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aJánlás 

A szociális földprogramok országos hálózatának módszertani feladatait ellátó Esély 
Szociális Közalapítvány Regionális Forrásközpont módszertani tevékenységében el-
sősorban arra törekszik, hogy a szociális földprogramok működtetésében különböző 
szerepet vállalóknak rendszeres szakmai támogatást nyújtson.
Az információszolgáltatás, adatbázis működtetés, szakmai anyagok kidolgozása, hírle-
velek kiadása és a tanácsadás mellett kiemelt jelentősége van a programvezetők szak-
mai találkozásainak a képzéseken, műhelymunkákon, konferenciákon. Ezeken a szak-
mai fórumokon a résztvevők a közvetlenül megszerezhető gyakorlati tapasztalatokat 
részesítik előnyben, mindannyiszor kinyilvánítják a tapasztalatcsere fontosságát, el is 
mondják számukra fontos, hogy „tanuljunk egymástól, tanuljunk a jó példákból”. Az 
egymástól tanulás jelentősége abban is rejlik, hogy a ténylegesen alkalmazott megol-
dások hitelességük révén hasznos, alkalmazható tapasztalattal bírnak, továbbá a közös 
gondolkodás önreflexióra és kreativitásra ösztönöz, és a saját eredmények másokkal 
való megosztása előmozdítja a szakmai együttműködést.
A szociális földprogramok jó gyakorlatát bemutató kiadványban arra vállalkoztunk, 
hogy a programok működtetésében felhalmozódott tapasztalatokból néhányat a szak-
mai nyilvánosság részére átadjunk.
A kiadvány létrehozásában közreműködők úgy vélik, a programleírások jó gyakorlat-
ként azonosíthatók, mert valamennyi a gyakorlatban kipróbált, mert eredményessé-
gük kimutatható, mert az alkalmazott módszerek hatékonyak, mert innovatív előre-
mutató elemeket is tartalmaznak, s mert mások számára is átadhatóak. 
A jó gyakorlat lényege – határozzák meg az ezzel foglalkozó szakmai anyagok – egy-
egy területen elért eredményeink, bevált módszereink, modellértékű gyakorlataink, 
tapasztalataink átadásában, másokkal való megismertetésében rejlik. Tudjuk, bár a jó 
gyakorlatok minták lehetnek, adaptálásukat jelentősen befolyásolja egyrészt a helyi sa-
játosságok differenciáltsága (helyi természeti, társadalmi erőforrások), másrészt a szo-
ciális földprogramok támogatási feltételrendszerének változásai. 

Bízunk abban, hogy a kiadvány hasznára lehet a programtervezőknek, - fejlesztőknek 
és megvalósítóknak.

dr. nagyné Varga ilona
a szociális földprogramok országos hálózatának 

módszertani feladatait ellátó 
Esély Szociális Közalapítvány Regionális Forrásközpont igazgatója
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alsómocsolád: a hagyományok 
feleleVenítéséVel a szegénység ellen

Alsómocsolád a halmozottan hátrányos helyzetű Sásdi Kistérségben lévő zsáktele-
pülés, így programjuk elsősorban a helyben élő, tartós munkanélküliséggel küzdő el-
szegényedett családokat célozta meg. A településen a gazdaságilag aktív népesség be-
csült számához viszonyítva a nyilvántartott álláskeresők aránya mintegy 15 %, ma-
gas a megváltozott munkaképességűek aránya is és a nyugdíjas korú lakosság jövedel-
mi helyzete is igen rossz, kiegészítő jövedelemhez nem vagy csak igen nehezen jutnak. 

A község nem túl jó mezőgazdasági adottságai ellenére jelentős növénytermesztési 
kultúrával, fejlett állattenyésztési hagyományokkal rendelkezik, ezekre a meglévő ala-
pokra épített a program. 
A településen az állattartás hagyománya sajnos az elmúlt években minimálisra csök-
kent, sertéstartással már csak nyolc család foglalkozott, baromfit is csak néhány csa-
lád tartott.
A szociális földprogram sertéstartási és csirkenevelési alprogramja ezt a hagyományt 
élesztette fel. A szociális földprogramban 18 család sertéstartással, és 16 család csirke-
tartással kezdett ismételten foglalkozni.
Fűszerpaprika termesztéssel 2002-ben foglalkozott utoljára a településen néhány csa-
lád, kb. 1500 m2 területen. A földprogramban 1176 m2 földterületen foglalkoztak a tá-
mogatottak fűszerpaprika termesztéssel.

a kedVezményezettek célcsoportJai

A program célcsoportja a mezőgazdasági, háztáji gazdálkodásra képes aprófalvas la-
kosság, akik munkanélküliek, mély szegénységben élnek, vagy épp munkahely és 
nyugdíj mellett a rendelkezésre álló háztáji mezőgazdasági infrastruktúra (pl.: ólak, 
pajták, „hostel” stb.) kihasználásával, illetve a megtermelt javak saját fogyasztásával a 
kiadásaikat csökkentik. A program az általánosan szociálisan rászorultak közül három 
célcsoportra fókuszál:
Nagycsaládosok, a három, vagy több gyermeket nevelő szülők. A családfenntartó 
rendszerint az apa, az anyának a gyermekek nevelése igen nagy terhet jelent, ezért is az 
elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés szinte lehetetlen. A gyermekek rend-
szerint rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülnek az alacsony egy főre 
jutó havi jövedelem miatt.
Aktív korú nem foglalkoztatottak és családjaik, ahol a nem foglalkoztatott vagy meg-
változott munkaképessége, vagy szakképzettség hiányában nem talál munkát, illetve 
motiválatlansága vet gátat a munka világában történő szerepvállalásának.
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A harmadik csoport a még jó egészségi állapotnak örvendő, dolgozni óhajtó nyugdí-
jasok, akik a nyugdíjuk mellett az önellátásukhoz hozzájáruló tevékenységet vállalná-
nak, de egyedül, külső segítség nélkül erre nem képesek. 
A csoportok kiválasztásának szempontjai közül elsősorban a családban lévő alacsony 
egy főre jutó havi jövedelem dominál, leginkább ahol az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.

a kedVezményezettek kiVálasztásába a helyi ciVil szférát 
és a helyi szociális szöVetkezetet is beVonták

A program sikeres megvalósításának egyik kulcskérdése volt a megfelelő emberek, il-
letve családok kiválasztása, bevonása, a motiváltság felkeltése és szinten tartása, a bá-
torítás és ösztönzés, valamint a pozitív eredmények, hatások erősítése. Ennek érdeké-
ben a potenciális kedvezményezetti körrel együttműködtek a körjegyzőség munkatár-
sai, az Alsómocsoládiak Baráti Köre civil szervezet tagjai. A megbeszéléseken, közös-
ségi rendezvényeken az érdeklődők megfogalmazták igényeiket, elképzeléseiket a szo-
ciális földprogrammal kapcsolatban. A potenciális kedvezményezetti kör elképzelései-
nek, igényeinek figyelembe vételével került kialakításra a végleges program. 

A programban az vehetett részt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladta meg a nyugdíjminimum háromszorosát, azaz a 85 500 forintot, illet-
ve a szolgáltatás költségének 10 %-át befizette az önkormányzat részére. A potenciális 
kedvezményezetti kör 2009 januárjában, falufórum keretében kapott bővebb tájékoz-
tatást a programról, a részvétel feltételeiről. 
A képviselőtestület 2009. február 25-én megalkotta a természetben nyújtható szociális 
ellátások egyes fajtáiról szóló 3/2009 (II.25.) számú rendeletét, mely alapján a célcso-
portba tartozóknak 2009. március 23-ig kellett leadni kérelmüket az Alsómocsoládi 
Falugazda Szövetkezet koordinátorának. A kérelmek a helyszíni bejárás után, előter-
jesztés formájában kerültek a képviselő-testület elé. A testület 2009. április 8-án meg-
szavazta a támogatásban részesülők körét. 

több önkormányzat és a szociális szöVetkezet 
közös munkáJáVal a sikeres lebonyolításért

Alsómocsolád, gerényes, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak községek önkormányzatai 
mindannyian pályázatot nyújtottak be a szociális földprogram működtetésének támo-
gatására és valamennyi önkormányzat pályázata támogatást nyert. Az önkormányzatok 
közösen oldották meg a beszerzéseket, közösen vették igénybe a szaktanácsadási és ál-
latorvosi szolgáltatást, a programban szerzett tapasztalataikat megosztották egymással. 
Az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet koordinátora szervezte és végeztet-
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te el az önkormányzat által megrendelt szántóföldi munkákat, szaktanácsadással lát-
ta el a kedvezményezetteket, igény esetén megszervezte az értékesítést, az érdeklődők-
kel ismertette az őstermelővé válás lehetőségét, szociális szövetkezet alapításával, mű-
ködésével kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait. A körjegyzőség munkatársai ellátták a 
programmal kapcsolatos pénzügyi, adminisztratív teendőket. 

A település önkormányzatával kötött megállapodás értelmében az Alsómocsoládi Fa-
lugazda Szociális Szövetkezet koordinátora és az önkormányzat szociális földprogram-
mal foglalkozó munkatársa közösen ellenőrizték a végrehajtás során a kedvezménye-
zetteket. Az ellenőrzések során figyelemmel kísérték az állatok tartási körülményeit, 
fejlődését. A fűszerpaprika termesztésének koordinálása, szakmai segítése és felügye-
lete az Alsómocsoládi Falugazda Szövetkezet koordinátorának feladata volt. A prog-
ram sikerességét mutatja az is, hogy a megvalósítás során nem volt olyan kedvezmé-
nyezett, akivel szemben szankciót kellett volna alkalmazni vagy ki kellett volna zárni 
a programból.

a hozam többszöröse a támogatásnak

A programban egy-egy kedvezményezetthez 25 db 3 hetes előnevelt hús hibrid csir-
ke került kihelyezésre, melyek a takarmányozástól, az elhelyezéstől függően kb. 8 hét 
alatt 2 kg-os súlyt érnek el. Ez idő alatt hozzávetőleg 1,5 kg takarmányt kaptak a ked-
vezményezettek a tartáshoz. A hús hibrid csirkékkel egy időben 25 db 4 hetes kettős 
hasznosítású csirke is kihelyezésre került. Ezeknek az állatoknak kb. 10 hét szükséges 
a 2 kg-os testtömeg eléréséhez. A csirkék ára (2008 évben) kb. 300 Ft/db (egy kedvez-
ményezettre számítva 15 000 forint), a növendék táp szükséglet 50 db csirkét tekint-
ve egy hónapra 75 kg, ára 140 forint/kg (egy kedvezményezettre számítva 10 500.- fo-
rint). Az alprogramban részt vevő családok 25 500 forint értékű támogatáshoz jutnak. 
A családoknak a további takarmányozásra még kb. 150 kg takarmány (táp, szemes ta-
karmány) kell, melynek értéke kb. 15 000 forint. Az alprogram befejezésekor várható-
an 100 000 forint érték keletkezik (2 000 forint/egyed).
A sertések kb. 25 kg súlyban kerülnek kihelyezésre, az áruk 550 forint/kg. A kétha-
vi takarmány szükségletük hozzávetőlegesen 120 kg süldőtáp, melynek értéke 125 fo-
rint/kg-mal számolva 15 000 forint, így egy kedvezményezett sertésenként 18 750 fo-
rint értékű támogatásban részesül. A decemberben 120-130 kg-ra meghízott sertés ér-
téke 50 000 forint.
A fűszerpaprika termesztés várható eredménye egy hektárra vetítve: a Szövetkezet által 
elvégzett munkák, a vetőmag, a kemikáliák értéke, melyet természetben kapott a ked-
vezményezett az önkormányzattól: 38 100 forint. A fűszerpaprika átlagos termésho-
zama hazánkban 7-10 tonna/ha. Az őrlemény súlyaránya a betakarított terméshez ké-
pest 1:7 arányú, ezért egy hektár termőterületre vetítve 1 000 kg őrölt paprika várható, 
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melynek kiskereskedelmi ára 2 000 forint/kg, tehát átlagos termés esetén az egy hektá-
ron megtermelhető érték 2 000 000 forint.

az elfeledett hagyomány, mint úJdonság

A program lényegében igyekezett visszavezetni a kedvezményezetteket a háztáji gaz-
dálkodás hagyományaihoz. Az alprogramokban szerzett kedvező tapasztalatok hatásá-
ra újból „divatba jött” az állattartás a település szegény családjai körében is, valamint 
hozzájárult a rendszeres életvitelre szoktatáshoz is.
A háztáji állattartás mellett a program igyekszik „visszacsempészni” a szociálisan rá-
szoruló családok mindennapjaiba a konyhakertek megművelésének korábbi gyakor-
latát is. A fűszerpaprika termesztés teljesen eltűnt a településről. A hagyomány „újra-
élesztése” akár jelentős jövedelemhez is juttathatja a kedvezményezetteket, ezzel köz-
vetlenül megtapasztalhatják a munka értékét, a jövedelemszerzés egy alternatíváját, 
melynek lehetőségét eddig talán fel sem ismerték. A program évről - évre igyekszik bő-
víteni a kedvezményezettek lehetőségeit, amelynek nem titkolt célja, hogy a hagyomá-
nyos, önellátó falusi gazdálkodás újraéledjen a településen.         

a program hosszú táVú hatásai

A program, a közvetlen eredményen túl (azaz élelmiszerhez és kiegészítő családi jöve-
delemhez juttatja a program résztvevőit) a szociális helyzet valamint az életminőség ja-
vítását, az egyének inaktivitásának csökkentését, a jövedelemszerző képesség növelését 
tűzte ki hosszú távú célként. Ezen távlati cél felé a program fokozatosan, lépésenként 
közelít. A kihelyezett csirkék illetve malacok lehetőséget nyújtanak a családok számá-
ra az állattartásra, mert önerőből elindulni képtelenek. A szociális földprogram, mint 
aktív támogatás az alap, mely elindítja a kedvezményezetteket a gazdálkodás irányá-
ba. Mivel azonnali, nagy összegű befektetést nem igényel, a résztvevők csekély anyagi 
kockázattal kezdhetnek bele a programba, mely a további évek során a sikeres támo-
gatást követően kiszélesedhet a résztvevő saját forrásának bevonásával (például a ki-
helyezett egy vagy két sertés mellé értékesítés céljából máshonnan is szerez be mala-
cot, hiszen az egyedszám növekedésével nem arányosan növekszik a befektetett mun-
ka). A program nem biztosítja az állatok vágás érettségéhez az összes takarmányt, így 
ösztönzi a kedvezményezettek a további takarmányszükséglet előállítására, beszerzé-
sére, ami az aktivitást növeli. 
A háztáji gazdálkodás, az állatokkal, illetve növényekkel foglalkozó gazda részéről oda-
figyelést, rendszerességet, gondoskodást követel, ami pozitívan hat a személyiségére. A 
sikeres gazdák támogatást kaphatnak az őstermelővé váláshoz, amennyiben úgy gon-
dolják, hogy a programban elsajátított tapasztalataik kiegészítő jövedelmet biztosíthat-
nak számukra. Az ismételten használatba vett gazdásági épületek, kertek, „hostelek” 
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a településkép rendezettségét növelik, ami a közvetlen környezet élhetőbbé tételének 
egyik alapeleme.

A szociális földprogram hasznos, aktív elem a szociálisan rászoruló családok helyze-
tének javításában. Előnye, hogy nem passzív módon támogat, hanem aktivitásra kész-
teti a kedvezményezetteket, lehetőséget biztosít arra, hogy saját kezükbe vegyék sor-
suk jobbra fordítását. 
Jellemző és tényálló megállapítás, hogy a program ugyan nem oldja meg egy település 
hátrányos szociális, mentális helyzetű lakóinak szociális problémáit, de aktív, hatékony 
eleme azok mérséklésének!

Alsómocsolád, 2011. április
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az állattartás reneszánsza 
besenyszögön

a falu közelmúltJa dióhéJban

Besenyszögön a mezőgazdaság mindig meghatározó szerepet játszott, a többi gazda-
sági ágazat csak kiegészítő jellegű maradt. A községben a kedvezőtlen adottságú talaj 
miatt mindig jelentős volt a juh-, sertés- és marhatartás. Ezek a tevékenységek az utób-
bi időben visszaesőben vannak. 1990-től a legnagyobb munkaadó a Kossuth TSZ fel-
számolásával jelentősen megváltozott a település foglakoztatási struktúrája. Az addig 
biztos megélhetést nyújtó szövetkezet helyett 5-10 hektáros kisvállalkozások illetve 4-5 
nagyobb mezőgazdasági vállalkozás jött létre. A felszámolást követően a mai napig je-
lentősen konszolidálódott a helyzet, de még mindig vannak olyan családok, akik az óta 
sem találják a helyüket a megváltozott viszonyok között.

a kedVezményezettek kiVálasztásának feltételei

A program elsődleges célja a szociálisan rászoruló családok mezőgazdasági tevékeny-
ségének segítése, az állattartáshoz való hozzáállás növelése, az eredményes munka örö-
mének megismertetése és a munkanélküli ember munkába való visszavezetése. Továb-
bi cél az őshonos magyar sertés faj továbbszaporítása. 
A program elsősorban azokat a családokat próbálja segíteni, akik a mezőgazdasági 
múltat és tapasztalatokat alapul véve, hajlandók közösen gondolkodni az önkormány-
zattal és minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy családjukon segít-
senek, és az eddigi minimális bevételeihez kiegészítő jövedelmet biztosítsanak. Ez a 
réteg lehet a fiataloktól az időskorú lakosságig bárki, aki fantáziát és lehetőséget lát a 
program eredményes megvalósításában. A kedvezményezettek körét az önkormányzat 
helyi rendelete szabályozza. Az érintett családok száma megközelítőleg 250 – 260, me-
lyek közül 70 % felel meg a helyi rendelet előírásainak.

Besenyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természet-
ben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) számú rendelete 
szabályozza a gazdálkodást segítő támogatás kedvezményezetti körét. A rendelet értel-
mében, támogatásban csak azok a Besenyszög közigazgatási területén bejelentett lak-
címmel rendelkező családok, vagy egyedül élők részesülhetnek:
a) akiknél a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori érvényes 

minimálbér összegét.
b) akik kisállattartásra alkalmas építménnyel rendelkeznek, vagy vállalják annak el-

készítését.
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c) szerződésben vállalják a kisállattartás feltételeit, amely rögzíti a támogatott jogait, 
kötelezettségeit és a szerződésszegés következményeit.

A támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalhoz kellett benyújtani, melyet a 
rendelkezésre álló keret erejéig a Szociális és Egészségügyi Bizottság a soron követke-
ző ülésen bírált el. A fent említett családok kiválasztásának egyik indoka, hogy a meg-
élhetésük nagymértékben függ az önkormányzat által nyújtott támogatásoktól. Jellem-
zően létminimum alatt élnek. Ez a célcsoport kap lehetőséget az önálló munkavégzés-
re. Az állattartás napi feladatokat jelent, ezáltal rendszeres munkavégzésre készteti a 
programban résztvevőket. A programban résztvevő családok megélhetése könnyebbé 
válik, egészségesebben táplálkoznak, életkörülményeik javulnak.
Besenyszög 2008-ban vett először részt a szociális földprogramban, ekkor a település 
állattartási hagyományait figyelembe véve döntöttek a sertéstartás mellett. A program 
megvalósítása során és ezt követően indított szociális földprogramok előkészítésekor 
természetesen figyelembe vették a kedvezményezettek véleményét is.

a program szerVezeti háttere

A gazdálkodást segítő támogatás lebonyolításáért, a program irányításáért, koordiná-
lásáért az önkormányzat által erre a feladatra foglalkoztatott személy a felelős, aki a 
program végén beszámol a testületnek a megvalósításról. A támogatásban részesülő 
személyekkel az önkormányzat nevében a polgármester támogatási szerződést köt. A 
program működtetésének adminisztratív teendőit a polgármesteri hivatal dolgozói lát-
ják el. A helyi szabályozás 2008. évi kialakításakor segítséget kértek többéves tapaszta-
lattal rendelkező önkormányzatoktól és a szolnoki területi menedzser szervezettől. Az 
így kapott segítséget és a helyi adottságokat figyelembe véve alakult ki a jelenlegi tá-
mogatási rendszer. 

partnerek segítik a program sikerét, 
a rendszeres ellenőrzés az eredményesség egyik záloga

A program megvalósításába bevont partnerek - falugazdász, állatorvos, családsegítő 
szolgálat, polgármesteri hivatal munkatársai - a polgármester koordinálásával működ-
nek együtt. A polgármesteri hivatal munkatársai részt vesznek a támogatandó csalá-
dok felkeresésében, a családok tájékoztatásában, melynek keretében a program fontos-
ságáról - részvételük esetén - annak sikerességéről és hasznáról adnak információt. A 
családsegítő szolgálat rendszeres kapcsolatot tart a támogatott családokkal, a falugaz-
dász és az állatorvos a képzési és a tájékoztató napok keretében, valamint az állatok és 
tartásuk ellenőrzésekor ad tájékoztatást. A polgármester és munkatársai havi rendsze-
rességgel ellenőrzik a támogatási szerződésben foglaltak betartását.
A kedvezményezettek bevonására és a támogatottak lemorzsolódásának megakadá-
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lyozására bevonták a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársait - mentá-
lis támogatás -, akik szakmai felkészültségüknél fogva alkalmasak a problémák keze-
lésére, illetve – elsősorban gazdálkodási kérdésekben - jelzéssel élnek a polgármester 
és a szervezők felé. A program beindulásának első időszakában konzultációs napokat 
tartottak, ahol a résztvevőket tájékoztatták a feladatokról, a szakmai munkáról. A fel-
merülő kérdésekre az állatorvos és a falugazdász adja meg a választ, valamint az előző 
programokban résztvevők tájékoztatást nyújtanak az elmúlt időszak tapasztalatairól. A 
későbbiek folyamán is fontosnak tartják ezeket a megbeszéléseket, melyek havi rend-
szerességgel valósulnak meg. A támogatottak egymás közötti szakmai megbeszélése-
it, tapasztalatcseréit kiemelten kezelik, melyek egyben közösségformáló hatásúak is.

A jószágok átadását követően havi rendszerességgel állattartási értekezletet tartanak a 
támogatottak részére. Ezután az állatorvos rendszeresen látogatja a kedvezményezet-
teket és biztosítja az állatorvosi felügyeletet, melyek alkalmával a kedvezményezettek 
további információkat kapnak a tartással, neveléssel kapcsolatban, a támogató pedig 
megbizonyosodhat arról, hogy az állatokat a jó gazda gondosságával nevelik-e. 

az eredmény nem csak számokban feJezhető ki, 
de a hozam sem elhanyagolandó

Mivel az állattartás hatékonysága rendkívül sok tényező függvénye, így eredményes-
ségének inkább megítélése, mintsem mérése lehetséges. Tekintettel arra, hogy az állat-
tartás napi feladatok ellátását igényli, eredményessége annyiban mérhető, hogy a ked-
vezményezett elvégezte-e ezeket a tennivalókat, ill. teljesítette-e a szerződés aláírásá-
val elfogadott feltételeket.
Szintén kevésbé mérhető számokban az a hatás, amelyet a résztvevők mentális 
állapotára fejt ki a program. A hasznosság tudata, az önbecsülés növekedése, a családról 
való gondoskodás képességének erősödése jelentős tényező.
A program eredményeként az értékteremtő munka lehetőségének biztosításával a 
fokozott aktivitás elérését várták, ami teljesült is. hosszabb időre elfoglaltságot biztosít 
a támogatottak részére, és a munkaerő piacról kikerülteket aktivitásra készteti. Esély 
van arra, hogy hosszabb távon a támogatott kikerülhet a szociális támogatást igénylők 
köréből. 
A program hatásaként a pénzbeli segélyek csökkenése nem jelentős, de a program 
nagyban hozzájárul a kedvezményezett, hátrányos helyzetű családok megélhetési 
gondjainak enyhítéséhez. A programban részt vevő családok megélhetése biztosabbá 
válik, egészségesebben táplálkoznak, életkörülményeik javulnak.
A tenyésztés eredményeként a családok hosszú távra biztosítani tudják a vörös hús 
szükségletüket, illetve a megmaradt hízók értékesítésével bevételhez is juthatnak. Egy 
120 kg-os hízó ketté vágva 95 kg húst és szalonnát, valamint 5 kg belsőséget ad. A 95 
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kg-ból zsír és szalonna 40-45 kg, csontos és színhús 50-55 kg. A csontos és színhús 
értéke megközelítőleg 60 ezer forint, a szalonna 36 ezer forint, a belsőség 4 ezer forint. 
Összességében egy 120 kg-os hízó feldolgozása után körülbelül 100 ezer forint értékű 
húsipari termékhez jut a kedvezményezett.
A felmerülő költségek - saját takarmány biztosítása, állatorvos díja, böllér díja - 
együttesen 15 ezer forint.
A kedvezményezett az alábbi támogatást kapja: 2 db 8-10 hetes malac 37,5 ezer forint, 
malaconként 4 – 4 mázsa takarmány 40 ezer forint, állatorvos költsége 2 malacra ve-
títve 6 ezer forint, tehát összességében 83,5 ezer forint támogatást kap. Ezen felül, ha 
a fedeztetés sikerrel jár várhatóan 4 kismalac megmarad további nevelésre a támoga-
tottnál.

A sertéstartás mellett – a kedvezményezettek kérését figyelembe véve – baromfitartást 
is támogattak. A tevékenység ugyanaz – állattartás – így a már ismertettetek erre is 
vonatkoznak. A csirketartás eredményeként a családok legalább 6 hónapra biztosítani 
tudják a baromfihús (fehérhús) szükségletüket.
Egy felnevelt csirke, vágás és tisztítás után megközelítőleg 1,4 kg nyers alapanyagot ad. 
A 25 darab baromfi értéke megközelítőleg 25 000 Ft. (1 000/db).
Felmerülő költségek saját takarmány biztosítása, állatorvosi költség 7 000. 
A támogatott az alábbi támogatást kapja: 25 db előnevelt csirke 11 250 forint, dara-
bonként 2 kg táp 8 000 forint, állatorvos költsége 2 000 forint, tehát összességében 21 
250 forint.

a földprogram, mint úJ terVek koVásza

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a település régi hagyományokkal 
bíró állattartását újra fellendítse, a munkaerőpiacról ideiglenesen vagy tartósan kiszo-
rult lakosok megsegítése mellett. A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy ne segélyt 
és adományt, hanem eszközt és lehetőséget biztosítson az ezzel élni tudóknak. A ked-
vezményezett családok szociális gondoskodásra való rászorultsági szintje így csökken, 
az öngondoskodási igénye nő. Emellett a település népességmegtartó ereje pedig nö-
vekszik, illetve csökken az elvándorlási kényszer.

A jelenleg két alprogrammal működtetett szociális földprogramot további 
alprogramokkal kívánják bővíteni. Tervezik, hogy önkormányzati földterületek hasz-
nálatba adásával, támogatott személyenként 300-400 m2-t biztosítanak művelésre. Az 
önkormányzat a földterület szántásával és vetés előkészítésével támogatná a kedvez-
ményezetteket. 
Amennyiben a program eléri az állatkihelyezés (sertés) területén a 65-70 családot és 
az érintett családok már eladásra is tudnak nevelni, akkor az önkormányzat helyi mini 
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vágóhíd - vágópont - építését tűzte ki célul, melyre már pályázatot nyújtottak be. A 
vágópont üzembe helyezése után a helyi feldolgozáshoz és értékesítéshez szükséges 
üzemegység kialakítását is tervezik. Ezt maximálisan olyan mennyiségben, hogy a te-
lepülés lakosságának fogyasztási igényeit kielégítse. Ez a nagyságrend az, amely szá-
mítások alapján a helyi szabad munkaerőt képes lekötni, és az önkormányzat szociális 
problémáinak jelentős részét csökkenteni képes.
Mivel az önkormányzat további alprogramokat tervez indítani, azok működtetéséhez 
tárgyi eszközök biztosítására is szükség van. A sertésszaporítás szervezett körülmé-
nyek között zajlana mind fajtatisztasági, mind állategészségügyi szempontok tekinte-
tében. Ezt megfelelő telephely vásárlásával lehetne megvalósítani, mely többlet anya-
gi forrást feltételez. Ennek elérése esetén garantált lenne a program hozadéka, illetve a 
program önfenntarthatósága.
Az önkormányzat határozott véleménye, hogy a szociális földprogram a legkevesebb 
anyagi forrásból legtöbb eredményt felmutató hazai pályázati rendszer, melyet saját 
többéves tapasztalatuk bizonyít!

Besenyszög, 2011. április
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bódVa Völgye: 
sokoldalú nöVénytermesztéssel 

a falusi szegénység ellen

Tomor és hegymeg községek Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmi-gazdasági 
szempontból leghátrányosabb edelényi (Bódva-völgyi) kistérségébe tartozó települé-
sek. Mindkét település kis lakosságszámú (300 fő alatti), a lélekszám az elöregedés mi-
att folyamatosan csökken. A munkalehetőség hiánya miatt a lakosságszám csökkené-
sét a migráció sem tudja megállítani. A községek közigazgatási területén működő ter-
melőszövetkezet, mint fő foglalkoztató 1996-ban megszűnt. Az ipar teljes hiánya, va-
lamint a helyi vállalkozások (amelyek egyébként családi és kényszervállalkozások) cse-
kély száma miatt a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok lettek. A két közsé-
get nem csak földrajzi fekvésük, infrastrukturális hálózatuk, termelési érdekeik és köz-
igazgatási kapcsolatuk (körjegyzőség) alakította eggyé, hanem az elmúlt esztendőkben 
közösen jelentkező problémák is – a nagymértékű, már-már kezelhetetlen munkanél-
küliség – a létminimum alatt élő és hátrányos helyzetbe került családok számának nö-
vekedése, a mezőgazdasági szövetkezet által korábban biztosított szociális jellegű jut-
tatások teljes megszűnése is.
A két településen 1993-tól működik szociális földprogram. A 15 éves működés során 
az alprogramok száma folyamatosan gyarapodott majd állandósult. A később bemu-
tatásra kerülő alprogramokon túlmenően még további két szolgáltatást is nyújtanak 
a kedvezményezetteknek: növénytermesztési és növényvédelmi szaktanácsadás, vala-
mint a vetőmag, szaporítóanyag, kemikália közös beszerzése.

a kedVezményezettek összetétele

A program célcsoportja alprogramonként változó. általánosságban elmondható, hogy 
a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű lakosságot részesíti előnyben a program. Ez 
felöleli szinte a teljes lakosságot. A kedvezményezettek között megtalálhatók a tartósan 
munkanélküli, rendszeres szociális segélyen lévők, a kisnyugdíjasok, csökkent munka-
képességűek, nagycsaládos és roma háztartások is.
A táblázat a kedvezményezettek megoszlását mutatja be szociális helyzetük szerint, az 
egyes alprogramokon belül (természetesen egyes családok több kategóriában is szere-
pelhetnek).
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Alprogramok: 1. 2. 3. 4.

Kedvezményezettek Fő % Fő % Fő % Fő %

Tartósan munkanélküli 
háztartás 44 25 12 20 50 21 28 14

Megváltozott 
munkaképességű 
háztartás

- - - - 15 6 6 3

Nyugdíjas háztartás 
(öregségi nyugdíj) 22 13 8 13 64 26 24 12

Alacsony jövedelmű 
háztartás (Szoc. tv. 
szerint)

38 19 18 29 43 18 36 18

Nagycsaládos háztartás 
(3 vagy több gyermek) 24 14 11 18 21 9 33 17

Roma háztartás
(becsült adat) 44 25 12 20 39 16 35 18

Fiatal házasok
(35 év alatti) 3 4 - - 11 4 36 18

az alprogramok

A programban négy alprogramot szerveztek:
1. szántóföldi növénytermesztés
2. állattartás természetbeni támogatása
3. kiskerti növénytermesztés támogatása
4. gyümölcstermesztés támogatása.

1. Szántóföldi növénytermesztés: a szociális földprogram indításától (1993-tól) kezdő-
dően működő alprogram. Az önálló földterülettel nem rendelkező, szociálisan hátrá-
nyos helyzetű rászoruló családok részére a földprogram szervezete művelésre előkészí-
tett földterületet biztosít. A művelésből a szántás, tárcsázás, boronálás, sornyitás mun-
kaműveleteket a földprogram munkaszervezete, a vetés, ültetés, növényápolás, betaka-
rítás műveletet pedig a kedvezményezett család végzi. A gépi művelésért a kedvezmé-
nyezettek nem fizetnek térítési díjat. Az alprogramban használt földterület nagysága a 
két településen 3,6 hektár, mely részben önkormányzati tulajdonú, részben az önkor-
mányzatok által bérelt terület. Az egy család által művelt föld területe 200 négyszög-
öl (720 m2) és 0,5 hektár között változik, jellemzően a családtagok számának függvé-
nyében. 
A kedvezményezett családok száma 1997-től évente 40 – 45 között állandósult. Szin-
tén 1997-től minden családnak az előző évben is használt földterületet biztosítják, így 
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lényegesen jobban műveltek és ápoltak a földterületek.
A termesztett kultúrák rendkívül sokrétűek, a teljes zöldségkultúrát felölelik. Elsősor-
ban önellátási céllal, családi szükséglet kielégítésére folyik a termesztés, a piaci értéke-
sítés igen ritka.
Az alprogramban azok a személyek, családok lehetnek kedvezményezettek, akik ház-
tartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimumot, 
és saját használatú termőfölddel egyáltalán nem rendelkeznek.

2. állattartás természetbeni támogatása: az alprogram 1997-től része a programnak. 
lényege, hogy a szociális földprogram munkaszervezete az önkormányzat 2,88 hek-
táros szántó területén növénytermesztést végez, az így előállított terményt önköltségi 
áron adja át azoknak a kedvezményezetteknek, akik állattartással foglalkoznak, és szo-
ciális helyzetük alapján indokolt a támogatásuk. Az igényjogosultságot az önkormány-
zatok képviselő-testületei vizsgálják és bírálják el. A földterület az Agrár Környezetgaz-
dálkodási Célprogramban (AKg) is szerepel, és szemes termény (búza, árpa, kukorica) 
termesztése mellett olajos növény és alternatív növénytermesztés is történik. Önkölt-
séges jellege miatt nincs jövedelemhatárhoz kötve a jogosultság. A juttatás mértékét a 
képviselő-testület határozza meg.

3. Kiskerti növénytermesztés támogatása: az alprogram 1998-tól működik mind a két 
településen. Tartalma, hogy a kedvezményezettek tulajdonában lévő belterületi kertek, 
vagy zártkerti konyhakertek művelését az önkormányzat, a talaj előkészítési munkála-
tok elvégzésével – önköltség alatti térítés ellenében – segíti. A támogatás mértékét – a 
piaci szolgáltatási díjak és a térítési díj különbségét – a képviselő-testületek határozzák 
meg minden év elején az önkormányzat költségvetésétől függően. (A támogatás ösz-
szegét az önkormányzat nem az igénybe vevő családnak, hanem a földprogram mun-
kaszervezetének utalja át, havi összesítés alapján.) A megmunkált földterület nagysága 
évenként változik, átlagosan évente kb. 1500 AK művelt kerttel és konyhakerttel szá-
molnak a szervezők.

4. gyümölcstermesztés támogatása: a helyi termelőszövetkezet 1991 és 1996 években 
végzett gyümölcsös telepítést, melynek művelését az ültetvény-tulajdonosok végzik a 
szövetkezet felszámolását követően. Az önkormányzat a szociális földprogram kereté-
ben vállalta a l2 ha kajszibarack és szilvaültetvény művelésének támogatását, mely ta-
lajművelést és növényvédelmet takar. A metszés, sorok közötti zöldmunka, őrzés, be-
takarítás a tulajdonosok feladata. Az igénybevevő 66 család a művelés támogatásáért 
az önköltséget tartalmazó térítést fizet.
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partnerek és szolgáltatók a hatékonyság fokozására

A többféle tevékenység eredményességét az önkormányzatok szakmai partnerek bevo-
násával és vállalkozóktól vásárolt szolgáltatásokkal igyekeznek biztosítani. A kedvez-
ményezettek és a menedzsment szakmai felkészítésére és továbbképzésükre kapcsola-
tot tartanak a Mezőgazdasági Szakigazgatási hivatal edelényi Falugazdász Irodájával. 
A növényvédelemben több éve igénybe veszik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nö-
vényvédelmi és Növényorvosi Kamara közreműködését, mely növényvédelmi szakta-
nácsadással és a növénykultúrák időszakos megfigyelésével segíti a programot. A talaj-
művelés magas szakmai szintjét a miskolci Virág és Társa Talajvédelmi Bt. szolgáltatá-
sai támogatják talajmintavétellel, talajvizsgálattal, és tápanyag gazdálkodási terv készí-
tésével. A bábolnai IKR Zrt. szállítja a vetőmagvakat, növényvédő szereket és kemiká-
liákat, valamint, ha – a 2. alprogramban – fel nem használt termés keletkezik, azt felvá-
sárolja. A gyümölcstermesztésben a termést a kedvezményezettek többnyire környék-
beli felvásárlóknak adják el.

az ellenőrzés és értékelés egy egységben

Az eredményes munkavégzés érdekében az „idény kezdetekor”, kora tavasszal, a vetést 
megelőzően a kedvezményezettek számára általános tájékoztatót szerveznek, amikor 
áttekintik az év közben jelentkező tennivalókat. A program alprogramjai közül az 1. 
és 3. alprogramban rendszeres – egy-két hetes – időközönként a programkoordinátor 
helyszíni bejárásokon vizsgálja a kedvezményezettek munkáját, az időszerű feladatok 
teljesítését. Mivel a kedvezményezettek már hosszabb ideje résztvevői a programnak, 
így a bejárásokon egyre nagyobb arányban már inkább tanácsadást végez, mint a mű-
velési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, mert a kedvezményezettek már csak 
nagyon ritkán mulasztják el az esedékes feladatok elvégzését. A partnerek szaktanács-
adói tevékenysége is inkább már a minőség emelésére és nem az alapvető tennivalók 
ismertetésére irányul. A betakarítást követően minden alprogramnál évértékelést tar-
tanak a kedvezményezetteknek, ahol tájékoztatják őket az adott év tapasztalatairól, va-
lamint a legjobb teljesítményt nyújtó kedvezményezettek is ismertetik tapasztalataikat, 
azt, hogy miként érték el eredményeiket.

a program eredményei néhány szám tükrében

Mivel az első három alprogram önellátást szolgál, a termés mennyiségét központilag 
nem mérlegelik, valamint a kedvezményezettek különböző területű parcellákat, ker-
teket hasznosítanak, a mennyiségi adatok átlagos mértékét célszerű figyelembe venni. 
Az 1. alprogramban egy kedvezményezett család átlagosan 300 kg burgonyát, 15 – 15 
kg petrezselymet és sárgarépát, 30 kg vöröshagymát, 15 – 20 kg babot és borsót takarít 
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be. Az eltartható zöldségfélék mellett a családi szükségletet kielégítő mennyiségű fejes 
saláta, hónapos retek, paprika, paradicsom, karalábé és fejes káposzta is megterem a 
család által művelt területen.
A 2. alprogramban – a vállalt térítés összegének függvényében – 200-1000 kg szemes 
termény jut egy-egy kedvezményezettnek, ami 1-2 sertés felneveléséhez, vagy 20-30 
baromfi tartásához elegendő.
A 3. alprogram mennyiségi adatai kicsit kisebbek, mint az 1. alprogramban, viszont 
egy kisebb létszámú háztartás igényeit fedezhetik: 200 kg burgonya, 15 – 15 kg petre-
zselyem és sárgarépa, 20 kg vöröshagyma, 10 – 15 kg bab és borsó terem meg egy átla-
gos kertben, valamint a család szükségleteit fedezi a betakarítható fejes saláta, hónapos 
retek, paprika, paradicsom, karalábé és fejes káposzta.
A 4. alprogram alapvetően piaci értékesítést támogat, és egy-egy család átlagosan 2000 
kg gyümölcsöt tud értékesíteni, ami 180-200 ezer forint évi egyszeri bevételt jelent.

