gazdagította  
a résztvevőket. Forrás: Magánarchívum)
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(11. Esti pihenés Szarvason, egy emlékezetesen kellemes és tartalmas 
közös kiránduláson. Forrás: Magánarchívum)

(12. Látogatás a neves hajdúnánási Csiha-malomban.  
Forrás: Magánarchívum)
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(13. Szatmárcsekén, a nemzeti büszkeség és méltató emlékezés jegyében 
a Kölcsey emlékmű előtt. Forrás: Magánarchívum)

(14. A 2015. évet búcsúztató záróvacsora. Forrás: Magánarchívum)
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(15. A fotó a 2016. évi nyári „kertszemlén” készült.  
Forrás: Magánarchívum)

(16. A 2016. évi Tuzséri Alma-és Kastélynapok egyik pillanatképe. 
Forrás: Magánarchívum)
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(17. Képviseltettük magunkat Ajakon, az Áldozócsütörtöki rendezvényen is.  
Forrás: Magánarchívum)

(18. A 45. évi jubileumunk is nívós rendezvény keretében valósult meg. 
Forrás: Magánarchívum)
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(19. Emlékezetes kirándulás a Hortobágyi Nemzeti Parkban.  
Forrás: Magánarchívum)

(20. Külföldi tanulmányút a franciaországi Limons-ban és környékén. 
Forrás: Magánarchívum)
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(21. Az olaszországi Bolzanoban és környéként tett tanulmányútunk is 
felejthetetlen és szakmailag is rendkívül hasznos volt. Forrás: Magánarchívum)

(22. Különleges tanulmányút Szlovéniában, a híres Malibori 
Kutatóintézetben. Forrás: Magánarchívum)
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(23. A közös munka és a közös szórakozás életre szóló összekovácsoló ereje a klubnak, 
csakúgy, mint a kép által megörökített tarcali borkóstolón is. Forrás: Magánarchívum)

(24. Az idén, 2017-ben elhunyt Szép Béla (1928. 04. 12.-2017. 10.09.), 
Tuzsér Község Díszpolgára, a Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület meghatározó 

és köztiszteletben álló hajdani elnöke, akinek munkássága előtt Emléklapunk 
és jelen kiadványunk is szeretettel tiszteleg. Forrás: Magánarchívum)
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(25. Az idei, kereken 50. jubileumi év Emléklapja.  
Forrás: Magánarchívum)
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