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A konferencia programja2. oldal

1. NAP 
Levezető elnök: Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, JNSZM Esély Szociális Közalapítványa
13:30-13:45 Köszöntő és megnyitó • Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért 
és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
13:45-14:10 A szociális földprogramok történeti előzményei, jelenkori kialakulása • Lakner Zoltán főszerkesztő, Szociálpolitikai Szemle
14:10-14:35 A szociális földprogram, mint a társadalmi felzárkózás kiemelt területe • Sztojka Attila főosztályvezető, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya
14:35-15:00 A szociális földprogram indításának szakmai kihívásai • Kovács Ibolya főosztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Rehabilitációs Főosztály
15:00-15:30 Szünet
15:30-16:30 Pódiumbeszélgetés a „hőskor” szereplőinek részvételével: 

Lakner Zoltán a Szociális Válságkezelő Programok kormánybiztosa 1992-1993-ban; 
Kovács Ibolya a Népjóléti Minisztérium főosztályvezetője 1992-1993-ban; 
Serafin József a Népjóléti Minisztérium Válságkezelő Programiroda szakreferense 1992-1993-ban; 
Ignácz Zoltán Rozsály volt polgármestere; 
Szentes Attila Ságújfalu polgármestere; 
Pap Tibor Dévaványa volt polgármestere; 
Dr. Juhász Imre a SZOFOSZ elnöke

16:30-17:30 Közösségi múzeum – emlékező szakmai beszélgetések csoportokban
17:30-18:00 Szünet
18:00-tól Díszoklevelek átadása, pohárköszöntő
Ünnepi vacsora; Táncház - Tisza Táncegyüttes Szolnok 
A konferenciát kísérő programok: Termékbemutató megyénként • Közösségi múzeum a résztvevők által hozott, a szociális földprogramhoz 
kötődő „relikviákból”

2. NAP
Levezető elnök: Baginé Gavaldik Lívia kuratóriumi tag, JNSZM Esély Szociális Közalapítványa
9:00-9:20 A szociális földprogram – állandóság és változás • Serafin József módszertan vezető, Baptista Egyházi Szociális Módszertani 
Központ
9:20-9:40 A szociális földprogramtól az értékteremtő közfoglalkoztatásig • Bagó József szakmai tanácsadó, Belügyminisztérium Közfog-
lalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály
9:40-10:00 Szociális földprogramok kutatói szemmel • Prof. Dr. Csoba Judit egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Politikatudományi és 
Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
10:00-10:20 A szociális földprogram önfenntartó modellje Tiszaadonyban • Lakatos József polgármester, Tiszaadony
10:20-10:35 Szünet
10:35-12:10 SZEKCIÓK
1. téma: Jó gyakorlatok a kertkultúra és a kisállattartás programokban 
Szekcióvezető és bevezető referátum: Martincsevics István ügyvezető, Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft, Zalaszentgrót 
Referátumok: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, Jászladány; Hőnig Mária polgármester, Mágocs; Muhari Zoltán polgármester, Panyola 
2. téma: Jó gyakorlatok a szociális földprogramra építő szociális szövetkezetben 
Szekcióvezető és bevezető referátum: Sztolyka Zoltán polgármester, Rozsály 
Referátumok: Lehel Andrásné osztályvezető, Belügyminisztérium Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály; Kelemen Róbert polgármester, 
Cégénydányád; Mészáros-Taller Marietta programkoordinátor, Alsómocsolád
3. téma: Jó gyakorlatok a szociális földprogram tapasztalataira építő START mintaprogramokban 
Szekcióvezető és bevezető referátum: Dr. Bagó József aljegyző, Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 
Referátumok: Bortnyik Béla polgármester, Kázsmárk; Gyói Gábor polgármester, Tiszasas; Peszt Attila polgármester, Udvari
4. téma: Szakmai fejlesztési szükségletek a szociális földprogramokban 
Szekcióvezető és bevezető referátum: Dr. Nagyné Varga Ilona igazgató, JNSZM Esély Szociális Közalapítványa 
Referátumok: Szirmai István szakmai főtanácsadó, EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárkózási 
Fejlesztések Főosztálya; Kovácsné Szabó Katalin igazgatótanács elnöke, Munkás Szent József Szociális Szövetkezet, Kunszentmárton
12:10-12:40 Plenáris összefoglalók a szakmai műhelyekről
12:40-13:00 Zárszó
Sztojka Attila főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya
Dr. Juhász Imre elnök, Szociális Földprogramok Szakmai és Érdekképviseleti Egyesülete (SZOFOSZ)
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Nagyné V. I.: Tisztelt Vendégeink! Tájé-
koztatom Önöket, hogy a megnyitó ki-
csit csúszni fog, ezért azt javaslom, kezd-
jünk el ismerkedni! Remélhetőleg másfél 
napot töltünk együtt, nagyon sokan na-
gyon jól ismerjük egymást, és szerencsé-
re vannak új arcok is! És hát – ahogyan 
ez a szociális földprogramok történetére 
jellemző –, mindig van tereplátogatás 
vagy termékbemutató, most is készültek 
a kollégák. Elsőként a felsődobszai pol-
gármester urat kérem, mondja el, mit 
hoztak magukkal Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyéből. Most nem névsor szerint 
szólítom a kollégákat, mivel Felsődobsza 
nyerte a 25 év alatt a legtöbb támogatást, 
kezdjék akkor ők! 
Luterán A.: Köszönöm szépen a meg-
tisztelő első helyet! Tisztelt kollégák, 