A számadatok mellett fontos hangsúlyozni azokat a nem mérhető pozitív hatásokat, 
ami a rendszeres munkavégzéssel, a családban mutatott magatartás-mintákkal együtt 
jár. A program 15 éves gyakorlata alatt több kedvezményezett vált őstermelővé, sőt 
önálló vállalkozóvá, mivel a program adta azt a lehetőséget, hogy elsajátítsa az önál-
ló gazdálkodáshoz szükséges ismerteket, illetve megszerezze a szükséges tapasztalato-
kat. A program a vagyonbiztonságra is nagyon kedvező hatást gyakorolt, minden bi-
zonnyal azért is, mert a résztvevők a munka eredményét, és a más tulajdonát is más-
ként értékelik és tisztelik.

Tomor, 2011. április
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az önellátó konyhakerti 
nöVénytermesztés egyik mintáJa.

homrogd község szociális 
földprogramJának bemutatása

homrogd a Belső-Cserehát központjában helyezkedik el, körjegyzőségi székhely. Már 
1256-ból van írásos nyoma. Napjainkban 1 000 fő körül ingadozik népessége.
A településen több évtizedes hagyományai vannak a konyhakerti növénytermesztés-
nek. Ez a tevékenység egyrészt a saját kertek művelésében, valamint az egykori ter-
melőszövetkezet által biztosított háztáji parcellákon, és a zártkerti szőlőkben valósult 
meg. A jelenlegi kedvezményezettek köre, mint napszámos – segítő vett részt ezekben 
a munkákban. Az elvégzett munka fejében elsősorban a megtermelt áruból részesül-
tek. állattartás a településen szinte minden portán jelen volt, elsősorban baromfi, ser-
tés, szarvasmarha. A földprogram keretében a szarvasmarhatartó családokat segítik a 
szálas takarmány gépi munkáinak végzésével.
Milyen tevékenységek legyenek a programban?
A helyi adottságok alapján két alprogram indítását tervezték. Az alprogramokban sze-
replő tevékenységek kiválasztása során több szempont együttes mérlegelését vették fi-
gyelembe:

a. a kedvezményezettek véleménye, szándéka meghatározó súllyal bírt. A hagyo-
mányok, a szokások, az ismeretek, a tudás, valamint a meglévő feltételek /tehén-
tartására alkalmas infrastruktúra, az állatállomány/ mind meghatározó elem-
ként volt jelen abban, hogy a potenciális résztvevők döntő többsége a konyha-
kerti növénytermesztést, egy kisebb része pedig az állattartást, elsősorban szar-
vasmarhatartást választotta.

b. a működtető Önkormányzat pénzügyi lehetősége, szakmai háttér megléte.

kik mely alprogramokra alkalmasak?

Azon családok részére, akik a korábbi években elsősorban bérmunkásként, napszá-
mosként vettek részt a konyhakerti növénytermesztésben programot hirdettek a saját 
célra történő termesztésben való részvételre. Ekkor még nem létezett a szociális föld-
program. A konyhakerti növénytermesztési programra szinte kizárólag cigány csalá-
dokat invitáltak. A lakosság nagyobb hányada önállóan is képes volt az önellátás biz-
tosítására. A tehéntartókra csak később, már a szociális földprogram központi támo-
gatásával került sor. A programba való bevonás elsődleges szempontja a szociális rá-
szorultság, a gyermekek száma, illetve az önkéntes alapon történő kapcsolódás volt. Az 
önkormányzat szociális bizottsága véglegesítette a bevonásra javasolt családok körét.
A konyhakerti növénytermesztésben a mindennapi étkezést segítő termelési struktú-
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ra kiválasztását az önkormányzat határozta meg. A kedvezményezettek véleménye el-
sősorban azzal összefüggésben került figyelembe vételre, hogy kinek milyen feltételek 
között ideális a programban való részvétel. Azon cigánycsaládoknak, akik a település 
„parasztportáin” éltek, akik elhalt idős emberek házait vették meg, elsősorban a nagy 
kertek - 400-600 négyszögöl - művelését ajánlották, később ösztönözték, majd köte-
lezték őket erre. Akik nem rendelkeztek jelentős kerttel, azok részére az önkormány-
zat biztosított művelésre előkészített földterületet 200- 400 négyszögöl terület nagy-
ságban.

a kedVezményezettek kiVálasztása

A szociális földprogram központi támogatásának megjelenését követően került sor az 
önkormányzati szabályozás jelenlegi formájára. Rendeletet alkottak arra, milyen szo-
ciális körülmények megléte esetén, kik vehetnek részt az önkormányzati támogatással 
működtetett öngondoskodó programban. A szociális bizottság véleménye alapján, fi-
gyelembe véve a törvényi feltételeket is fogadták el a rendeletet, melyet a mindenko-
ri szociális törvény, illetve munkanélküliek ellátását szabályozó kitételekhez igazítot-
tan folyamatosan aktualizálnak. A programból juttatásokban részesülőkkel az önkor-
mányzat minden évben szerződést köt, melyben a kapott juttatás fejében elvárt maga-
tartás, produktum kerül rögzítésre.  

a működtetésben többen Vállalnak szerepet

A programot az önkormányzat közalkalmazottjai - közmunkát irányító, traktoros -, 
illetve köztisztviselői - szociális, pénzügyi munkatárs - szervezik, koordinálják főfog-
lalkozásuk mellett, de döntően főmunkaidőben. A program vezetője a polgármester. 
Minden tavaszt megelőzően a kedvezményezettek megkérdezésével, a részvételi szán-
dék felmérésével elkészül az adott év programterve. A rendelkezésre álló források és 
a jelentkezések alapján beszerzik a vetőmagot, előkészítik a földterületet, megkötik a 
szerződést, és indulhat a program. A program koordinátorai elsősorban a folyamatok 
végzése során adnak szakmai segítséget.
A családsegítő szolgálat munkatársai minden évben minden családot többször meg-
látogatnak, ezen látogatások során ellenőrzik a kertművelés állapotát is, és azt írásban 
rögzítik. Akiknek az önkormányzat juttat földterületet ott a program segítői, elsősor-
ban a fizikai közalkalmazottak, folyamatos figyelemmel kísérésén keresztül ellenőrzik 
a szerződésszerű teljesítést.
Nem alkalmaznak ugyan egzakt mérést, de a terméshozamról a segítőkön keresztül 
mindig van visszajelzés. Ez elsősorban abból a szempontból jelentős, hogy a beszerzett 
szaporítóanyag megfelelőségéről, a juttatott föld állapotáról legyen reális információ.
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miért „éri meg” a programban részt Venni?

A „megéri-e?” kérdésére az a leghelytállóbb válasz, hogy a kedvezményezettek akar-
ják-e tovább folytatni, ők úgy érzik-e, hogy a befektetett munka meghozza a gyümöl-
csét? Amennyiben a kedvezményezettek mindennapi életét, megélhetését megkönnyí-
ti a programban megtermelt áruféleségek elfogyasztása, addig a programot támogat-
ni kell, hisz az egy kedvezményezettre jutó támogatás a szociális ellátórendszeren be-
lül elenyésző mértékű.
Az önellátásra termelő programokban a fő szempont a saját ellátásra történő jó minő-
ségű termék előállítása. Ami a hozamot javítja, növeli, az jelenthet előrelépést. Ehhez 
pedig nagyobb anyagi ráfordítással minőségi szaporító anyag beszerzése a megoldás. 
Az árutermelésre történő berendezkedés területén lehet lényeges előrelépést elérni, in-
novatív elemet bevinni. Ebben a kérdésben pedig több tényezőnek, több szereplőnek 
az összhangjára, a jelenlegi helyzethez képest történő megváltozására van szükség. 
Először is lényegesen nagyobb pénzügyi háttér szükséges ahhoz, hogy a földre alapoz-
va, a technikai háttér megújításával, bővítésével, foglalkoztatással, a foglalkoztatottak 
képessé tételével, árutermelővé váljon a földprogram. Szükséges a szabályozók, adózá-
si feltételek megváltoztatása ahhoz, hogy a vidék gazdasági életében számottevően je-
len legyen a magyar termék, a fogyasztónak megérje ezt vásárolni, a közfogyasztásban 
elsősorban ezeket a termékeket használják. Az árutermelést össze kell kötni az őshonos 
fajták megmentésével, megtartásával, a hungarikumok körének bővítésével. Az áru-
termelést a megújuló energia felhasználás elterjesztésével kell gazdaságosabbá tenni.

Van, lehet JöVőJe a programnak

homrogdon – és más településeken is – a szociális földprogram közel tizennyolc éve 
a legszerényebb pénzügyi keretből működtetett aktív szociális elem, mely évente or-
szágosan 40-50 ezer rászorulónak segíti a mindennapi megélhetést. Joggal elvárható-
an elért hatása, hogy a rászorulók maguk is részt vesznek saját sorsuk könnyebbé té-
telében. Erre a tényre alapozva a program pozitív elemeit erősítve, szakemberek véle-
ményére alapozva a programot a vidék jelentősen megerősödő gazdasági tényezőjé-
vé lehet tenni. 

homrogd, 2011. április
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katymár: 
a szociális földprogram és a biztos 

kezdet klub „házassága” a települési 
családsegítő programban

Katymár község a Duna-Tisza közén a szerb határ közvetlen közelében fekvő telepü-
lés. Földrajzi adottságai, termőföldjei igen jónak mondhatók. A falu vezetése a szoci-
ális földprogram segítségével ösztönzi a faluban élő kerttel, udvarral rendelkező lako-
sokat az adottságok kihasználására, megélhetésük javítása érdekében. Az önkormány-
zat által működtetett szociális földprogram keretein belül 2005-től támogatják a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű családokat a részükre nyújtott ingyenes szolgáltatások és 
juttatások formájában. Növénytermesztési alprogramjukban 25 család műveli kony-
hakertjét önellátási céllal. Az önkormányzat végzi a talaj-előkészítési munkák egy ré-
szét, és gondoskodik a vetőmagok, palánták beszerzéséről, átadásáról. Az állattartá-
si alprogramban a családok előnevelt csirkét (10-40 db), előnevelt kacsát (5-15 db) és 
1-2 db növendék malacot kaptak a család létszámától függően, valamint – az állatok 
átadásával egy időben – az állatok tartásához szükséges takarmány egy minimális ré-
szét biztosítják.
A községben a lakóházak átlagosan 500-1000 m2 nagyságú kerttel rendelkeznek, ese-
tenként még nagyobbal is. Szinte minden háznál található baromfi és sertés tartására 
alkalmas, kisebb-nagyobb ól. A faluban a 80-90-es évektől évtizedeken keresztül volt 
szervezett növénytermesztés és állattenyésztés - főként sertés -, 2000-ben a helyi sertés-
tartók megalapították a „Sertésfelvásárló Szövetkezetet”, amely tagjai számára kedve-
zőbb feltételeket tudott biztosítani a többi felvásárlóval szemben. A felsorolt szempont-
ok és lehetőségek alapján döntöttek a növénytermesztési és állattartási alprogramok 
mellett. A lakosság 70-80%-a tart ma is haszonállatot, többnyire baromfit, mivel a ser-
tés tartási költségei jelentős anyagi ráfordítást igényelnek a családok számára. Ezért 
szűnt meg a későbbiekben a szociális földprogramban a sertéstartás. hozzávetőlegesen 
a lakosság 80%-a gondozza kertjét és termeszt konyhakerti növényeket főként önellá-
tás céljából, és néhány százalékuk piaci értékesítésre is. A két alprogram melletti dön-
tés oka továbbá, hogy mindkettő viszonylag kevés anyagi ráfordítást kívánt a hátrá-
nyos helyzetű családok részéről, viszont a maguk által így megtermelt javak akár egész 
évre elegendő zöldségfélét, baromfi- és sertéshúst, tojást biztosítanak. A program nyúj-
totta segítség nélkül a támogatott családok meglévő munkaerejüket és tárgyi eszköze-
iket - föld, ólak… - kisebb eredménnyel vagy egyáltalán nem tudták volna használni.
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már a kiVálasztásban is szerepe Van 
a biztos kezdet klubnak

A szociális földprogramot minden évben többféle módon is kihirdették, hogy a teljes la-
kosság tudomására jusson a jelentkezés lehetősége. A hirdetés – tájékoztató a programba 
való jelentkezésről minden közintézményben kifüggesztésre került, valamint piac napon 
a falu központjában, a polgármesteri hivatalban lévő hangos bemondóban is meghirdet-
ték. Az önkormányzat szociális ügyintézőjénél a programba jelentkező helyi lakosok le-
adták kérelmüket a szükséges igazolásokkal együtt, ezután az ügyintéző a helyi képvise-
lő-testület szociális bizottsága elé terjesztette a jelentkezők névsorát, jövedelmeik és iga-
zolásaik mellékletével. helyi szociális rendeletük alapján a bizottság hatáskörébe tarto-
zik a szociális földprogramban résztvevők kiválasztása. A bizottsági ülésre minden évben 
meghívást kapott a program szakmai vezetéséért, koordinálásáért felelős személy – az al-
polgármester - és az ellenőrzést végző szakember, aki többek között a Biztos Kezdet Klub 
munkatársa is, amely jelenleg már Biztos Kezdet gyerekházként működik. A bizottsági 
üléseken az említett két szakember véleményét kikérték az előző évek tapasztalatairól, a 
program végrehajtásának hatékonyságáról, az ellenőrzések tapasztalatairól. A jelentke-
zők közül részben a két szakember javaslatai alapján, részben a bizottsági tagok javaslatai 
alapján született meg a döntés az érintettek kiválasztásáról.
A helyi önkormányzati szociális rendelet alapján támogatásra jogosult az:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem havonta nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíjminimum 100%-át – a szociális törvény szerint – vagyontalan és 
munkanélküli
b) az egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő személy, akinek a jövedelme – gyermekét 
egyedül nevelő esetében az egy főre jutó jövedelem – havonta nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíjminimum 120%-át.
A program célcsoportja:

• szociálisan hátrányos helyzetű családok
• nagycsaládok 
• speciális problémával rendelkező családok
• roma családok
• megváltozott munkaképességűek.

A kedvezményezettek köre – a programban résztvevő családok csoportosítása: 
• roma család –a programban résztvevők 40%-a
• a kedvezményezettek - a megállapodás aláírója - 90%-a nő
• a kedvezményezettek átlagéletkora 40 év
• a kedvezményezettek 82%-a munkanélküli
• a kedvezményezettek 22%-a megváltozott munkaképességű.

A kedvezményezett családok programba való bekerülésének esélyeit növelte, ha a csa-
lád a Biztos Kezdet Klub - jelenleg Biztos Kezdet gyerekház – látogatója is egyben.
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a program szerVezésében a kedVezményezettek 
korábbi tapasztalatait is figyelembe Veszik

A szociális földprogramban minden évben kikérték a kedvezményezettek véleményét a 
program alakításában, illetve a tartalmi elemek meghatározásában. A kedvezményezet-
tek és a program vezetése között az első csoportos megbeszélésre, tapasztalatcserére 2006 
novemberében került sor, amikor az első év tapasztalatait a 2005-ös programban résztve-
vő kedvezményezettek megosztották a község új vezetőivel. A következő évi programot 
már a tapasztalatok felhasználásával, illetve a kedvezményezettek által javasolt új elemek 
beépítésével vezették. Az „első pillanattól” kezdve igyekeztek a program minőségi javítá-
sát folyamatosan biztosítani, amelyhez nagymértékben hozzájárult a programban részt-
vevők javaslata, gyakorlati tapasztalata.

a helyi szabályok kialakításában 
mások gyakorlatára is támaszkodtak

A program működésének szabályait a „Katymár Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2006.(V.31) Ktr. számú 
rendelete szabályozza”, melyet szakemberek bevonásával készítettek a község vezetői. A 
rendelet megalkotása és a szociális földprogram bevezetése előtt a falu vezetői és szociá-
lis szakemberei más települések már működő programjait is meglátogatták, tapasztalata-
ikat összegyűjtötték. A célcsoport véleményét kikérve és a helyi sajátosságok figyelembe-
vételével alkották meg a program működésének szabályait, illetve a 2005-ben induló Te-
lepülési Családsegítő programot, melynek egyik eleme a Szociális Földprogram, másik 
pedig a Biztos Kezdet program.

a kapcsolatok hálózata a siker egyik záloga

A programban résztvevők számára minden évben a kiválasztástól havonta – kéthavon-
ta tájékoztatót, csoportos megbeszélést, tanácsadást, esetleg képzést szerveznek. Az al-
kalmak jó lehetőséget biztosítanak a kapcsolattartásra. A kedvezményezettek számára az 
értesítéseket, meghívókat az önkormányzat szociális ügyintézője küldi meg a kedvezmé-
nyezettek számára. A megbeszélések, tájékoztatók megszervezéséért, a beszerzésekért és 
a szakmai megvalósításért a koordinátor felel. A szakmai megvalósítást segítő munka-
társ – a Biztos Kezdet Klub munkatársa – aki a kedvezményezettek ellenőrzését végzi és 
a természetbeni juttatások (vetőmag, baromfi, stb.) kiosztásáért felel. Az említett mun-
katársnak nagy szerepe van abban, hogy a Biztos Kezdet programban résztvevő családo-
kat „összefogja”, ösztönözze a konyhakert művelésére, baromfitartásra. A gyerekházban 
bármikor tanácsot kérhetnek tőle a kedvezményezettek és csoportos szülői beszélgetések 
alkalmával egymás között is tapasztalatokat cserélhetnek. A programkoordinátor óvoda-
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pedagógusként dolgozik, aki szintén napi szinten kapcsolatban van a kedvezményezet-
tekkel és bármikor rendelkezésükre áll. A program szállítói is nagy részben helyi lakosok, 
illetve vállalkozók, akik sok esetben ingyenes kiszállítást is vállalnak (pl.: takarmány szál-
lítását). A palántákat nevelő kertésszel szintén jó kapcsolatban vannak a kedvezménye-
zettek, akiket ellát tanácsokkal a növénytermesztés terén. ugyanígy biztosított a folyama-
tos együttműködés és tanácsadás az állattartás terén a helyi állatorvossal. 

az ellenőrzés is a két program integrációJában zaJlik

A program ellenőrzésére már évek óta a Biztos Kezdet Klub - jelenleg gyerekház - mun-
katársát alkalmazzák, aki napi szinten elérhető a gyerekházban. Jó kapcsolata van a he-
lyi lakosokkal, ellenőrzései során jegyzőkönyvet és fotókat készít az elvégzett munkáról. 
Tanácsaival, esetleg építő kritikával segíti a kedvezményezettek munkáját. Az ellenőr-
zések során összegyűjti a programban tapasztaltakat, mennyiségekre vonatkozó adato-
kat, kéréseket, javaslatokat. A kedvezményezettek ellenőrzésébe esetenként bekapcsoló-
dik a helyi önkormányzat képviselőtestületének szociális bizottsági tagja is önkéntesként. 