tisztelt konferencián részt vevők! Felső-
dobszáról érkeztem, Luterán András va-
gyok, Felsődobsza polgármestere, Abaúj 
megyéből. A Hernád bal partján va-
gyunk, Szikszó és Encs között, így talán 
könnyebben be lehet a települést tájol-
ni. Elég szerencsés környezetben élünk, 
hiszen nagyon jók a mezőgazdasági te-
rületeink, nagyon jó a mezőgazdasági 
kultúránk, nagyon jól tudunk dolgozni 
a földeken. És ami még nem volt Felső-
dobszán, a Szociális Földprogram kere-
tében és az innen kapott támogatásból, 
polgármesterségem kezdetén kezdtünk 
foglalkozni zöldségtermesztéssel. Úgy 
kezdtük, hogy építsünk fóliasátrakat, 
de mivel az nem tartós, mi polikarbo-
nát sátrakat építettünk. Ez fémvázas, és 
20 év garanciával biztosított polikar-
bonát lemezzel burkolt, összesen 300 
négyzetméter területű. Természetesen 
más forrást is kellett hozzátenni, hogy 
meg tudjuk valósítani. Ebben a fűthető 
polikarbonát sátorban automata öntö-
zőrendszer van, s meg tudjuk termelni 
azokat a palántákat, amiket kihelyezünk 
a 2-2,5 hektáros zöldséges kertünkbe. 
Ma már egy fél hektáron gyümölcsös 
lett belőle, mert olyan területen fekszik, 
ami fontos, hogy gyümölcsös is legyen. 
A közmunkaprogramban, értékteremtő 
munka keretében tudjuk biztosítani az 
iskolai, óvodai konyhánknak a megfe-
lelő alapanyagot, s csökkenteni tudjuk 
azokat a költségeket, amelyeket más 
forrásból kellene biztosítani. Számunk-
ra ez nagyon hasznos. Örülök, hogy itt 
lehetek. Valószínű, hogy új arc lehetek 
közöttetek/közöttünk, de remélem, hogy 
még nagyon sokáig eljöhetek majd! Fel-
sődobszáról kis plakáttal készültünk, és 
a plakát mellett az általunk megtermelt 
zöldségekből készült késztermékek, vég-
termékek láthatóak. Tettünk hozzá egy 
kis tepertőt, egy kis tehéntúrót, kolbász-
féleségeket (3-4 féle kolbászt), kérem, 
fogadják szeretettel, és jöjjenek hozzánk, 
kóstolják meg! Köszönöm szépen!
Nagyné V. I.: Köszönöm szépen! Eláru-
lom, hogy az áfonyásat megkóstoltam, 

és ilyen finomat nagyon régen nem et-
tem! A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
kiállítás mellett a Zalaiak asztala van. 
Tisztelettel kérem Martincsevics Istvánt, 
akit most kinevezek a zalai delegáció 
vezetőjének – mit szólsz István, milyen 
szép címet adtam neked? – a zalai föld-
programok képviseletében mit hoztatok 
magatokkal?
Martincsevics I.: Én is mindenkit szere-
tettel köszöntök! Örülök, hogy megkap-
tam ezt a megtisztelő címet, hogy én va-
gyok a zalai delegáció vezetője. De olyan 
öregekkel jöttem, akik ’95 óta ugyancsak 
benne vannak a zalai szociális földprog-
ramban, úgyhogy nem biztos, hogy 
én, sőt, biztos, hogy nem én vagyok az 
egyetlen Zalából, aki ezt a műfajt műveli 
1995-óta. Most mivel készültünk? Hoz-
tam egy kis zalai bort, hogy népszerű-
sítsük a termékünket. Igenis jók a zalai 
borok! Szeretettel várunk benneteket! 
Ezen kívül hoztunk gyógynövény ször-
pöket és hoztunk hidegen sajtolt olajakat 
is, 5 féle hidegen sajtolt olajunk van. Ez is 
jellemző Zalában – főleg Göcsejre –, az 
olajütés. Úgyhogy mindenkit szeretettel 
várok majd fönt, vagy este a borozgatás-
nál!
Nagyné V. I.: Kicsit segítek a promóció-
ban. Mit hoztatok még?
Martincsevics I.: Igen, van egy mániánk 
Darázsi Zsolttal: a zalai, őrségi, göcseji 
hagyományos gyümölcsfák megőrzése. 

Bevezető – A standok bemutatkozása a megnyitó előtt

A megnyitó előtti stand bemutatókat  
Dr. Nagyné Varga Ilona moderálta

Martincsevics István - ügyvezető, Zalaszentgrót - 
a Zala megyei stand termékeit ismerteti

Felsődobsza polgármestere,  
Luterán András bemutatja a standjukat
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Rendszeresen csinálunk oltónapokat, 
ahol az őshonos fajtákat oltjuk, és nép-
szerűsítjük. Itt most a kezemben tartok 
egy Göcsej és Őrség hagyományos kör-
tefái című kiadványt, Darázsi Zsoltnál 
meg lehet rendelni. És hát néhány ötlet-
tár – pl. Ötven tipp a kertészkedésben 
–, amely segít az amatőr kertészeknek 
abban, hogy vegyszermentesen és egész-
ségesen termeljenek. És itt van még ez a 
növénykalauz, ez reklámozza a hidegen 
sajtolt olajainkat, ezt viszont webáruhá-
zunkon keresztül lehet megvásárolni. 
Úgyhogy, ha valaki visz szórólapot, ak-
kor az ország bármely pontjára el tudjuk 
küldeni a terméket! Köszönöm szépen 
még egyszer!
Nagyné V. I.: Ez most itt valóban a rek-
lám helye. Tessék élni vele! Ha nézem 
sorban a standokat, akkor következő 
Jász-Nagykun-Szolnok megye. Több te-
lepülésről érkeztünk Jász-Nagykun-Szol-
nok megyéből, de Kőtelek és Besenyszög 
polgármesterei hoztak nekünk kóstolót. 
Kérlek Benneteket, gyertek! Balogh Zol-
tánt és Lovász Tibort kérem, hogy mutas-
sák be, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
- kicsit nagyképűen standnak nevezett – 
asztalnál mi látható.
Balogh Z.: Szép jó napot! Balogh Zoltán 
vagyok, Besenyszög polgármestere. A 
szociális földprogramba 2006-2007-ben 

kapcsolódtunk be. Ilonával (Nagyné Var-
ga Ilona, a szerk.) találkoztam valahol egy 
zsűriben, és akkor mondta, hogy létezik 
egy ilyen lehetőség. Hát mi megragad-
tuk az adódó alkalmat! Nem vagyunk 
hátrányos település, ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy ebben nekünk részt 
kellett venni. Az én szisztémám az, hogy 
próbáljunk minden olyan dolgot előál-
lítani, amit vidéken elő lehet és legyen 
ennek önfenntartás a végcélja. Kezdtük 
a szociális földprogrammal, ma éppen 
nem vagyunk benne, mert nem vagyunk 
eléggé hátrányosak, és ezért már nem pá-
lyázhattunk, de folyamatosan csináljuk a 
programunkat. Jelenleg vágóhidunk van, 
kis feldolgozó üzemünk, amit szeretnénk 
továbbfejleszteni. Most éppen azon dol-
gozunk, hogy meglegyen a sertéstartó te-
lepünk, és remélhetőleg a TOP-os pályá-
zatból megcsináljuk a konyhánkat is. Hát 
erről a kisvágóhídról hoztunk kóstolót, 
disznósajtot, kenőmájast. A közhasznú 
munkatársaink is nagyon ügyesek, a köz-
hasznú munkavégzésből „kinőtt” fiatalok 
pedig sajtokat állítottak elő! Úgyhogy, 
kóstoljátok meg, és fogyasszátok egész-
séggel!
Lovász T.: Jó napot kívánok! Szervusz-
tok! Lovász Tibor vagyok, Kőtelek pol-
gármestere. Én „első bálozó” vagyok, 
még nem vettem részt Szociális Föld-