Az ellenőrzések alkalmával kikérdezéssel alkalmaztak a mennyiségekre vonatkozó mé-
réseket, amelyek a jegyzőkönyvekbe is bekerültek. Minden program utolsó ellenőrzése-
kor megkérdezték a kedvezményezettektől milyen növényből mennyit tudott termelni, 
miként tudta hasznosítani azokat, mennyi baromfi-, illetve sertéshús és tojás származott 
a program során végzett munkájukból, mennyi az esetleg továbbtenyésztésre szánt álla-
tok száma. A „Részt venne e- következő évben is a szociális földprogramban?” kérdésre, 
szinte minden kedvezményezett igennel válaszolt. A kedvezményezettek teljesítményét 
mindig egyénre szabottan mérték, a család anyagi és eszközbeli (kert nagysága, udvar, 
ólak stb.) lehetőségeihez viszonyítva, hogy saját lehetőségeiket mennyiben használták ki. 

az eredményesség nem csak számokban feJezhető ki

A program pénzügyi eredményességének értékelésére a kedvezményezettek által meg-
termelt javak piaci értékének kiszámításával, valamint az általuk elvégzett munka, hely-
ben aktuális óradíjának alkalmazásával végeztek számításokat. Az anyagi hozam mér-
tékén túl jobban megmutatta a program hasznosságát, hogy a kedvezményezettek véle-
ménye szerint, a program nyújtotta segítség nélkül, az általuk megtermelt javak töredé-
két lettek volna képesek megtermelni, illetve készen megvásárolni. Ami szintén a prog-
ram pénzügyi eredményességét igazolja, hogy a kedvezményezettek elmondása szerint 
a konyhára termelt zöldségfélék és hús beszerzésére lényegesen kevesebbet kellett köl-
teniük, ezért több pénz maradt tüzelőre, ruházkodásra, más létfenntartási kiadásokra.
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a települési családsegítő program eredményei

Mind a szociális földprogram, mind a Biztos Kezdet program igen népszerű a kedvez-
ményezettek körében, és a kettő összekapcsolódásával könnyítik meg a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű kisgyermekes családok megélhetését az értékteremtő saját munkájuk által 
is. Az önellátásra való mezőgazdasági termeléssel a szülők hasznos munkát végezhetnek, 
és a gyermekeik számára is követendő példát mutatnak azzal, hogy környezetük (udva-
ruk, kertjük) rendben tartásával, művelésével és az állatok gondozásával családjaik lét-
fenntartását segítik elő. A kedvezményezettek bevonására a gyerekházban szülőcsopor-
tos beszélgetéseket tartanak, melyek alkalmával ismertetik a programokat, az abból szár-
mazó „értékek” jelentőségét. A programban való részvételhez mentális támogatást nyújt 
a kisgyermekes családok számára a gyerekház szakmai stábja, akik folyamatos konzul-
tációs lehetőséget biztosítanak. A földprogramos megbeszélések, képzések alkalmával a 
gyerekház gyermekfelügyeletet biztosít a kisgyermekes családok részére. A „gyerekhá-
zas” kedvezményezettek között barátságok szövődtek, közösségük jól összeszokott csa-
pat, így a nagyobb munkákat közösen hatékonyabban tudják végezni.
Mindkét program eredményei közé sorolható, hogy a folyamatosan betelepülő szociáli-
san hátrányos helyzetű családok beilleszkedését segíti, és közösségfejlesztő hatása szin-
tén említésre méltó. A program szocializációs értéke szintén fontos a felnövekvő nem-
zedék számára nevelő hatású a szülők munkája, az általuk termelt érték, környezetszé-
pítő magatartás.

A kisgyermekes családok programba való bevonásával a közvetlen gazdasági ered-
mény mellett további hatás a szülők környezettudatos viselkedése, gyermekeik érdeké-
ben egészséges életmódra nevelés. A szülők számára igénnyé válhat a maguk számára 
megtermelt zöldségek, húsféleségek előállítása, ami a későbbiekben gyermekeik számá-
ra is természetes lesz. A családok egészséges táplálkozására is, így közvetve egészségükre 
is pozitív hatással lehet a program. További jelentős hatás a családok, kedvezményezet-
tek közösséggé alakulása, az elszigetelődés, kirekesztettség elkerülése.  A felnövekvő ge-
neráció munkához való viszonyulása pozitív irányba fejlődhet, az ember önmagáról való 
gondoskodásának igénye már a kisgyermekkorban kialakulhat.

A katymáriak véleménye szerint a jövő generációit mindenképp meg kell tanítani ter-
mészeti értékeink tiszteletére, területi adottságaink, lehetőségeink kihasználására önma-
guk boldogulása és a környezet védelme érdekében. A helyi közösség a családok komp-
lex módon történő támogatása, a velük való sokoldalú foglalkozás vezethet igazán ered-
ményre. 

Katymár, 2011. április
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mágocs és mekényes: 
az egyszerűnek látszó program 

is lehet sikeres

Mágocs Baranya megye északi „csúcsában” a Sásdi kistérségben fekszik, lakóinak 
száma meghaladja a 2400 főt. A szociális földprogram megszervezésében a község 
együttműködik egyik „szomszédjával”, Mekényessel, melynek lakosságszáma 280 főre 
tehető.
A települések első alkalommal 2006-ban szerveztek – sikeres pályázat nyomán 
– szociális földprogramot. három évvel később, az előző évek tapasztalatai és a 
kedvezményezettek visszajelzései alapján döntöttek az állattartás, azon belül is a 
sertés kihelyezés mellett. Mindkét településre jellemző, hogy haszonállatot általában a 
nyugdíjas korosztály tart. A földprogramnak köszönhetően a fiatalok is egyre nagyobb 
számban próbálkoznak állattartással. A községek ingatlanjai jellemzően alkalmasak 
az állattartásra, mivel a korábbi évtizedekben a létfenntartás alapját a mezőgazdasági 
tevékenység jelentette, és az akkor épített gazdasági épületek jelentős ráfordítás nélkül 
biztosították a legfontosabb tárgyi feltételeket. A tevékenység egyneműsége és a 
résztvevők által ismert állattartási kultúra együttesen segítettek abban, hogy a program 
eredményes legyen, sőt a falu közössége újra kedvet kapjon az állattartáson keresztül 
az öngondoskodásra.

a program igen népszerű, 
mert Jelentkezőkben nem Volt hiány

A lakosság tájékoztatását a programmal kapcsolatban több helyen is közzétették: helyi 
kábeltévé, helyi újság, a falu több területén kihelyezett plakát útján.
A kérelmek elbírálását a helyi döntéshozók – Mágocson a szociális bizottság, 
Mekényesen a képviselő-testület – végezték. A mágocsi szociális bizottságnak ebben 
az évben nagyon nehéz volt meghozni a döntést, mivel a településen 180 kérelmet 
kellett elbírálnia. A rendelkezésre álló keretből a mágocsiak részére csak 78 állatot 
tudtak vásárolni, ezért a kérelmezők több mint felét el kellett utasítani. A bizottság 
a döntése meghozatalakor figyelembe vette azt, hogy a kérelmezők az előző években 
részesültek-e támogatásban, a családok rászorultságát, valamint, hogy az állat 
felnevelése biztosított-e. Azokat a kérelmezőket, akik a korábbi években mindig 
kaptak támogatást, sajnos ebben az évben forráshiány miatt el kellett utasítani. A 
bizottság inkább azokat a családokat támogatta, akik eddig ebben a támogatási 
formában korábban még nem részesültek, valamint a helyi rendeletben foglaltaknak 
megfeleltek. A kérelmek beadásával egyidőben a szervező munkatárs ellenőrizte az 
állattartó épületek meglétét, állapotát.
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A helyi önkormányzati rendeleteket teljes egészében saját kapacitás felhasználásával 
dolgozták ki a polgármesterek és a jegyző.

a kedVezményezettek és a szerVező napi kapcsolatai 
az információk áramlását telJes mértékben garantálták

Az előző években a szervező munkatársnak sikerült jó kapcsolatot kialakítani a 
támogatottakkal, az ellenőrzések, konzultációk során a családok őszintén beszéltek a 
felmerülő problémáikról, igényeikről. A pályázat készítésekor ezeket az igényeket és 
véleményeket is figyelembe vették.

A helyi döntéshozók határozatainak meghozatalát követően került sor a 
szerződéskötésekre, melyeket a hivatal készített. A szervező munkatárs értesítette a 
kedvezményezetteket az állatok szállításának időpontjáról. A teljes program ideje 
alatt az állatorvosi ellátást oly módon biztosították, hogy mindkét községben az 
állatorvos kiszállási költségeit az önkormányzatok, a szükséges gyógyszerköltséget 
a támogatottak vállalták. ugyancsak biztosították a rendszeres szaktanácsadást 
a kedvezményezetteknek. A szervező munkatárs folyamatosan konzultált a 
polgármesterekkel és az állatorvossal, valamint a program teljes ideje alatt napi szinten 
ellenőrizte a kedvezményezetteket.

Az előző években a személyes találkozások során sikerült a szállítókkal nagyon jó 
kapcsolatot kialakítaniuk. A kölcsönös bizalomnak köszönhetően a szervezőmunka 
jelentős része telefonos egyeztetés útján történt.

a támogatás összegének többszöröse az elért hozam

A kedvezményezettek a program idejében felnevelt állatokat saját célra használták 
fel. Ebben az évben 110 állat került kihelyezésre (Mágocson 78, míg Mekényesen 32). 
állatonként 100 kg gyógyszeres tápot, valamint 15 család részére 40 kg hízótápot 
biztosítottak támogatásként. Az említett sertés, gyógyszeres táp, szaktanácsadás, 
állatorvosi ellátás összességében 70-80 ezer Ft támogatásnak felel meg. A 
kedvezményezettek által végzett napi egy óra elfoglaltság hat hónapon keresztül 
700 Ft-os órabérrel számolva egy-egy család esetében 126.000 Ft (ami ez esetben 
természetesen nem költség, de jól mutatja, hogy a személyes munkavégzés még 
ilyen esetekben is milyen értéket képviselhet). ha a sertést saját maguk dolgozzák fel 
a kedvezményezettek – és ez történt a gyakorlatban – akkor egy sertésből mintegy 
100 000 Ft értékű élelmiszer alapanyaghoz jutnak.



37MágOCS éS MEKéNyES:  
AZ EgySZERűNEK láTSZÓ pROgRAM IS lEhET SIKERES

az eredmények nem csak pénzben mutatkoztak

Jelentős eredménynek mondható, hogy egyre több család foglalkozik állattartással, 
ismételten használatba vették az eddig üresen álló állattartó épületeket, azt tisztán 
tartják, folyamatosan munkát végeznek. A háztartásokban élő gyerekek számára 
nevelő hatással lehet, hogy szüleiket rendszeresen dolgozni látják.
A mágocsi tapasztalatok azt mutatják, a földprogram minden apró részletét az 
érintettekkel le kell dokumentálni. A pontos nyilvántartás nagyon fontos. A program 
sikerét nagymértékben elősegíti, ha minden szereplőnek jó a kapcsolata a többiekkel: 
a beszállítókkal és a kedvezményezettekkel egyaránt.

Mágocs, 2011. április
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a táJfaJta gyümölcsészet elterJesztése 
saJát szaporító anyaggal markócon

Markóc – Baranya megye déli részén, mintegy 53 lakost számláló kistelepülés – valamikor 
módos gazdák faluja volt, de a lakosságnak már csak kis része emlékezik és építkezik a haj-
dani tapasztalatokra, a gazdálkodásra és életmódra. A program célcsoportja a lakosságnak 
az a része, amelybe beleivódott napjaink fogyasztói kultúrája, ezzel feledésbe merült a gaz-
dálkodói gondolkodásmód, és alig művelik a rendelkezésükre álló földet. Ellentmondásos 
kultúrájukban még jelen van a gazdálkodás, így ha annak értelmét látják, visszatérnek hoz-
zá. Ez a lehetőség határozta meg azt, hogy a legegyszerűbb gazdálkodási területeket ösztö-
nözze a földprogram, a zöldségtermesztést, a gyümölcstermesztést és – később – a barom-
fitartást. A gazdálkodásra való visszatérés több éves folyamat, amely kis lépések során ala-
kul ki, a legegyszerűbb tevékenységektől a legbonyolultabbig. A község máshol nem alkal-
mazott gyakorlatot alakított ki, a gyümölcs szaporító anyagokat maguk állítják elő.

maJdnem mindenki résztVeVőJe a programnak

Az összesen 22 család bevonását tervezte az önkormányzat, kivéve azt a néhányat, ame-
lyekben már reménytelen a gazdálkodáshoz való visszatérés, pl. a családtagok idős kora mi-
att. Azoknál a családoknál, akik már gazdálkodnak, a további fejlődést, a szemléletváltást 
igyekeztek elérni, például kevesebb vegyszerhasználatot, régi magyar tyúkfajták tartását, 
tájfajta gyümölcsfák telepítését. Ezek a családok példájukkal kedvező hatást gyakorolnak 
a többi családra. Azoknál a családoknál, ahol a gazdálkodás nagyon alacsony szintű volt, 
fejleszteni kívánták azt, egyrészt újabb termékek előállításával, másrészt szakszerűbb gaz-
dálkodással. Több olyan családban kezdtek el tyúkot tartani, ahol korábban csak zöldséges 
kert volt, sok család gyümölcsfát ültetett, a gyümölcstermesztésben pedig az ún. alkalmaz-
kodó gyümölcstermesztés módját vezették be. 

a kis lélekszám nagy előnye: a személyes kapcsolattartás

Mindegyik évben a program tervezése előtt a program vezetője a polgármester az összes 
családot egyenként végigkérdezte a szándékaikról, arról, hogy mit szeretnének termel-
ni, ahhoz milyen feltételek hiányoznak és milyen fejlesztési terveik vannak. Az adott évi 
programot minden esetben az így szerzett információk alapján állították össze. A program 
egyes elemeinél – pl. a községi szaporító kert létrehozásánál, vagy a tájfajta növények, illet-
ve régi magyarfajta tyúkok esetében – a program tervezője úgy egészítette ki az aktuális igé-
nyeket, hogy a gazdálkodás módja a fenntarthatóságot szolgálja.

legtöbb együttműködés a közös érdekek mentén, tudatos szervezés nélkül jön létre. A na-
pos csibék indítótápját vagy a kukoricát pl. esetenként közösen szerzik be. A falu traktorral 
rendelkező gazdálkodója szinte magától értetődően fölszántja a többiek kertjét igen jutá-
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nyos áron, vagy akár ingyen. A termények cseréje is magától szerveződik. A levágott kaka-
sok gyakran cserélnek gazdát, jellemző a tojás, vagy a feleslegben képződő gyümölcs, aszal-
vány, gyümölcsecet, lekvár, savanyúság, vagy akár a dísznövény és zöldség palánták, dug-
ványok, magok stb. ajándékozása. A gyümölcs aszalása, pálinkának cefre készítése közös 
munka. Az aszalás az Ormánság Alapítvány közreadott aszalóján történik. Az apró együtt-
működések, közös – társas - munkák sokasága jelenti a program által kiváltott együttmű-
ködést, amely a munka által, és nem egy erre kinevezett személy által van koordinálva.

Tervszerű és formális ellenőrzéseket nem tartanak, mert anélkül is kiderül, ki hogyan gaz-
dálkodik, ki mennyire becsüli meg a támogatásból kapott javakat. Aki nem felel meg az el-
várásoknak, tőle elsődlegesen kérik, hogy szenteljen több figyelmet a munkájára, és szank-
ció helyett inkább segítenek neki. Jellemző eset a gyümölcsfák hanyag kezelése, amikor pl. 
későn, rosszul, vagy nem ültetik el, illetve rosszul metszik meg. Ilyen esetekben a helyszí-
nen mutatják meg a helyes növényápolás fogásait. ugyancsak jellemző a tyúkokkal való 
rossz bánásmód, pl. a nem megfelelő itatás és etetés, az ülőfa hiánya stb. Ezekben az esetek-
ben erős közösségi nyomás éri a hanyag családot, ami változtatásra is készteti. Az emberek 
mindennapi kapcsolataikban elhangzó negatív értékelések sokkal hatékonyabbak, mint az 
írásbeli figyelmeztetés, büntetés.

a formális szabályozás egyszerűsített

Formális szabályokat csak a támogatási kérelem benyújtásához szükséges mértékben alkot-
tak. A lakosság kis száma lehetővé tette, hogy alapvetően bizalmi alapon működjön a prog-
ram. A megfelelő magatartás normáit, ami a tartós gazdálkodást, az állatokkal való jó bá-
násmódot, a tyúkok szaporítását és ezzel az állomány fönntartását, a gyümölcsfák megfe-
lelő gondozását stb. jelenti, az írásban rögzített általános elvárások mellett, szóbeli megálla-
podások is alátámasztják. Az adott szó ereje még él a törpefalvakban. Formális ellenőrzése-
ket nem tartanak, mivel a mindennapi személyes kontaktusokból is tudják, ki hogyan mű-
ködteti a gazdaságát. A faluközösség értékelése minden mérési, értékelési módszernél job-
ban megmutatja a kedvezményezettnek, hogy egyéni teljesítménye milyen szintű.

az eredményességet nem pénzben mérik

A program eredményeit nem a pénzügyi eredményesség szintjén értékelik, mivel jellemző-
en nem az a céljuk. Alapvetően az élelmiszer és tűzifa önellátás kialakulására törekszenek, 
ahol legfeljebb a megtakarítás mértékét lehetne becsülni. Az igazán fontos eredmények mi-
nőségiek, pl. az élelmiszer egészségre gyakorolt hatása, a családok elégedettsége, amit a gaz-
dálkodásuk eredménye vált ki, a faluközösség elismerése, a művelt, rendben lévő kertek 
szépsége, az anyagi biztonság, a piacnak való kisebb kiszolgáltatottság stb. Ezek nem mér-
hetők, de erősen érzékelhetők. Az eredmények számszerűsítésével, és különösen a pénzben 
való kifejezésével a lényeg veszne el: az élet minőségének javulása és a közösség erősödése.
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a gyümölcsfa, mint több funkciós nöVény

A gyümölcsöst a paraszti gazdálkodás ökológiai vázának tekintik, amennyiben az ún. „al-
kalmazkodó technológia” szerint történik. A gondozott, ápolt gyümölcsös lehet a színte-
re minden más gazdálkodói tevékenységnek is, hiszen megteremti annak ökológiai, mikro 
klimatikus feltételeit. lehetőséget nyújt baromfi és legelő állat tartására, méhészetre, zöld-
séges kertre, gyógynövény és gombatermesztésre, sőt még a gabona saját célra való ter-
mesztésére is. A gazdálkodó, rendet tartó falu akkor is szép, ha nincsen minden portán rö-
vidre vágva a fű. A gyümölcsös – az alkalmazkodó gyümölcsészet esetén – olyan, mint egy 
természetes ligeterdő, a gyümölcsfák pedig igazán szép környezetet teremtenek a tavaszi 
rügypattanástól és virágzástól az őszi lombszíneződésig. A gyümölcsfa így teszi a falut von-
zó és kellemes lakóhellyé, és így képez akár turisztikai látványosságot is. A turizmus már rö-
vidtávon is számottevő jövedelem kiegészítést nyújthat.