programos rendezvényen – idáig! Eddig 
a jegyzőnk járt, dr. Varga Zoltán – biz-
tosan sokan ismerik Zolit. Zoli elment 
nyugdíjba, és most már én képviselem 
Kőtelek Önkormányzatát. Nézzük, mit 
hoztunk a településünkről! Nemrég ho-
moktövis ültetvényt telepítettünk, most 
kezd majd teremni. Ebből készítettünk az 
ún. herba kör közreműködésével – kb. 15 
fő, 50 feletti hölgy, akik fontosnak tartják 
az egészségtudatos életmódot – lekvárt. 
Ők gyógynövényeket gyűjtenek a tele-
pülésen, a település környékén, és ők ké-
szítették el ezt a lekvárt is. De készítettek 
meggylekvárt is. Kőtelken a meggynek 
nagy hagyománya volt a régebbi időkben, 
most ezt szeretnénk újraéleszteni. És még 
van egy vágóhíd is – szúró pont –, innen 
hoztunk egy kis mangalica kolbászt, ke-
nőmájast, disznósajtot, egy kis hagyo-
mányos sózott sonkát, amit fogyasszon 
mindenki szeretettel! És még hoztunk 
egy kis szőlőpálinkát. Mivel az alföldön 
nincsenek olyan nagyon jó borok, úgy 
döntöttünk, hogy próbáljunk ebből a sző-
lőből inkább pálinkát csinálni, ne bort. 
Vacsoránál majd mindenki megkóstol-
hatja, hoztunk olyan mennyiséget, hogy 
jut mindenkinek. Kóstolja meg minden-
ki, egészségükre ezt a jó kőtelki szőlőpá-
linkát! Köszönöm szépen!
Nagyné V.I.: Mentálhigiénés szempon-
tok miatt nem mérem föl, hogy hány liter 
pálinka érkezett a konferenciára! Vannak 
információim tájakról, literekről, fokok-
ról, főzési módszerekről, de most nem 
ezzel folytatjuk. Picit megtörjük ezt a 
bemutatót, Lakner Zoltán szeretne szól-
ni. Lakner Zoltánt kérem, mutassa meg, 
ő mit hozott magával, mielőtt előadásra 
adnám a szót.
Lakner Z.: Köszönöm szépen! Ez olyan, 
mint az iskolában a 0. óra. Csak szeret-
nék néhány fényképet bemutatni. Meg-
mondom, hogy miért. Ismertek ezek az 
arcok, de tudni kell mindenkinek, hogy 
a most bemutatandó arcok nélkül Önök 
nem ülnének itt, nem lennénk így együtt. 
Ők a szociális földprogramok szülőaty-
jai, szülőanyái! Szívük-lelkük és minden 
szakmai tudásuk eredményeként szüle-Balogh Zoltán – Besenyszög polgármestere Lovász Tibor – Kőtelek polgármestere
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tett meg ez a ma már Hungarikumnak 
nevezhető program. Kovács Ibolyával 
csoporttársak voltunk az egyetemen szo-
ciológia-szociálpolitika szakon, és mikor 
’90-ben engem kineveztek – Antall József 
miniszterelnök úr kinevezett – a szociális 
válságkezelő programok kormánybizto-
sának, akkor Ibolya már ott dolgozott a 
Minisztériumban, s neki volt államigaz-
gatási gyakorlata. Ez is amellett szólt, 
hogy „hónom alá vegyem” – bocsánat a 
kifelezésért. És ő lett a főosztályvezetőm, 
és ennek a programnak is az egyik meg-
alkotója. Serafin Józsi is itt ül velünk, ha 
jól emlékszem ’92-ben csatlakozott hoz-
zánk, a Szociális Válságkezelő Progra-
mok Irodájához. Ő „A” programgazda. 
Nagyjából 20 évig vitte az állami vezetés, 
tervezés szintjén a szociális földprogra-
mokat. Idővel létrejöttek a Területi Mene-
dzser Szervezetek, és az éveken keresztül 
a működő módszertani intézmény is. Ők 
voltak azok, akik a Minisztériumon kí-
vüli tudományos, szakmai munkát, a ki-
szélesítést menedzselték, és ma is a lelket 
tartják Ilonával az egész társaságban. És 
hát nem szabad megfeledkeznünk Juhász 
Imre barátunkról sem, aki pedig a közös-
ség egyben tartásának a legjelesebb kép-
viselője. Köszönjük mindenkinek, akik 
nélkül valóban ma sem lehetne szociális 
földprogram! Kérem, tapsoljuk meg őket!
Nagyné V. I.: Hiányzik egy fotó, de most 
élőben láttátok! Mert azt gondolom, hogy 
Zoltán fotója, kicsit nagyobb méretben, a 
legnagyobb méretben majd szintén ebbe 
az arcképcsarnokba kerül. Köszönjük 
szépen! Most még nem a konferencia 
zajlik, illetve Csoba professzor asszonytól 
azt hallottam, hogy ez a műfaj a poszter 
konferencia, ez a bemutatkozás. Mielőtt a 
megnyitóra sor kerül, jöjjenek a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyeiek! Mit hoztatok 
magatokkal? Kérdezem, itt vannak-e, 
akik beszélni fognak? Igen, hárman is 
jönnek! Lakatos József, akit holnap elő-
adóként is hallunk, Muhari Zoltán, aki 
szekcióban fog előadni, és Sztolyka Zol-
tán, ott fönt üdvözöl bennünket, késsel 
a kezében! No, hát akkor átadom a szót! 
Mit hoztatok?