A gyümölcstermesztést elsősorban a falu Közösségi Szaporító Kertjének létrehozásával in-
dították el. A gyümölcstermő növények szaporításának minden fázisát helyben végzik, és 
bőven elegendő oltványt, illetve gyökeres dugványt állítanak elő ahhoz, hogy teljesen fel-
töltsék a falut gyümölcsfákkal. évente 400-500 fát osztanak ki, amelyek minden alkalom-
mal mintegy 100 tájfajtát reprezentálnak. Ezzel párhuzamosan a falu köztereit is beültetik 
gyümölcsfákkal. Markóc valójában a gyümölcstájfajtáknak egy nagy (on-farm) gyűjtemé-
nyévé vált. hogy a gyümölcsös más haszonvételeit is beépítsék rendszerükbe, közösen ál-
lítják elő a palánták döntő többségét, amit a gyümölcsös részét képező zöldséges kertbe ül-
tetnek, és régi magyarfajta napos csibéket adnak a családoknak, hogy segítsenek a gyümöl-
csös növényvédelmi munkáiban.

táVlati cél az önfoglalkoztatás

Előnynek, és nem hátránynak tekintik az önellátás magas szintjét, mert nem szükséghely-
zetnek és átmeneti megoldásnak tartják, hanem egy gazdasági racionalitással bíró rend-
szernek. Csökkenti a lakosság kiszolgáltatottságát a pénznek és – közvetve – a munkahe-
lyeknek, illetve számottevő mértékben helyreáll nemcsak az egyének egészsége, de a falu-
közösségé is. A társas munkák, a termékek ajándékozása és cseréje a közösség fontos ösz-
szetartó ereje, így a megélhetés javulása a közösség erősödését is szolgálja. Abban bíznak, 
hogy viszonylag rövid időn belül a munkahelyteremtésben is önálló lesz a falu, vagyis az 
emberek nem arra várnak, hogy valahol valakik munkahelyet ajánlanak föl nekik, hanem 
azt maguk teremtik meg önfoglalkoztatással.

Markóc, 2011. április
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nagykörű: 
földprogram klub a tapasztalat 

és tudás közVetítésének eredeti színtere

a mélyülő szociális krízis ellen a földprogrammal

Nagykörűben az utóbbi 6-7 évet tekintve felgyorsult a szociális helyzet romlása, a telepü-
lés olyan újnak mondható jelenségekkel került szembe - az országos folyamatoktól nem el-
választhatóan -, mint a mélyszegénység megjelenése, a többségi és roma lakosok közötti 
ellentétek fokozódása, a társadalmi különbségek elmélyülése, a leszakadó réteg egyre na-
gyobb arányú növekedése. A település nincs megfelelően felkészülve a problémák orvoslá-
sára, nem rendelkezik kidolgozott stratégiákkal, jelentős szakember és szakismeret hiány-
nyal küzd. Az önkormányzat erőfeszítéseket tesz, hogy a problémákat orvosolja, rendsze-
resen pályázik Európai uniós foglalkoztatási programokra, melyek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy a képzésekkel és átmeneti foglalkoztatással leginkább a munkanélküliek jobb 
helyzetben lévő tagjait tudja elérni, a legjobban rászorulók számára új típusú szolgáltatá-
sokat is kell nyújtania. 
A program célja a település mélyszegénységben élő családjainak bevonása, rövidtávon saját 
igények kielégítésére történő konyhakerti termesztés kialakítása, hosszabb távon pedig, a 
piacra történő gyümölcstermesztés elindítása, és az összes rászoruló család bevonása. A két 
alprogramot kiegészíti egy harmadik, horizontális programelem, mely közösségi, támoga-
tó hálót biztosít a résztvevők számára.
A falu lakói főként kertészettel, gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A Nagykörűben élő 
családok cseresznyetermesztéssel egészítik ki jövedelmüket, a település határában található 
történelmi cseresznyés 600 család birtokában van. 
A mélyszegénységben élő családok rossz szociális helyzetének oka, hogy az alacsony isko-
lai végzettség és a munkanélküliség mellett nincs lehetőségük a földterülettel, gyümölcsös-
sel rendelkező családok mintájára keresetüket kiegészíteni. 
A falu népességének körülbelül 20%-a roma, akik a településen elszórtan élnek, a faluban 
nincs telepszerű lakókörnyezet.

a nagykörűi program struktúráJa
 

1. alprogram: Önellátásra termelő konyhakert
Az önkormányzat által felajánlott területen zöldséges kert létesítése, a családok sa-
ját felhasználására, a gondozásba vont gyümölcsös (lásd 2. alprogram) terüle-
tén burgonya, sárgarépa, hagyma, paprika, kukorica stb. termesztése. A szüksé-
ges vetőmagok, palánták biztosítása, valamint a talaj-előkészítési munkálatok el-
végzése az önkormányzat feladata, az ültetés, gondozás a kedvezményezetteké. 
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2. alprogram: piaci értékesítésre termelő Cseresznyéskert
piaci termesztésre szánt cseresznye-ültetvények telepítése az Önkor-
mányzat által felajánlott területeken. Összes terület nagysága: 1 hek-
tár, a kiültetett csemeték száma: 1000 db, a megtermelt áru mennyisé-
ge a kiültetést követő 5. évtől várhatóan 1000 m2/1000 kg cseresznye. 
A kedvezményezettek az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg parlagon lévő 
földterületeken (átlagosan 1000 m2/család) gazdálkodhatnak. Egy-egy parcellába 
kb. 100 db cseresznye facsemete került beültetésre. A talaj-előkészítési és telepíté-
si munkálatokat az önkormányzat végzi el: szerves trágyázás, mélyszántás, tárcsá-
zás, kombinátorozás és a csemeték helyszínre szállítása. A csemetehelyek kitűzé-
se, az ültetés és a törzsvédő háló le-felrakása a kedvezményezettek feladata. Kb. az 
5. évtől számolnak jelentősebb bevétellel: 100 db cseresznyefa kb. 1000 kg cseresz-
nyét terem. Jelenlegi piaci ár: 300 Ft/kg. A bevétel a kedvezményezetteket illeti meg.

horizontális közösségi, 
támogató „alprogram”: földprogram klub

A földprogram sikeres működtetésének támogatására létrehozták a Földprogram Klubot, 
melyben a programban résztvevő családok, a Nyugdíjas Klub önkéntes munkát vállaló, 
megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező tagjai, valamint a családsegítő szolgálat 
vezetője és a program koordinátor vesz részt. A klub célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő 
családoknak a közösségi kapcsolatok kialakítását, teret biztosítson a közös tervező munká-
nak, a felmerülő termelési, közösségi, emberi problémák megbeszélésének. A klubban tör-
ténik a felkészülés a termelési időszakban az aktuális munkák megbeszélésére, az önkéntes 
munkát vállaló, megfelelő szakértelemmel rendelkező nyugdíjasok segítenek ebben. Min-
den család munkáját egy nyugdíjas mentor segíti, akihez bármikor fordulhatnak tanácsért, 
segítségért. A termelési időszakon kívül a klub, mint népfőiskola is működik, a mentorok 
ismeretátadással segítik a termelőmunka minőségének javítását. A klub feladata, hogy ki-
dolgozza a következő évad beindításához szükséges működés feltételeit. 

célcsoportok

A program célcsoportjába a tartós munkanélküliek, a rendszeres szociális segélyben része-
sülők, az alacsony jövedelműek tartoznak. Kiemelt célcsoportot képeznek a roma szárma-
zásúak, a három, vagy annál több gyermeket nevelő családok, a fiatalok, az alacsony iskolai 
végzettségűek. A jelen program kedvezményezettjei – a felsorolt csoportokon belül – a leg-
hátrányosabb helyzetű családok, akik közül az első évben 10 családot vontak be. 
A következő években tervezik a településen élő összes rászoruló és együttműködő család 
bevonását. 
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a földprogram klub ötlete és kezdete: 
a célcsoport is részt Vett a program előkészítésében

A program előkészítésbe bevonták a célcsoport tagjait is. Fórumot tartottak a művelődési 
házban, mely lehetővé tette, hogy a résztvevők a tervezés során is beleszólhassanak a prog-
ram alakításába. Végső soron ez az esemény is előfutára volt a klub létrehozásának, ami a 
közvetlen, személyes kommunikációnak is színtere. A program érintettjeinek együttmű-
ködése, kapcsolattartása a Földprogram Klub keretében történik. A klubprogramokon a 
résztvevők javaslatokat tehetnek az esetleges változtatásokra.
A résztvevők, az esetlegesen felmerülő problémák megbeszélésére kötetlenül kereshetik fel 
a feladatok koordinálását végző jegyzőt hivatalában. A tennivalókról, az ellenőrzések idő-
pontjáról futár útján értesítjük az érintetteket.

a folyamatos kapcsolat haszna: 
mindenki megmaradt a programban

A kedvezményezettek programbeli tevékenységét a termelés időszakában személyesen el-
lenőrzik: a szükséges munkák elvégzését, a földterületek karbantartottságát havonta szem-
lézik a helyszínen. Az esetleges elmaradásokról határidő kiszabásával értesítik az érintette-
ket.  A nem megfelelő munkavégzés miatt kizárásra még nem került sor, két kedvezménye-
zettet viszont saját kérésükre, más rászoruló családokkal pótoltak.

A program működésének szabályait – önkormányzati rendeletet, szerződéseket, stb. – egy-
részt a helyi igények és vélemények, másrészt más településekről összegyűjtött tapasztala-
tok és minták alapján dolgozták ki. Az önkormányzat jogásza konzultált a képviselő-testü-
lettel, az érintettekkel, tanulmányozta más, a szociális földprogramban részt vevő telepü-
lésnek a programra vonatkozó szabályozásait. Az elkészült tervezetet a képviselő-testület 
megvitatta, majd elfogadta.

az eredmények és a JöVő terVei

A konyhakerti növények betakarítása családonként eltérő időben történik, és mivel a meg-
termelt mennyiség teljes egészében a család tulajdonában marad, valamint a cseresznye-
fák még nem fordultak termőre, a teljesítmény mércéjének nem a mennyiségi paramétere-
ket, hanem a végzett munka minőségét lehet tekinteni. A minőséget a rendszeres ellenőr-
zések alkalmával értékelik.

A várható hozamot egyrészt általános helyi tapasztalatokból, másrészt szakember által vég-
zett előzetes számításokból (mintegy előkalkulációból) vezették le. Az eredmény sze-
rint az egy családnak használatra adott területen megtermelhető a család éves szükség-
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lete zöldségfélékből, a cseresznye várható bevételéből pedig a téli tüzelő és a gyerme-
kek szeptemberi iskolakezdési kiadásai fedezhetők.

A program hatásaiként arra számítanak, hogy csökken a mélyszegénységben élő csalá-
dok száma, javul a szociális helyzet és a szolidaritás a település lakosai között, csökken 
kirekesztettség. A projektbe bevont résztvevők jövedelemszerző képessége, társadalmi 
integrációja, elismertsége, megbecsültsége, a helyi társadalom életében való részvételi 
lehetőségük javul. Ismereteik és készségeik fejlődnek, motivációjuk, foglalkoztatható-
ságuk és az önálló életvitelre való képességük megerősödik. Kapcsolati hálójuk bővül, 
szorosabb kapcsolatba kerülnek a segítő intézményekkel is. 
 
A projekt sikeres működése lehetővé teszi további családok bevonását. A projekt sike-
ressége esetén a környező falvak is könnyebben adaptálhatják a program módszereit, 
és kapcsolódhatnak be a szociális földprogramba. 

A nagykörűi földprogram-szervezők tapasztalatai azt mutatják, hogy a program fenn-
tartása nagyobb energiát igényel, mint a beindítása. A részt vevők kezét évek múltán 
sem lehet „elengedni”. Nagy odafigyelést igényel, hogy a kapott vetőmagot, csemetéket 
ne fogyasszák el, ne adják el, az időszakos munkákat idejében elvégezzék. A program 
bővítésének legnagyobb akadálya, hogy kevés a pályázható pénz. Sokkal több rászoru-
ló van, mint amennyit bevonhatnak a projektbe.

Nagykörű, 2011. április
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a szociális földprogram a helyi piac- 
és gazdaságfeJlesztésben panyolán

panyola Szatmár szívében, három folyó ölelésében fekvő 630 lelket számláló település 
megannyi szépségével és sajnos megannyi gazdasági hátrányával. Nincs 20 éve, hogy 
panyola 5 utcáját reggel és este a csorda foglalta el. Minden házban konyhakert volt, 
amelyet mára jó esetben nyírt pázsit váltott fel. A szociális segélyezési rendszer, ala-
csony felvásárlási árak és még egy sor negatív hatás gyakorlatilag tönkre tette az egy-
szerű falusi gazdálkodást, amelynek újraélesztése nagy és komoly kihívást jelent a fele-
lősen gondolkodó vezetőknek. 
panyola földprogramja általános jellemvonásait illetően sokban hasonlít a többi min-
tához, viszont a programot összekapcsolták a termények, termékek értékesítésében 
egy másik kezdeményezéssel. Olyan „mozgalomról” van szó, amely lazán kapcsoló-
dik a programhoz, viszont egy új, hasznos eleme lehet más településeknek is. Ez a he-
lyi gazdaságfejlesztés, melynek egyik eleme a földprogram. 

a kezdetek

A szociális földprogramhoz 2008-ban csatlakozott panyola település. Az akkori elkép-
zelés szerint két alprogramot indítottak. Egyrészt a konyhakerti alprogramot, más-
részt az állattaráshoz szükséges takarmány előállítását célozták meg. A rászorulók kö-
rét megvizsgálva három csoportot különítettek el, melyet többször megtartott fóru-
mon véglegesítettek. A három csoport a következőképpen alakult:
1. csak háztáji termelésre alkalmas kis területtel rendelkező lakosok – konyhakerti 
alprogram
2. nagyobb területtel is rendelkező és állatokat tartó lakosok – állattartási alprogram
3. nagyobb területtel is rendelkező, szintén állatokat tartó, fokozottan rászoruló csalá-
dok – állattartási alprogram.
A földprogramnak ezt a fajtáját csak az első évben tudták véghezvinni, mivel később 
a források csökkenése miatt eredményesen már nem lehetett volna a két alprogramot 
egyszerre működtetni. A következő évtől csak a konyhakerti alprogram működését 
tudták finanszírozni.
A választást – mint más lényeges programbeli döntéseket – szintén lakossági fórumon, 
személyes vélemények kikérése után határozták el, mert kiemelt fontosságúnak tartják 
a folyamatos, személyes kapcsolatot a program végigkísérése során. Ezen kívül a ked-
vezményezett családok kiválasztásában az önkormányzat képviselő-testülete aktívan 
részt vett. A szempontokat a testület állította fel, mint például: 
- a családban élő gyermekek száma, 
- a családban élő munkanélküliek száma, 
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- van-e a családban megváltozott munkaképességű személy.
A program működésének szabályait önkormányzati rendelettel rögzítették és kötött, 
meglehetősen szigorú szerződésekkel szabályozzák.

a program sikerének egyik biztosítéka: a Jó kapcsolatrendszer

A program szereplői közötti kapcsolattartást több szintre lehet osztani, hiszen mint mű-
ködtető szervezet és pályázó az önkormányzat alkalmazásában álló koordinátor gyakor-
latilag napi személyes kapcsolatban van a polgármesterrel és a kedvezményezettekkel. A 
polgármester a program résztvevőivel szintén közvetlen kapcsolatban áll. Számos a pá-
lyázattal kapcsolatos szakmai, bonyolítási kérdésekben a területi menedzser szervezettel 
(tmsz) a polgármester és a koordinátor is közvetlenül segítséget kért és kapott, mely több 
esetben személyes konzultáció keretében történt.  A területi menedzser szervezet (tmsz) 
pedig a monitoring során találkozott a kedvezményezettekkel is.
 A polgármester a földprogramot működtető szervezetek számos szakmai fórumán vett 
részt, amelynek a tmsz és a módszertan is résztvevője, szervezője. gyakori műhelymun-
kákon a jó gyakorlatokat személyes látogatások alkalmával ismerte meg. 
Az ellenőrzést szintén több szinten végzik a program sikeres lebonyolítása érdekében, 
koordinátori, polgármesteri, képviselő-testületi és menedzser szervezeti ellenőrzésekkel.
A tapasztaltak alapján nem lehet általánosítani a programban elért eredményeket, hiszen 
például a mentális hasznát mutatókkal nem lehet jellemezni. Az viszont kimondható, 
hogy minden évben a programban szereplő családok száma bővül. A programban részt-
vevők pedig a következő évben is szeretnének „földprogramozni”. 

a helyi gazdaságfeJlesztés és a szociális földprogram

A szociális földprogrammal párhuzamosan a település – az országban elsőként – csat-
lakozott a helyi gazdaságok Szövetsége, „Közösség által támogatott - szociális alapú – 
helyi gazdaságfejlesztési programjához”, amely a helyi gazdaság élénkítésére, valamint 
fejlesztésére irányul. Ezt követően megalakították a panyolai helyi Termék Szövetsé-
get és a falu kapcsolódott a http://www.helyipiac.hu weboldalhoz, amelyen bemutatja a 
panyolán fellelhető helyi termékeket (a nyersanyagtól a késztermékig), amely új lehető-
ség a helyi termelőknek az értékesítésre, azaz kiegészítő jövedelemszerzésre. 
Ennek az online kereskedésnek az önkormányzat a koordinátora. 
Igen szép eredmény az a kb. 2 millió forint kereskedelmi bevétel, amely a http://www.
helyipiac.hu/panyola weboldalon keresztül bonyolódott és a termelőknél realizálódott.