Lakatos J.: Én Lakatos József vagyok, 
Tiszaadony polgármestere. Azt hiszem, 
hogy ’99-ben indultam, én vagyok az 
őskor! Addig csináltam, amíg csinál-
hattam. Ami nem más, mint a kecskete-
nyésztés és utána a sajtgyártás. Később 
kizártak a földprogramból, mert túl sok 
volt a bevételem. De erről majd lesz hol-
nap szó. Aztán jött a Start munka, még 
nagyobbra csináltuk, jött a közmunka, 
még nagyobbra. És ez év októberében 
onnan is kizártak, most már nem kapok 

semmilyen támogatást. Úgyhogy akko-
rára fejlesztettük ezt az üzemet, hogy 
kétnaponta 1500 liter tejet dolgozunk 
fel, és teljes komplexum lett ebből a do-
logból, és önfenntartó lesz októbertől, 
teljesen önállóan működik majd. És mit 
hoztam? Hát kecskesajtot, természete-
sen! Ha elfogy, akkor még van a kocsi-
ban titkos rekesz.
Muhari Z.: Muhari Zoltán vagyok, Pa-
nyola község polgármestere. És valóban 
egy asztalon vagyunk, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei asztalon. Hát Panyo-
láról szerintem nagyjából mindenkinek 
egy dolog jut az eszébe, az a pálinka! Az 
lesz majd este!
Nagyné V.I.: A világzenei fesztivál!
Muhari Z.: Igen, amire ezúttal is szere-
tettel várok mindenkit, augusztus első 
hétvégéjén! De majd ezt szerintem szek-
cióban bővebben el fogjuk mesélni. Te-

hát Panyoláról - még egyszer mondom 
-, az egyik termék majd este lesz kós-
tolható vagy délutántól. Amit hoztunk/
hoztam, azok aszalványok és lekvárok. 
Panyola, a Szatmár szívében fekvő kis te-
lepülés 600 fős, és amikor 2006-ban pol-
gármester lettem és valahogy a fülembe 
jutott, hogy van egy ilyen program, hogy 
szociális földprogram, nekem azonnal 
az jutott eszembe, hogy ebbe valahogy 
be kell kapcsolódnunk. Ez sikerült is, 
2007-től folyamatosan, és mai napig is 
tesszük a dolgunkat. Most van egy függő 
pályázatunk, ha nem sikerül –én is úgy 
vagyok már ezzel, hogy – túllépünk raj-
ta, és tesszük a dolgunkat ugyanúgy. Kis-
állattartással, és konyhakerti növények 
termesztésével foglalkozunk, illetve 
foglalkoztatunk, hiszen 30 család kapja 
mindezt, minden évben mások, amit ko-
moly döntés előz meg. Tehát ide be kell 
kerülni és bizonyítani kell a családok-
nak, hogy rátermettek, és teszik majd a 
dolgukat. De hogy ezt szemléltessem is, 
én tegnap még két tablót is készítettem, 
a fenti kiállító részen meg lehet tekinteni 
az előnevelt csirke-/kacsaápolást, illetve 
a zöldségmagok átadásának dokumentá-
cióját. Be is fejezem; mindenkit várunk 
odafönt szeretettel, és este majd a folyé-
kony szilvalekvárból is szeretnénk inni.