újabb lehetőségként, a programkoordinátor kezdeményezésére, elsőként panyolán való-
sult meg az „Adj egy méter esélyt a helyi termékeknek” elnevezésű akció, amely szintén 
a helyi gazdaságfejlesztés eleme. 
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Ennek lényege, hogy a helyi Termék Szövetséget alkotó termelők panyolán a vegyesbolt-
ban egy méternyi polcfelületre feltették áruikat (zöldség-, gyümölcsfélék, lekvárok, mé-
zek, kézműves termékek, kiadványok stb). A sok-sok előny közül csak néhány, amelyet 
a faluban tapasztaltak:
- a helyi boltosnak nőtt a jó megítélése, hiszen bizományban az ott lévő termékek növelik 
a választékot, ráadásul a helyi lakosoknak közvetlenül segít az értékesítésben;
- a helyi vásárlók választhatnak a helyi termelői áru vagy távolról érkező gyengébb mi-
nőségű közül;
- a termelők bevételhez jutnak;
- a panyolára érkező turisták a boltban helyi terméket vásárolhatnak.

A következő pillére a helyi gazdaság fejlesztésének az önkormányzat működtetésében 
álló gyermekétkeztetés helyben előállított alapanyagokkal minél szélesebb körben törté-
nő ellátása a közmunkaprogram segítségével. A gondolatok és a tapasztalatok, amelyek 
ezt a tevékenységet elindították, a szociális földprogramból fakadtak.
Folyamatosan bővítik a növények, növényi alapanyagok termelését a menzá-
ra, így idén már kiegészült a burgonya, hagyma előállítása borsó-, bab-, káposzta-, 
karalábétermeléssel. Ezen kívül gyümölcsfélét is telepítettek, amely termőre fordulását 
követően szintén a konyhára kerül. ősszel telepítettek ribizlit, köszmétét, szedret, mál-
nát, de van régebbi dió- és szilvatelepítésük is. Céljuk a közeljövőben a szociális földprog-
ram keretein belül, hogy kisállattartást (baromfi) is indítsanak, részben kihelyezve a rá-
szoruló családokhoz, részben felhagyott belterületi ingatlanokon saját menzájukra. Ez-
zel nem csak költségmegtakarítást érnek el, hanem garantáltan friss, jó minőségű alap-
anyaggal látják el a konyhát. Ráadásul a megművelt területeken bemutatókat szervez-
nek a helyi óvodások számára, így oktatási célokat is szolgál az elsődlegesen termelő te-
vékenység.

panyola célja, hogy a szociális földprogram ne csak egy szociális juttatási forma legyen a 
többi ellátás között a helyi lakosságnak, hanem lehetőség az önállóvá válásra akár őster-
melő, akár feldolgozói irányban úgy, hogy az erre legalkalmasabb és aktívabb emberek 
szociális szövetkezeti formában találják meg boldogulásukat. 

Ajánlható a helyi gazdaságfejlesztési jó gyakorlatuk mindazon településvezetőknek, akik 
munkát és energiát nem sajnálva tenni akarnak a településük fejlődése érdekében, mivel 
remekül kapcsolható a már működő szociális földprogramokhoz.

panyola, 2011. április
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a szociális földprogram 
feJlesztése – a fenntartható 
gazdálkodás felé páprádon

páprád egy apró település Dél-Baranyában, az Ormánságban, lakóinak száma 
185 fő. A településen 2006-tól működik a szociális földprogram, kezdetben két 
alprogramot indított a helyi önkormányzat, az állattenyésztést (baromfitartás) és a 
zöldségtermesztést. 
Azzal a céllal vállalták ezt a nemes feladatot, hogy megteremtsék egy öko-szociális 
családi mezőgazdasági rendszer alapjait és megállítsák azt a – vidéki környezetre már 
sajnos egyre jellemzőbb – folyamatot, mely szerint a helyi lakosság felhagy az önellátó 
háztáji gazdálkodással. 
A földprogram azonnal rendkívül népszerű lett a helyi lakosság körében. A 
juttatott kertészeti eszközökkel folyamatosan végezték a feladataikat, a kiosztott 
szaporítóanyagokból kivétel nélkül termékeket állítottak elő, és az élőállatokat minden 
esetben becsületesen felnevelték. Szankciót senkinél nem kellett alkalmazni. 
Az első két év sikerei még kedvezőbb folyamatokat generáltak. Azt a pozitív tendenciát 
tapasztalták a szervezők, hogy nagymértékben megnövekedett a kedvezményezettek 
felelőssége és aktivitása. A hosszú távú gondolkodás egyre jellemzőbb lett körükben. 
A 2008. évi igényfelmérések alkalmával már egyre több olyan igénnyel találkoztak, 
mint a tartós termelési eszközök beszerzése (öntöző szivattyú, rotációs kapa) és az 
állattartás feltételeinek jelentősebb javítása (pl. megfelelő kerítés kialakítása). Egyre 
inkább jellemző lett az a törekvés, hogy az állatállomány takarmányszükségletét a 
családok önállóan megtermelik. A közösségi összefogásra jó példa, hogy 2008-tól már 
jelentkezett olyan igény, hogy több család közösen szeretné működtetni a földprogram 
segítségével beszerzett eszközöket vagy közösségi beruházással valósítanának meg 
elképzeléseket (pl. vadvédelmi villanypásztor rendszer).

az alprogramok

Az állattartási alprogramban előnevelt csirkéket helyeztek ki a kedvezményezettekhez. 
A húshasznú állomány mellett a kettős hasznosítású, szabadtartásra alkalmas típusok, 
valamint a választék bővítése céljából és elvi megfontolásokból az őshonos kendermagos 
fajta igénylését tették lehetővé. (Korábban a nagyüzemi termelésből kivont – egy 
tojócikluson átesett – baromfi (leves tyúk, „letojt tyúk”) juttatását végezték. Az egyedek 
viszonylag rövid időn belül levágásra kerültek, amit hosszú távon szándékoztak 
elkerülni, mert nem akarták, hogy a lakosok a földprogramot élelmiszer segélynek 
tekintsék, és az alacsony hozzáadott értékű termelés sem illett az elképzeléseikhez. A 
tenyészállatok mellett lehetőséget biztosítottak táp-takarmánykeverékek kiosztására is. 
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A lakosság tulajdonában levő állattartási infrastruktúra sok esetben az elmúlt két 
évtizedben nem volt hasznosítva, a karbantartásuk elmaradt, állaguk leromlott. 
Azoknál a családoknál, ahol ilyen irányú segítséget kértek (összesen 5 család), 
bevették a programba a baromfiudvar kerítésének cseréjét is. Több esetben különféle 
állattartással kapcsolatos eszközöket is (etetők, talicska) igényeltek. A támogatás 
néhány háztartás esetében – a baromfitartáson kívül – más állatok tartását (nyúl, 
sertés, kecske) is segítette. 
A vegyes kultúrás kertészkedés alprogram fejlesztése érdekében a környezetbarát 
termesztési módszerek további terjesztését, valamint a régi magyar tájfajták és mai 
rezisztens zöldség, gyümölcs és fűszerfajták termesztését támogatták. Ennek érdekében 
különféle szaporítóanyagokat, (zöldség és fűszernövények vetőmagjait, burgonya 
vetőgumót, gyümölcsfa csemetéket) és kis értékű kertészeti eszközöket juttattak 
a kedvezményezetteknek. A több éves közösségfejlesztő munka eredményeként a 
programba három olyan kedvezményezett család is jelentkezett, akik a támogatásból 
közösen egy kerti rotációs kapához jutottak. 
A közösségi vadvédelmi alprogram új elemként jelent meg 2008-ban. A település két 
területén 4-4 család a saját veteményeskertjének a vadak elleni védelmét (szarvas, őz, 
vaddisznó) közösségi összefogással valósította meg. A kedvezményezettek közösen 
megalakították a vadvédelmi közösségi társulásukat, és egy speciális vadvédelmi 
villanypásztor berendezés kiépítéséhez kaptak támogatást.

a kedVezményezettek köre

A 2008. évben összesen 67 család élt a településen. Az önkormányzat elvégezte 
a háztartások pontos felmérését, a szociális rászorultságot hét kategória szerint 
állapították meg az alábbi táblázat szerint. 

háztartások db %
Összes háztartás 67 100
Alacsony jövedelmű háztartás 65 97
Nyugdíjas háztartás 28 42
Tartós munkanélküli háztartás 20 30
Megváltozott munkaképességű háztartás 11 16
Roma háztartás 8 12
Fiatal házas háztartás 2 3
Nagy családos háztartás 1 1,5
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A fenti adatokból látszik, hogy páprád erősen elöregedő, elszegényedő, 
munkanélküliséggel nagymértékben sújtott település. A helyzetet tovább rontja, hogy 
a legtöbb család egyszerre több rászorultsági csoportba is beletartozik. Ezen tények 
miatt az összes hátrányos helyzetű családot bevonták a programba, aminek folytán – 
valamilyen szinten – a település közösségének jelentős része csatlakozott a munkához, 
és vállalt feladatokat. 
A rászorultság mértékétől és a családok létszámától függően jelentősen differenciálták 
a juttatások összegét. 

a kedVezményezettek igényeinek ismerete 
előmozdítJa az eredményességet

A pályázat megjelenésekor a képviselőtestület csak az elvi alapokat és a stratégiai 
teendőket fogalmazta meg, a program tartalmának meghatározása a kedvezményezettek 
véleménye alapján történt. A páprádi hírlevél című önkormányzati újságban 
közzétették a földprogram fontosabb tudnivalóit. Meghatározták azt az összeget, 
amely a kedvezményezett családokra jutó tervezett támogatások átlagos értékét jelenti, 
ismertették a program tervezett idő ütemtervét, a lehetséges feladatokat, a működtetés 
szabályait, az ellenőrzések és lehetséges szankciók rendszerét. 
A felhívás utáni napokban személyesen felkerestek minden érintett kedvezményezettet, 
és felmérték igényeiket, a családdal közösen megbeszélték a lehetőségeket, a tervezett 
juttatások típusát és a támogatás mértékét. lehetővé tették, hogy a támogatási 
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értékhatáron felül jelentkezett igények is teljesülhetnek, ha a család önerőként vállalta 
az értékkülönbözet térítését. 
A személyes felmérések összesítése alapján határozták meg a program tartalmát, a 
költségvetés összegét, az alprogramok típusát és számát, és véglegesítették, hogy három 
fő területet (alprogramot) kívántak fejleszteni: a kisállattartást, a vegyes kultúrás 
kertészkedést és a közösségi vadvédelmi programot.

a szabályozás úJ eleme: 
a kedVezményezettek közötti megállapodások

A program működésének a szabályait elsősorban az önkormányzat szociális rendelete 
és a kedvezményezettekkel kötött megállapodások tartalmazták. A feladatok 
véglegesítésekor viszont további szabályokat kellett alkotni. 
három kedvezményezett család között létrejött egy „eszközbeszerzési közösségi tár-
sulási megállapodás” abból a célból, hogy – a támogatás elnyerése esetén – közös tu-
lajdonban használhassanak egy kerti rotációs motoros kapát. Két kisebb közösség pe-
dig közösen megalakította a „vadvédelmi társulási megállapodást”, melyben a közösen 
működtetett vadvédelmi villanypásztor rendszer használatát szabályozták. 
Akik előre jelezték az önerő hozzájárulási szándékukat, azon kedvezményezettek ezt az 
elhatározásukat írásos nyilatkozatban is megtették. 

a szereplők személyes kapcsolattartása 
és az ellenőrzés a kistelepülésen része 

a hétköznapoknak és nem külön feladat

A programban a külső kapcsolattartást a koordinátor végzi, az ő feladata a beszerzések 
bonyolítása, a szaktanácsadókkal való együttműködés és a földprogram pályázatainak 
elkészítése. A közösség belső kapcsolatait a koordinátor, a polgármester és a hivatalsegéd 
együttesen formálja, de egyre nagyobb szerepe van a kedvezményezettek egymás 
közötti együttműködésének is. Az önkormányzat hírlevele is nagyban megkönnyíti a 
szervezők munkáját és az információk áramlását. 
A falu kis méretéből adódóan a szervezőknek teljes rálátása van a kedvezményezettek 
programbeli tevékenységére. Szerencsére az ellenőrzésre nem kell nagy energiát 
fordítani, mivel a faluközösség minden kedvezményezettje példamutatóan végzi 
a feladatait, a kerteket szorgalmasan művelik, az állatokat pedig tisztességesen 
felnevelik. Ennek ellenére azért – a pályázati beszámoló elkészítése alkalmával – 
minden évben formális ellenőrzést is végeznek a támogatott családok 10-15%-ánál, és 
fotó dokumentációt készítenek a program sikerességéről. 
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a hozamok Vizsgálatának eredménye: a támogatás igen 
magas hatékonysággal rendelkezik

A kiosztásra került természetbeni juttatások felhasználásával előállított élelmiszerek 
piaci értékét a saját termelési tapasztalatokon alapuló számítások és az előző évek 
gyakorlatának eredményei alapján határozták meg. Kiszámították a húshasznú 
baromfiállományból és a kettőshasznosítású állomány kakasaiból származó hús, az 
előállított tojás és a megtermelt zöldségfélék piaci értékét. A megtermelt termékek 
mennyiségét az akkori átlagos fogyasztói árakkal szorozták fel. 
Az alábbi táblázat ábrázolja az alprogramonkénti ráfordítások összegét, és a 
támogatásoknak köszönhetően – egy év alatt – megtermelt javak piaci értékét. 

A fenti adatokból is látszik, hogy a szociális földprogram, a társadalmi hatásain 
túlmenően gazdaságilag is rendkívül megtérülő tevékenység. Az állattartási 
alprogramban a kiosztott juttatásokkal minden egyes forint összege 3,9 Ft megtermelt 
értéket teremtett. A vegyes kultúrás kertészkedés megtérülési mutatója 2,8-szeres, de 
ez csak azért alacsonyabb valamivel az előzőnél, mert a gyümölcsfacsemeték az első 
évben még nem teremnek gyümölcsöt. A vadvédelmi alprogram esetében pedig a 
ráfordított 50 000 Ft értékű eszköz segítségével 1 268 000 Ft értékű terményt védtek 
meg egy évben!
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egyedülálló kezdeményezés: 
VadVédelmi közösség, mint alprogram

A vadvédelmi társulás egy hosszú évek óta meglévő probléma miatt jött létre. Itt az 
ország peremvidékén – az Ormánságban – az egyébként is sok gonddal küzdő termelők 
munkája szinte teljesen ellehetetlenült az állandósuló vadkárok miatt. Sok esetben a 
családok már felhagytak az értékesebb kultúrák termesztésével. A nagyvadak létszáma 
a hivatalos becslés szerint is legalább ötszöröse, a független ökológus szakértők szerint 
viszont tízszerese a terület eltartó képességének. Ez a legnagyobb termelési kockázati 
tényező, a vetéstől az aratásig az év és a nap minden szakában lehet rá számítani, és 
nem ritkán a termés 100 %-a szenved vadkárt. 
Sokféle védekezési módot kipróbáltak (optikai zavarás, hang kibocsátás, riasztó szagok 
terítése), de mindegyik csak rövid ideig fejtette ki hatását. A vadháló fonat alkalmazása 
a magas költségek miatt nem jöhetett szóba, ezért a vadvédelmi villanypásztor karám 
használata mellett döntöttek. 
A település két területén 4-4 kedvezményezett család a saját kertjének a védelmére 
közösen megalakította a vadvédelmi közösségi társulásukat. A társulások informális 
keretek között, tehát nem bejegyzett szervezeti formában működnek, tulajdonképpen 
egy jószomszédi szóbeli megállapodás lett írásba foglalva. 
Mindkét társulás esetén egy üzemeltető család tulajdonában van a berendezés és 
annak minden kelléke, a működtetés is ennek a családnak a feladata. A kiépítést, a 
karbantartási munkákat és a rendszer ellenőrzését viszont a társult tagok közösen 
végzik. 

innoVáció minden alprogramban

A program innovatív elemei közül kiemelhető az őshonos kendermagos baromfitartás, 
az ellenálló zöldség és gyümölcsfajták termesztése, a közösségi eszközbeszerzések 
máshol nem ismert gyakorlata, és különösen a vadvédelmi társulás tevékenysége. A 
páprádi tervek szerint egyre több család az ökológiai gazdálkodás szabályai szerint fog 
dolgozni és a településen, az önellátáson túl nagyobb szerepe lesz az árutermelésnek. 
A közösségi összefogás pozitív példája elősegíti az együttműködési formák szélesebb 
körű kiterjesztését. 

JaVaslat más települések programszerVezőinek

Más földprogram szervezők számára is sikeres lehet, hogy mielőtt a program tartalmát 
meghatároznák, széles körben tájékozódjanak a kedvezményezettek körében, 
végezzenek részletes igényfelmérést. lehetőség szerint a hosszabb távú, nagyobb 
hozzáadott értékű termelést részesítsék előnyben, támogassák a hagyományos paraszti 



59A SZOCIálIS FÖlDpROgRAM FEJlESZTéSE – A FENNTARThATÓ 
gAZDálKODáS FElé pápRáDON

és az ökológiai gazdálkodást, az élelmiszerek minél magasabb szintű feldolgozását, 
valamint a kistermelők piacra jutását. 

páprád, 2011. április

A vadvédelmi társulások területi elhelyezkedése. 
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sóshartyán, a Változatos 
alprogramok megValósítóJa

sóshartyán szociális helyzete néhány adat tükrében

Sóshartyán Nógrádban, a Cserhát lábánál terül el. A település 951 lakója közül 220-230 
aktív korú lakosa szociális juttatásból él. A lakosság kb. 70%-a a roma népességhez tar-
tozik. A 60 év feletti, kisnyugdíjasok száma 130 fő körüli, akik szinte kivétel nélkül a 
rendszerváltásig mezőgazdasági tevékenységből éltek, háztáji gazdaságot működtet-
tek. A 3, vagy ennél több gyermeket nevelő családok száma igen magas a településen. 
évente 18-23 gyermek születik. Ezeknek a gyermekeknek a 90-95%-a a mélyszegény-
ségben élő családokba érkezik. Nagyon fontos lenne a családok számára, hogy a szoci-
ális juttatáson kívül jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytassanak, a konyhai, élel-
mezési költségek csökkentése mellett, változatos étrenddel az egészségesebb táplálko-
zást elősegítsék.
A több mint 10 éve működő programban szerepelt közösségi burgonya- és búzater-
mesztés, kecsketartás, kiskerti konyhanövény termesztés, előnevelt csirke program, 
kiskerti földművelés segítése, legfiatalabb új elemként a zsákos gombatermesztést ve-
zették be.
Sajnos a falusias környezetben is lassan feledésbe merül a fiataloknál a kiskertek műve-
lése, a zöldség és gyümölcstermesztés a család számára. pedig ez nagyon fontos az egy-
re csökkenő jövedelmek mellett a családok számára.
A szociális földprogram elősegíti a generációk számára továbbra is gyakorolandó, fa-
lusias övezetre jellemző háztáji kert művelését, apró jószág tartását, mely a háziasz-
szonynak alapanyagot ad az ebéd elkészítéséhez akkor is, ha már nincs pénze üzlet-
ben vásárolni.
A szociális földprogram igazodik a bérpótló juttatás feltételeinek megfeleléséhez, hi-
szen ezáltal a kertek egy részét művelés alá vonják, rendezettebbé válnak.

a kedVezményezettek köre

A bevonásra tervezett családok, kisnyugdíjasok kiválasztása a jövedelmi viszonyok, a 
család létszáma alapján, valamint annak függvényében történik, hogy az aktuális prog-
ram sikeres végrehajtása érdekében előkészítették-e kertjüket, óljaikat. Fontos szem-
pont még, hogy amely kedvezményezett nem tartotta be a megállapodásban vállalta-
kat, az a következő évben kizárja magát a résztvevők listájából (számuk egyébként na-
gyon elenyésző). Az igények nagyok, hiszen szinte az egész lakosság rászorult lenne. 
Az utóbbi időben (a környező városokban újabb üzemek zártak be) megjelentek 25-35 
évet ledolgozó szakképzettek is a munkanélküliek között. Jellemzően ugyan csak 1-2 
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gyermeket nevelnek, de gyermekeik középiskolába, főiskolára járnak, s ez a költség 
igen nehezen viselhető a szociális ellátásból.

a részt VeVők is Véleményt nyilVáníthatnak 
a program tartalmáról

A kedvezményezettektől a szociális munkások és a védőnő segítségével az önkormány-
zat összegyűjti az igényeket, hogy mivel tudna a földprogram a leghatékonyabban se-
gíteni a családok egészséges élelmiszerhez jutásához, illetve mi az, ami leginkább hi-
ányzik a családok asztaláról. A közös gondolkodásnak volt köszönhető az új elem-
ként megjelenő „gomba alprogram”. Nagyon egészséges ételkülönlegesség lehet mind a 
gyermekek, mind az idősek számára. Fontos szempont a kedvezményezetteknél, hogy 
a befektetett energia eredménye ne hosszú távon, hanem minél rövidebb időn belül 
térüljön meg. pár héten belül már legyen hozadéka, szüretelhessen, a csirkét a fazék-
ba tehesse stb. ha van rövid időn belül sikerélmény, akkor már hosszabb időszakra is 
inspirálja a résztvevőket, a továbbtartásnak növekednek az esélyei. Ilyen a tojótyúkká 
történő nevelés, hiszen az a mindennapokra is biztosít élelmiszert (tojás szinte min-
denhez kell), s a következő évig, amikor a fiatal tyúk ismét tojóvá válik, még a levesbe 
tyúk is kerül az udvarról. hosszútávon szeretnék rávezetni a családokat egy hosszabb, 
munkaigényes állattartásra, hogy érezzék, hosszabb kitartó munkával nagyobb hasz-
not, eredményt érhetnek el (pl. sertéstartás, kerti gyümölcstermesztés a család számá-
ra). A mezőgazdasági tevékenység nagyon időjárás függő, de a családok a kiskertek ön-
tözését esetleg meg tudják oldani.

a kétszintű szabályozás elengedhetetlen

A program lebonyolításának szabályait a helyi önkormányzati rendelet és a kedvez-
ményezettekkel kötött szerződések tartalmazzák. A helyi rendeletet a képviselőtestü-
let dolgozta ki, a helyi igényeket, lehetőségeket figyelembe véve. A megállapodások ki-
dolgozása minden programnál egyedi. A szervezők kikérték a mezőgazdasági szakem-
ber (falugazdász), állatorvos véleményét is. A tenyésztés, termesztés feltételeit is bele-
foglalják, valamint szakmai segítséget is nyújtanak a program sikeres végrehajtásához. 
A jogokat és kötelezettségeket részletesen tartalmazza a megállapodás a kedvezménye-
zettekkel annak érdekében, hogy azok mindkét fél számára biztonságot jelentsenek.

a kapcsolattartás és ellenőrzés hétköznapJai

A szervezők, közreműködők és kedvezményezettek folyamatos kontaktusa nyújt ke-
retet a kötelezettségek teljesítésének kontrolljára, valamint az eredményesség fokozá-
sára. A kapcsolatok formális színterét jelentik a fórumok, amelyeket az önkormányzat 
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szervez a résztvevőknek, valamint a falugazdász minden héten fogadóórát tart a tele-
pülésen, így lehetőség van tájékozódni, szakmai segítséget kérni. Az informális tájéko-
zódás kistelepülésen szinte „határtalan”, mivel mindenki ismer mindenkit. A szomszé-
dok megbeszélik az aktuális örömöket, gondokat (szortyog a csirke, mit adjak neki, az 
enyém a búzát jobban megeszi, mint a kukoricát, nekem már 2,5 kg-os, vasárnap vá-
gom, kinek mikor kezd tojni stb.). Az önkormányzat is kap visszajelzést, mind a szo-
ciális munkástól, védőnőtől, iskolából, mind a kedvezményezettektől (pl. arról, hogy 
télen kinek a tyúkja tojik szépen). Van olyan kedvezményezett, aki infralámpát veze-
tett be az ólba annak érdekében, hogy télen is végig tojása legyen, sőt még el is tud-
jon adni belőle.
Az állatok kihelyezése előtt az állattartó épületeket helyszíni szemlén vizsgálják meg, 
alkalmasak-e a program végrehajtására, van-e fertőtlenítve, rendelkezésre állnak-e az 
állattartáshoz szükséges feltételek. A kihelyezés után is két esetben végiglátogatják a 
kedvezményezetteket (van, amikor szúrópróbaszerűen), hogy a vállalt kötelezettsége-
ket betartották-e. A tapasztalatok azt mutatják, egyre több kedvezményezett van, aki 
hosszútávon megtartja a tyúkot, hogy tojása is biztosított legyen.

hasznos munka minden nap

Az állattartás napi legalább két alkalommal minimum 0,5-0,5 óra munkát igényel. Az 
ólakat heti rendszerességgel tisztítani kell ahhoz, hogy ne legyenek betegek az állatok. 
Az állattartásnál nincs ünnep, vasárnap, tehát mindennapos elfoglaltságot igényel. Jel-
lemző, hogy a gyermekek is szívesen begyűjtik a tojást, ami számukra is feladatot je-
lent. A kertekben a növényápolás is minden nap teremt tennivalót: szemrevételezés, 
gyommentesítés, talajlazítás, permetezés stb. A kedvezményezettek beszámolóin ke-
resztül kalkulálják a hozamokat, mely függ attól is, hogy a kedvezményezett tojótápot 
ad-e tyúknak, vagy a nevelésnél tud-e venni tápot, vagy kukoricával és búzával takar-
mányozza. A tenyésztési idő változó, de a sikert eddig mindig pozitív visszajelzés tük-
rözte. Jelzi ezt az is, hogy még a télnek vége sincs, s úton-útfélen kérdezik: lesz-e most 
előnevelt csirke? A tapasztalat azt mutatta, hogy ez az alprogram sikerélményt ad a csa-
ládoknak, s szívesen dolgoznak nap, mint nap.

a baromfiudVar toVább hasznosítJa azt, 
amit a nagyüzem már nem tud

A „letojt tyúk” alprogram szintén sikeres. E programelem szintén a lakosság igénye 
alapján került be a szociális földprogramjukba. Egy-két család vásárolt olyan egyéves 
tyúkot, amelyet a nagyüzemi állattartónak már nem érte meg a tojásért tartani, hi-
szen a tojáshozam egy év után csökken. Az igaz, hogy nagyüzemben tojótáppal etet-
ték a tyúkot, zárt rendszerben tartották. A tyúk viszont egy hónap alatt megszokta az 
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új tartási körülményeket, átállt a szabadtartásra, és a más tartalmú takarmányra (ku-
korica, búza, zöld fű és esetleg kis adag tojótáp) és újra elkezdett tojni. Nem kellett vár-
ni 5-6 hónapot, hogy tojjon az előnevelt csirke, hanem a kedvezményezettek előbb ju-
tottak tojáshoz. A tojáshozam a családok igényét bőségesen kielégítette, sőt rokonok-
nak is tudtak adni esetenként. Ezek a tyúkok nem nagy súlyúak, de 2-3 kg-osak lettek, 
s a család a program végén el tudta fogyasztani, de van olyan eset is, hogy még egy év-
vel tovább tartották.

a program Jelentős toVábbi hatásai

A szociális földprogram hatással van a több éve munkanélküli egyének önbecsülésének 
visszaállítására, mivel a mindennapi munkálatok értelmes tevékenységet visznek éle-
tükbe, és a családi jövedelem kiegészítéséhez hozzájárul a megtermelt élelmiszer. Fon-
tos szempont az is, hogy a gyermekek, akik nem látják munkába menni szüleiket, leg-
alább az állattal, kiskerttel dolgozó szülő példáját látják. A település lakosai között a 
párbeszéd nem szűnik meg, a kisnyugdíjasok sok esetben (mivel termelőszövetkeze-
ti tagok voltak, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoztak, vagy az idősebb 
roma asszonyok napszámba jártak) gyakorlati tapasztalatuk alapján segítséget tudnak 
nyújtani a fiatal, gyakorlatlan háztáji gazdálkodóknak.
A program pozitív hatásai, a teljesség igénye nélkül: 
✓ roma, nem roma lakosság közötti párbeszéd, az egymásra utaltság felismerése
✓ kötelességtudatra nevelés
✓ értelmes munkavégzés, amely a család jövedelmi viszonyait javítja
✓ a falusias környezet, növénytermesztés, állattenyésztés megőrzése
✓ rendezett, gondozott telkek
✓ az állatokkal való mindennapos törődés felelősség növelő hatása
✓ megtanulni és átadni azt a gondolkodást, hogy a cél, eredmény érdekében „nekem is 

tennem kell, csak akkor várhatok eredményt, hasznot”
✓ mélyszegénység enyhítése
✓ betörések, lopások csökkenése, a tulajdon tisztelete („hiszen nekem is van állatom”)
✓ családok, gyermekek változatosabb élelmiszer ellátása
✓ az évek óta munkanélküliek tétlenségének enyhítése
✓ van olyan kedvezményezett, aki azóta saját erőből más állatot is tart, sőt bérel földet, 

hogy az élelmet megtermelje az állatoknak, illetve kaszálja a szénát
✓ a program nagyon hasznos a mindennapi életben, de őstermelővé, vállalkozóvá vá-

lást a program nagysága nem teszi lehetővé, nem generál.
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a szociális földprogram JöVőJe sóshartyánban

Az önkormányzat elkötelezett a program folytatására, mert a program ezen a települé-
sen – és a hasonló helyzetű településeken – nélkülözhetetlen. Szeretnék, ha a program 
folytatódna, anyagi forrása lehetőség szerint bővülne, hogy minél több alprogramot 
tudjanak indítani a jövőben, mert tapasztalataik szerint a támogatás összege a hozzá-
adott értékekkel megsokszorozódik a kedvezményezetteknél. (A szociális segélyek ösz-
szege viszont nem.) Az országos keretösszeg növelése is kívánatos lenne annak érdeké-
ben, hogy más települések is csatlakozhassanak a programhoz. Sajnos gyakori tapasz-
talatuk, hogy a gyermek csak az iskolai ingyen ebéd alkalmával jut élelemhez a hóna-
pok végén, és ugyanez a helyzet a kisnyugdíjas egyedül élővel is, akinek a szociális ét-
keztetés adta lehetőség biztosítja a meleg étkeztetést.
Törekvésük, hogy a jól bevált programot évről évre folytathassák, és amennyiben lehe-
tőség van rá, új alprogrammal is bővítsék, hiszen így több ismerethez, szélesebb támo-
gatáshoz juttathatják rászorulókat.
Az oly nehéz helyzetű településen, mint Sóshartyán, a szociális földprogram óriási le-
hetőség és segítség a helyi szociális krízis enyhítésére. Szinte nélkülözhetetlen ez a tá-
mogatási forma, fontos, hogy az egyénnek, családnak a munkájával jön létre ered-
mény. 

Sóshartyán, 2011. április
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a falu, ahol a kedVezményezettek 
Versenyezhetnek is: tormás

Tormás Baranya megye északi részén helyezkedik el, lakosainak száma 290 fő. A község-
ben nagy hagyománya volt a háztáji gazdálkodásnak. Erről árulkodnak az üresen álló ha-
talmas istállók, pajták, egyéb ólak. A tehetősebb lakosok mára már elköltöztek, a helyük-
re beköltözött szegényebb sorsú lakosok nem folytatták a családi gazdálkodás tradícióit. A 
programhoz történő csatlakozást a kihasználatlan kapacitások újrahasznosítása motiválta, 
mindamellett, hogy az eszközkapacitás mellé – a 30 %-ot is meghaladó munkanélküliség 
miatt – jelentős szabad munkaerő kapacitás is párosult.  A szakmai tudás megszerzése már 
csak „részletkérdés” volt ezek mellett. Előnyt jelentett, hogy a településen élnek még az idő-
sebb lakosok közül, akik a szakmai ismeret hátterét biztosítani tudják megfelelő szakember 
irányításával, ugyanakkor a közösségi kohézió eszköz lehet a tapasztalatok átadásában. így 
közösségen belül megoldható az ismeretek átadása, érvényesül a szociális tanulás hatása.

a kedVezményezetté Válás feltételei

A programba történő bevonást több lakossági fórum, fókuszcsoportos megbeszélés, úgy-
nevezett Beszélgető körök előzték meg. Jó példát adott, hogy a mikrotérségben 3 települé-
sen is működik a szociális földprogram. A kritériumok meghatározása a szociológiai vizs-
gálódások szempontjai alapján történt. pl. nagycsaládos, alacsony jövedelmű, munkanél-
küli, stb. Fontos szempont volt az önkéntesség és a nagyfokú aktivitás megléte. A program 
sikerét abban látta a képviselő-testület, hogy a nagyfokú ambíciót a kezdeti sikertelenségek, 
ha kismértékben csökkentik is, teljesen nem oltják ki. ugyanakkor a motiválatlan munka-
erő képzése, munkába történő bevonása hatalmas energiát igényel, és a program sikerét is 
veszélyezteti. A kudarcot nem vállalhatták, de bíztak abban, hogy a sikeres családok jó pél-
daként állnak a motiválatlan lakosok előtt.

a teVékenységek kiVálasztása épített a résztVeVők igényeire

A program tartalmának meghatározása az igények és a meglévő kapacitások függvényében 
került kialakításra. Szem előtt tartva a befektetett munka eredményének viszonylag rövid 
időn belül történő „megtérülését”, amely további kitartásra ösztönzi a programban részt-
vevőket. Az igények felmérése a közösségi szociális munka eszközeivel, egyéni igényeket is 
figyelembe véve történt. Ez fokozta a kedvezményezettek tenni akarását, munkára történő 
aktivitásukat. pozitív érzéseket váltott ki bennük az igényeiknek megfelelő szükségletek ki-
elégítése. ugyanakkor a program sikeres működésének záloga is volt a kedvezményezettek 
motivációnak fenntartása, illetve fokozása.
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a módszertani intézmények segítettek 
a szabályozás megalkotásában

A program működésének szabályait kiadványok, szakirodalomban fellelhető bevált mód-
szerek, szociális földprogram modellek segítségével dolgozták ki az önkormányzat szakem-
berei. Nagy segítség volt számukra a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közala-
pítványa Regionális Szellemi Forrásközpont e témában készült kiadványa, illetve a Dél-Du-
nántúli Regionális Forrásközpont szakembereinek szakmai irányítása. Fontos szempont 
volt a helyi viszonyokra történő alkalmazhatóság, illetve a helyi szociális rendelettel törté-
nő harmonizáció. Nagy hangsúlyt fektettek a szociális ellátások rendszer-szemléletű kiala-
kítására: a jogosultsági feltételekre, a szükségletek kielégítésére és a szociális ellátások minél 
szélesebb körű alkalmazhatóságára fókuszálva.

a Jó koordinátor biztosíthatJa az eredményes működést

A szociális földprogram indításakor a képviselőtestület tagjai – korábbi negatív tapaszta-
latokra alapozva – a kedvezményezettek túl korai ambícióvesztését, a munkavégzés terhe-
inek könnyelmű feladását feltételezték a nagyszámú roma lakosság részéről. A probléma 
megoldását a cigány kisebbségi önkormányzat vezetőitől remélték, ezért elengedhetetlen 
partnerként merült fel a cigány kisebbségi önkormányzat a programban. Emellett szüksé-
gét láttuk a családsegítő szolgálattal történő együttműködés kialakítására, illetve a nagyobb 
tapasztalatokkal rendelkező szociális földprogramot működtető szomszéd településekkel 
történő együttműködésre. A program második évében közcélú foglalkoztatásban alkalma-
zásra került egy koordinátor, aki személyiségével és szakmai ismereteivel olyan optimális 
együttműködést alakított ki a hátrányos helyzetű, szociálisan peremhelyzetbe került csalá-
dokkal, hogy a kisebbségi önkormányzat együttműködése már csak a program véleménye-
zésére korlátozódott. A családsegítő szolgálat segítségét a programban tartás motiválásá-
ban várták, erre viszont nem volt szükség. A szomszéd településekkel a remélt együttmű-
ködés potenciális szolgáltatóként szántóföldi munkák elvégzésére fogalmazódott meg. ők 
azonban a program szociális jellege és a nyereségorientáltság mellőzése miatt ezt elhárítot-
ták. A siker fontos feltétele tehát a koordinátor személyisége, az előítélet-mentesség, a meg-
felelő szakmai irányítás.

A támogatás első évében a tapasztalatok hiánya miatt nem alkalmaztak koordinátort. így 
minden alprogram ellenőrzésére a tenyészidőszak közepén, egyszeri alkalommal került 
sor. Ekkor az együttműködő partnerek közös monitoring látogatást tettek a kedvezménye-
zetteknél, melyről írásos feljegyzést készítettek. A szakmai véleményüket megfogalmazó 
jegyzőkönyvet a támogatottak is aláírták. A koordinátor alkalmazásával a látogatások meg-
sokszorozódtak, és inkább szakmai segítéssé, irányítássá, mint ellenőrzéssé alakultak át. 
Egy-egy látogatás növelte a támogatottak sikerélményét a szakember pozitív véleménye 
hallatán. Kíváncsi érdeklődéssel faggatták a koordinátort, hogy milyen összehasonlítási ta-
pasztalatai vannak. Ezen igény vetette fel, hogy olyan közösségi összejöveteleket szervezze-
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nek, ahol a kedvezményezettek saját tapasztalataik alapján győződhetnek meg sikereikről, 
vagy a gondozás, nevelés ismereteinek hiányosságairól.

a Versenyek, mint az eredmények mérésének eszközei

A tenyészidőszak végére különböző versenyeket hirdettek, amelynek sikerét tényle-
ges mérésekkel igazolták. A kisállattartók (kacsa, csibe) részére „Rút kiskacsa”, illetve 
„Kukorikirály” címmel szerveztek versenyt, ahol a zsűri tagjai méréssel és esztétikai vizs-
gálódással állapították meg a nyertest. Ez mindig két kategóriát jelentett: egyrészt súlybeli 
fölényt, másrészt szépségbeli megítélést. A konyhakerti növénytermesztésben a burgonya-
termés összehasonlítására nyílt lehetőség „Mutasd a krumplidat” címmel. Ebben a kategó-
riában súly, illetve érdekes forma alapján döntött a bíráló bizottság. Emellett „krumplispo-
gácsa” kategóriában is versenyezni lehetett. A bíráló bizottság tagjai a koordinátorból, a ci-
gány kisebbség és a települési önkormányzat tagjaiból kerülnek ki. A jövőben a civil szerve-
zetek bevonását is tervezik. A díjakat az önkormányzat biztosítja, az egyes alprogramokhoz 
kapcsolódó, abban hasznosítható tárgynyeremények odaítélésével.  Az első „krumplispo-
gácsa” verseny azért is nagyon emlékezetes, mert a koordinátor a pogácsa megkóstolása-
kor egy régen feledésbe ment ízt vélt felfedezni. Először arra gondolt, hogy talán a nagyma-
mája (aki már régen meghalt) tudott hasonló pogácsát sütni. Ahogy tovább fogyasztotta a 
pogácsát, eszébe jutott, hogy óvodás korában a konyhán evett ilyen jóízű pogácsát. Az em-
lékezete nem csalt. Annus néni, aki a pogácsát sütötte, az óvoda konyhán volt főzőnő, és a 
koordinátor még 25 évvel később is emlékezett az ízre.

a program szociális és társadalmi hatásai felülírnak minden 
pénzügyi szempontú eredmény-mérést

A szociális földprogram eredményessége kizárólag szociális és társadalmi szempontok sze-
rint került értékelésre a településen. Anyagi, pénzügyi eredményessége olyan értelemben 
nem mérhető, hogy saját ellátásra, saját szükségletek kielégítésére termelnek a támogatot-
tak. pénzmozgás nem történik, egyfajta természetbeni szociális támogatást jelent számukra 
a programban való részvétel. Becsléseket lehet végezni átlagtermések értékeinek, vagy kal-
kulált növekedési – hízlalási adatok figyelembevételével, azonban ezt nem ítélték oly mér-
tékben relevánsnak, hogy ezt dokumentálják.
A közösségi rendezvények helyi társadalomra gyakorolt hatása viszont óriási. A gazdasá-
gi és szociális peremhelyzetbe került emberek társadalmi kirekesztettsége oldódik, illetve 
megszűnik. Sikeresnek, a társadalom hasznos tagjának érzik magukat, amely növeli a mun-
kához való pozitív hozzáállásukat. A helyi közösség más programjain is aktívabbá válik te-
vékenységük, növeli bennük a közösségi összetartozás érzését. Ennek számos területen van 
kimutatható eredménye pl. önkéntes munka a helyi közösségért. 