Lakatos József – Tiszaadony polgármestere

Muhari Zoltán – Panyola polgármestere
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Nagyné V.I.: Nagyon rövid lesz Sztolyka 
Zoltán polgármester úr, mert ő nagyon 
rövid szokott lenni, és most is nagyon 
rövid lesz!
Sztolyka Z.: Én is üdvözlök mindenkit! 
Nagyon sok dolgot hoztunk Rozsályról. 
Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 
itt van Ignácz Zoli bácsi is, elődöm, aki 
ezt a programot elhozta Rozsályba és 
ő fog majd kint ülni, és ő fog majd be-
szélni. Ő lesz az első számú anyagunk, 

tapsoljuk meg! És emellett hoztunk na-
gyon sok helyi terméket – nemcsak Ro-
zsályról, hanem Méhtelekről és Tunyog-
matolcsról, Zajtából és Vámosorosziból 
meg Csaholcról. Egy kis szalonnát, egy 
kis hagymát, egy kis befőttet, egy kis 
gyümölcslevet, egy kis népzenei cd-t is, 
és minden egyebet, ami a szociális föld-
programhoz köthető. Mi is várunk min-
denkit szeretettel, és találkozunk!
Nagyné V. I.: Köszönjük szépen! Békés 
megyéből egy régóta, a korai időszaktól 
már pályázó referenciaprogram érkezett. 
Papp Tibor, nyugalmazott polgármester 
hozott nekünk látni-, néznivalókat.
Pap T.: Tisztelettel köszöntök minden-
kit! Valóban, csak látnivalókat; fogyasz-
tani valókat nem hoztam. Dévaványán 
egy speciális helyzet volt, amikor a szoci-
ális válságkezelő programok, ezen belül 
a szociális földprogram is elindult. A te-
lepülés annak idején úgy döntött, hogy él 
a lehetőséggel: a földtörvény biztosította, 
hogy az önkormányzatok földhöz juthat-
tak. Nem úgy, hogy adtak nekik, hanem 
úgy, hogy vásárolhattak. S mi nekiindul-

tunk és az első lépésben egy 20 hektáros 
legelőt és egy 52 hektáros szántóterületet 
vásároltunk. És még a szociális földprog-
ram előtt mi elkezdtünk gazdálkodni. 20 
dolgozóval végeztünk gyógynövényter-
mesztést elsősorban egy helyi vállalko-
zás számára, aki Kelet-Magyarországon 
gyógynövényeket gyűjtetett, vásárolt, és 
dolgozott föl ottani telephelyén. Ebben 
a munkában kifejezett segítség volt szá-
mára, mikor kiírták a szociális földprog-
ramok pályázati lehetőségét. Nem pá-
lyáztunk még az első körben, mert nem 
voltunk azok között, akik pályázhattak. 
’97-ben pályáztunk először és 2011-ben 
utoljára. 14 évig voltunk azon települési 
körben, akik kedvezményezettek voltak, 
és pályázhattak. Átlagosan 2-2,5 millió 
forintot kaptunk ebből a programból, de 
kb. háromszor-négyszer annyit maga a 
település – kezdetben Dévaványa nagy-
község, 2000-től Dévaványa város – is 
hozzátett. Folytattuk azt a tevékenységet 
is, ami a földvagyon-
szerzést jelentette, s 
odáig értünk, hogy 
ma 2100 hektár föld-
területünk van, amiből 
most kb. 500 hektáron 
gazdálkodunk. Körül-
belül 90 millió forintos 
bérleti díj bevételt sze-
rez a település éven-
te, mert a gazdáknak/
magánszemélyeknek 
bérbe adjuk a föld egy 
részét és legyen a szoci-