Tormás, 2011. április
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a szociális földprogram és az átkép-
zés összekapcsolása udVariban

udvari község Tolna megye közepén, gyönk és Miszla szomszédságában fekvő zsák-
falu. lakóinak száma 415 fő volt 2010. január 1-jén. A népesség összetétele a 2001-es 
népszámlálás szerint 80%-a magyar, 5,5%-a cigány, 1%-a német  (a válaszadók 13,5%-
a nem jelölte meg nemzetiségi, etnikai hovatartozását).
A település gazdasága mindig a mezőgazdaságra épült, ipari szolgáltatási kapacitások 
gyakorlatilag soha nem voltak jelen a falu életében. A gyönki székhelyű termelőszövet-
kezet 1994-es megszűnése, valamint a Dalmandi Mezőgazdasági Rt. helyi egységének 
átszervezése – ami a gyümölcstermesztő ágazat, a tejtermelés a gépműhely megszün-
tetését jelentette – a munkanélküliséget az országos átlag többszörösére növelte, és an-
nak csökkentését napjainkig sem sikerült elérni. 

A népesség összetételét mutatja be az alábbi diagram:

Az aktív korúak között az állással rendelkezők 
és a munkanélküliek megoszlását szemlélteti a grafikon:

Mivel az aktív korú lakosság képzettsége, munkatapasztalata a mezőgazdasághoz kap-
csolódik, a foglalkoztatás növelésében sem mutatkozott más esély, mint agrártevé-
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kenységgel enyhíteni a foglalkoztatási krízist. Korábban – 1994-ben – legelő biztosítá-
sával próbálta az önkormányzat a helyi kistermelőket támogatni, azonban az alacsony 
felvásárlási árak, majd felvásárló hiányában a gazdák felszámolni voltak kénytelenek 
állatállományukat.
Az önkormányzat továbbra is törekedett a foglalkoztatási krízis enyhítésére, és a szo-
ciális földprogram – amely ugyan nem foglalkoztatási program, de a létfenntartá-
si nehézségeket enyhíti – működtetésével igyekezett segíteni a munkajövedelemmel 
nem rendelkező helyi lakosokon. A programot átképzésekkel sikerült összekapcsolni-
uk, amihez a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatását is elnyerték. 
A képzések 2008-ban „gyümölcstermelő reintegráló”, majd 2009-ben „zöldség-gyü-
mölcstermelő és feldolgozó valamint baromfitartó” képesítések megszerzését tették le-
hetővé a részt vevőknek. A képzésben 20%-os arányban elméleti ismereteket, 80%-os 
arányban gyakorlati tapasztalatokat sajátíthattak el a tanulók.

több feltétel a kedVezményezettek 
alkalmasságának mérlegelésére

A földprogram kedvezményezettjeinek kiválasztásában azokat a feltételeket támasz-
tották, amelyek a foglalkoztatási krízis enyhítését eredményezhették. A részvételre je-
lentkezőnek tartós munkanélkülinek kellett lenni, valamint vállalnia kellett a képzés-
ben való részvételt. A program sikere érdekében a jelentkezőket abból a szempontból 
is minősítették, hogy munkamorálja, saját ingatlanának fenntartása, kertjének állapota 
valószínűsítette-e, hogy a képzést eredményesen befejezi-e, és a földprogramban köte-
lességeit teljesíti-e a jövőben. A kedvezményezetteket a képviselőtestület választotta ki.

a kedVezményezettek és az önkormányzat közötti kapcso-
lattartás kiterJedt minden lényeges körülményre

A kistelepüléseken általában az emberi kapcsolatok nagyon szorosak, és ez így van 
udvariban is. A program kidolgozásában mindig támaszkodott a lehetséges – később 
a tényleges – kedvezményezettek véleményére, érdekeire. így történt a tevékenység, a 
növénykultúrák kiválasztásakor, a programban hasznosítandó – önkormányzat tulaj-
donában lévő – földterület kijelölésekor. Figyelembe vették a kedvezményezettek ér-
dekeit a program szabályainak megalkotása során is, mind a helyi önkormányzati ren-
delet, mind a program működési szabályzata, mind a szerződések szövegének össze-
állításában.
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a program működtetéséhez szükséges a szakképzettség

A munka irányítását végző személyt – a programkoordinátort – már szakképzettséggel 
rendelkezők közül választották ki. A koordinátor folyamatosan – akár naponta – hely-
színi bejárásokon értékelte a kedvezményezettek munkáját, tanácsaival segítette őket. 
A kedvezményezettek tevékenységükről munkanaplót vezettek, melyet a koordinátor 
felügyelt, és abban igazolta a tényleges teljesítményeket. A munkanapló megadta azt a 
lehetőséget is, hogy később visszakereshető volt bármelyik kedvezményezett korábbi 
munkavégzésének adatai is, amit az év végén kiértékelhettek és levonhatták a tapaszta-
latokat, minden kedvezményezett fejlődését segítve.
A képzés során szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásának előnyeit a munkanapló 
birtokában, a későbbi időszakokban is jól láthatták a részt vevők. A termés mennyisé-
gének mérését is helyettesíthette ez a módszer, mivel mindenki számára egyértelműen 
megmutatható volt, hogy a végzett munka mennyisége és főként minősége milyen ha-
tással van a termés alakulására, ami megfelelően motiválta az embereket.

a földprogram folytatása toVább enyhítheti 
a falu és a lakosok szociális krízisét

Az önkormányzat helyzete ugyan továbbra is nagyon nehéz, komoly foglalkoztatási te-
her nehezedik rá, de mégis folytatni akarják a szociális földprogramot, mert több csa-
lád élete változott és változhat kedvező irányba a program által. A földprogram beveze-
tésével a tartósan munka nélkül lévő, elkeseredett emberek munkaerőpiacra való visz-
szatérésének esélye megnőtt. Ez érintettek élni is kívánnak ezzel a lehetőséggel. Az ed-
digi tapasztalatok azt mutatják, hogy a programnak egyértelmű a létjogosultsága, to-
vábbi bővítése kívánatos és indokolt lenne. Az önkormányzat további terve, hogy a te-
vékenység kiterjesztésével helyben is új munkahelyek jöhetnek létre. A termelés meg-
szervezése után a feldolgozás irányába célszerű elmozdulni, amihez viszont – saját for-
rás hiányában – pályázati segítséget szükséges (beruházás, gépek, épületek). A feldol-
gozás több élőmunkát igényel, így jóval több munkanélküli vonható be. Rendszeres 
képzéssel, pályázati segítséggel hosszútávon fenntartható és működtethető egységbe 
szervezhető a két tevékenység. A programhoz tartozásnak, a közös munkavégzésnek 
közösségformáló, egymást nevelő, ösztönző hatása is van, amit a jövőben szeretnének 
minél több lakosra kiterjeszteni.

udvari, 2011. április
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szociális földprogram 
a zala-kar kistérségben

A ZalA-KAR kistérség, Zala megye északkeleti részén, Zalaszentgrót központtal 25 tele-
pülést foglal magába. A földprogramok gyakorlatában nem példa nélküli, hogy nem egy 
település önkormányzata, hanem több önkormányzat közösen, vagy önkormányzati tár-
sulás szervez földprogramot, viszont a ZalA-KAR kistérségben az önkormányzati társu-
lás által szervezett program egyedi annyiban, hogy a megvalósítást nonprofit kft végzi, de 
a társulásnak és az önkormányzatoknak is vannak feladatai a programban. 
A térségben 1997-től működik a szociális földprogram. Az évek során több tevékeny-
séggel – alprogrammal – is kísérleteztek (konzervuborka, méhészet, nyulak, sertés, szar-
vasmarha, liba, tojótyúk), ami a gazdasági környezet változása miatt újabb módosítást, 
irányváltást igényel. A 2009. évi programban előnevelt csirkék kihelyezését és konyha-
kerti növénytermesztést (kígyóuborka, paprika, paradicsom, vetőburgonya) építettek be 
két alprogram keretében. A pályázati támogatás csökkenése miatt a nagyobb költséggel 
járó, és szakértelmet igénylő állatkihelyezéseket elhagyták a programból (sertés, liba) és 
helyette a kisebb összegű támogatással több rászorult segítésének lehetőségét megterem-
tő tevékenységeket – a vegyes használatú előnevelt csirkék tenyésztését és a konyhakerti 
növények termesztését – tartották meg a programban, hogy a bevonni tervezett családok 
számát ne kelljen csökkenteni. Az alprogramok meghatározásánál fontos szempont volt, 
hogy a konyhakerti növénytermesztési alprogramban a vetőburgonya mellett a gyakori 
aktivitásra ösztönző palánták kihelyezésében minél több család részesülhessen. A kony-
hakerti növénytermesztési alprogram közösségi kertterületeken valósult meg, ahol egyes 
munkafolyamatokat a kedvezményezettek önállóan, más munkálatokat vagy önállóan, 
vagy a kedvezményezettek közösen végezhették.

a kedVezményezetteket a települési 
képViselőtestületek VálasztJák ki

A térségből részt vevő települések lakosságának száma átlag 500 fő, így a helyi döntés-
hozók személyesen ismerik a programban résztvevőket, mentális állapotukat és a prog-
ramhoz szükséges adottságukat. A kiválasztás a helyi rendeletben meghatározott rászo-
rultság alapján úgy történik, hogy a település a helyben szokásos módon hirdeti meg a 
programot, melyre a jelentkezés önkéntes. Kérelmet írásban kell benyújtani (a hivatal 
dolgozói segítenek a kitöltésben), a döntést határozatban a helyi képviselőtestület hozza, 
melyről a megvalósító Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Kft-t értesíti. Szükség esetén, 
a helyszínen győződnek meg a döntéshozók a program megvalósításához szükséges el-
engedhetetlen feltételekről (ólak állapota, konyhakert állapota).
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a résztVeVők többnyire ragaszkodnak 
a korábbi gyakorlathoz

A program előkészítésekor az előző évben a támogatottak között reprezentatív felmé-
rést végeznek a program tartalmának meghatározása érdekében. Felmérik a korábban 
futott programok elégedettségét és esetleges új alprogramok bevezetésének esélyeit, il-
letve új tevékenységekre vonatkozó fogadókészséget, vagy elvárásokat. általános tapasz-
talat, hogy a bevált alprogramokat jónak tartották a kedvezményezettek, és nem volt tá-
mogatottsága új alprogramok bevezetésének. Tanulságként megállapítható, hogy a be-
vált támogatási formák mellett új alprogramokat megfelelő képzésekkel, tudatformálás-
sal gondosan elő kell készíteni, az érintetteknek az újtól, az ismeretlentől való tartózko-
dását oldani szükséges.

a működés szabályainak kidolgozása
nagyon körültekintően, több lépésben történt

A szociális földprogram első szabályzatának kidolgozására 1996. május 16-án került sor, 
melyen az érintett települések polgármesterei vettek részt. A gödöllői Agrártudományi 
Egyetem munkatársai (Dr. Kulcsár lászló, Káposzta József) szakértőként voltak a társu-
lás segítségére. A szabályzatban meghatározásra került a földprogram alapvető célja, mű-
ködési területe, a támogatásra jogosultak köre, a támogatás jellege és folyósítás feltétele, 
a rászorultság kategóriái és a program keretében teljesíthető mezőgazdasági jellegű ter-
melési ágazatok. Térségi program lévén a szabályzatot a kistérségi társulási tanács fogad-
ta el. legutolsó felülvizsgálatára és módosítására 2009-ben került sor.

a szereplők kapcsolattartása is több szinten zaJlott

A társulás a program érintettjeivel a kapcsolatot közvetetten, az önkormányzatokon ke-
resztül tartotta. A programindító tájékoztató helyiségek térítésmentes biztosítását és 
a résztvevők toborzását a települési önkormányzatok vállalták. Ezeken a fórumokon 
egyeztették a támogatottakkal való kapcsolattartás módját. A helyi lehetőségeket és sze-
mélyes ismeretséget figyelembe véve, a támogatottak többségében az önkormányzatokon 
keresztül tartották a ZalA-KAR Nonprofit Kft munkatársaival is a kapcsolatot. A támo-
gatások kihelyezésekor az egyes településeken a gyülekezőt az önkormányzatok szervez-
ték meg -csirkék kihelyezése -, illetve a társulás alkalmazottai az önkormányzatok által 
egyeztetett előzetes időpontban keresték fel a támogatottakat. 
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az ellenőrzés a társulás feladata Volt

A program végrehajtását a társulás munkatársai legalább egy alkalommal helyszíni ellen-
őrzéseken követték nyomon és szükség szerint tanácsokkal látták el a résztvevőket. Né-
hány kirívó esettől eltekintve (például a csirkéket bértartásba feléért továbbadta a ked-
vezményezett) a végrehajtás a körülményeknek megfelelően teljesült. A kedvezménye-
zettek a program végén is büszkén mutatták a tojótyúkká felnőtt csirkéket, a kakasok pe-
dig „az ünnepi asztal áldozataivá” váltak. A közösségi kertek ellenőrzése egyszerű volt, 
mert itt irányítás mellett hatékony kertészkedést végeztek a támogatottak. Ez a módszer 
alkalmas arra, hogy egymástól megtanulják a kertészkedést és kialakítsák, vagy bővítsék 
a saját konyhakertjüket. 

az eredmények mérésében, értékelésében 
a Végzett munka minősége Volt releVáns

Mennyiségi mérési módszereket nem alkalmaztak, mivel a különböző adottságú és mi-
nőségű földeken elérhető terméseredmények nem feltétlenül a ráfordított munka meny-
nyiségétől függnek. Az állatok fejlettségéből és a konyhakert gondozottságából ítéltük 
meg a program sikerét. A pénzügyi eredményesség felmérését sem tekintették releváns-
nak, mert az alprogramok önellátást szolgáltak, így a pénzben kifejezendő eredmény 
csak becsült és relatív lehetett volna.

a közösségi kert, mint úJszerű konstrukció előnyei

Innovatív elemnek bizonyult a közösségi kertek megalkotása, ahol lehetőség van a ked-
vezményezettek munkakultúrájának és a társadalmi kapcsolatoknak a fejlesztésére. Egy-
mástól „fogásokat leshetnek el”, illetve irányítás mellett növelni tudták a termelékenysé-
get. Közös örömet nyújtó látvány volt a 8-10 támogatott által ültetett és egyforma karó-
val ellátott paradicsomültetvénye. Könnyebb volt a növényvédelem, mert a paradicsom-
vész ellen egyszerre és a szükséges időpontban történt meg a védekezés. Ezzel a mód-
szerrel a saját háztartás ellátásán kívül a közétkeztetésbe is lehetett alapanyagot biztosí-
tani. Esély van arra, hogy a jövőben helyi termékként a közösségi kertek árui is megje-
lenjenek a piacon.
A közösségi kert példája alapján olyan programokat terveznek elindítani, ami a közössé-
gi kertekhez hasonlóan a közösségi állattartást kísérleti gazdaságokban elindítja. Az ön-
ellátó falusi gazdálkodás elsajátítása hatékony eszköz lehet az elszegényedési folyamatok 
megállításában.

Zalaszentgrót, 2011. április
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a kérdőíVek kitöltéséért 
és a fotók rendelkezésrebocsátásáért 

köszönet a közreműködőknek:

Balogh Zoltán polgármester, Besenyszög

pál Endre polgármester, Katymár

Zélityné Vas Andrea programkoordinátor, Katymár

Váradi Jánosné polgármester, Tormás

Tóth gabriella polgármester, Sóshartyán

Vörös Kálmán programkoordinátor, páprád

lantos Tamás polgármester, Markóc

Dr. Varga Zoltán körjegyző, Nagykörű

Dr. Juhász Imre polgármester, homrogd

hőnig Mária polgármester, Mágocs

gruber Marianna programkoordinátor, Alsómocsolád

Muhari Zoltán polgármester, panyola

Martincsevics István ügyvezető, Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Kft.

Fehér lászló volt programkoordinátor, Tomor

peszt Attila polgármester, udvari

és a Szociális Földprogramot Működtető Települések  

Szakmai érdekképviseleti Szövetsége vezető testületének  

a szakmai támogatásáért
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A szociális földprogramok történetéről, a támogatási rendszer adatairól, aktuális 
információkról, további szakmai módszertani anyagokról részletesen tájékozódhat a 
www.eselyfk.hu honlapon.

Az Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont módszertani 
tevékenységében eddig megjelent kiadványok:

- hírlevelek

- A szociális földprogram referenciái – szerk.: Dr. Nagyné Varga Ilona, Szoboszlai   
Zsolt; 1999. (ISBN 963 03 84671)

- Szociális Földprogramok Magyarországon – szerk.: Szoboszlai Zsolt; 2001. 
október (ISBN 963 00 84449)

- Szociális földprogram modellek – szerk.: landau Edit, Nagyné Varga Ilona; 
JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont 
Szolnok, 2006. (ISBN 963 87077 2 0)

- program a vidéki térségekben élő társadalmi kirekesztődéssel leginkább 
veszélyeztetett családok önsegítő képességének növeléséért a foglalkoztathatóság 
javítása érdekében – szerző: Dr. Nagyné Varga Ilona; JNSZ Megye Esély Szociális 
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont Szolnok, 2009.

A kiadványok megjelenését a szociális ügyekért felelős minisztériumok támogatták. 