ális földprogram utódja, gyakorlatilag a 
mostani start mintaprogramokon belül a 
földhasznosítás. És sok mindent hoztam, 
amik az időközben megalakult szociális 
szövetkezet termékei, és a seprűk azért 
vannak, hogyha végül valaki nem akarna 
eltávozni, majd azzal Ilonkáék segítik!
Nagyné V.I.: Köszönöm szépen! Nem 
kellemes szerep a moderátoré, de Papp 
Tibor polgármester úr még a pódium-
beszélgetésen is meg fogja velünk osz-
tani a tapasztalatait, úgyhogy köszönjük 
szépen polgármester úr a toleranciáját! 
Köszönöm szépen! És most a Tolna me-
gyeiek következnek, nézem Peszt Attila 
polgármester urat. Ők is jöttek számos 
ládával és zacskóval és tarisznyával. A 
kérdés Attila, hogy mit hoztatok?
Peszt A.: Én is tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Igyekszem betartani azt a 
másfél órát, amit kaptam! Vicceltem. Te-
hát néhány percben. A térségből hoztunk 
kóstolni valót. Egy kis ízelítőt, hiszen azt 
az információt kaptuk, hogy egy asztalt 
kapunk, hát arra olyan sok mindent nem 
tudtunk hozni, ezért válogatni kellett. 
De hoztunk néhány dolgot. Meg lehet 
kóstolni a lekvárainkat! Paprikalekvár, 
csípős és csemege kivitelben. Ezt kevés 
helyen készítik, sokan összekeverik a Pi-
ros Arannyal, az Erős Pistával! Mifelénk 
a lekvár édes, tehát ez cukros, édes. Szil-
valekvárt, jostalekvárt is hoztunk, meg 
sárgabarack lekvárt, bodzavirág szörpöt, 
és hoztunk szőlőszörpöt Szakadátról. Sa-
vanyúságok is vannak, Nagyszékelyből. 
Én azt mondom, hogy most is meg lehet 

Sztolyka Zoltán – Rozsály polgármestere

Pap Tibor, 
Dévaványa nyugalmazott polgármestere

A Tolna megyei stand
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kóstolni, nem kell estig várni! Természe-
tesen a pálinka nálunk is rendelkezésre 
áll, bár mifelénk ezt sáskatejnek hívják, 
nem pálinkának. Azt is este majd meg 
lehet kóstolni! Bodzavirágból készült az 
is. És mindenkit szeretettel várunk fönt! 
Köszönöm szépen!
Nagyné V. I.: Piliny polgármesterét ké-
rem még - mert ő a nógrádi delegáció 
vezetője, kineveztem, majd meglátjuk, 
hogy elfogadja-e? Az a kérdés polgár-
mester úr, hogy mit hoztatok? Terméket 
és a tapasztalatokról majd legközelebb!
Lehoczki Sz.: Köszönöm szépen a szót! 
Én is nagy tisztelettel, és még nagyobb 
szeretettel köszöntök mindenkit! Én ma-
gam még először vagyok itt, pedig már 
2006 óta részt veszünk ebben a mun-
kában, legalábbis én magam, illetve az 
elődeim. Nem tudok elmenni amellett, 
hogy ne mutassam be a pici kis delegá-

ciónkat. Próbálok beleférni az időbe. 
Dr. Bagó József urat mindenki ismeri 
már ebben a körben. Ő vitt bele ebbe az 
egész földprogramos dologba minket. 
Rozsályba, meg Panyolába hívtak meg 
minket, és őszintén mondom, nagyon 
megtetszett, és azóta már Pilinyben is 
olyan dolgok vannak, aminek először is 
a Szécsényi járás, majd aztán a fél megye, 
majd most már az egész megye a csodá-
jára jár. Gyorsan egy kis felolvasást ten-
nék, ha szabad! Dr. Bagó Józsefen kívül, 
aki velem van, Tóth Gabriella polgár-
mester asszony ’96-tól dolgozik benne. 
Szentes Attila polgármester úr Ságúj-
faluból, szintén ’96-óta! Velki Róbert 
polgármester úr ’96-tól szintén, Agárdi 
András polgármester úr, ő is ’96-tól. És 
aki még velünk van, Ocsovainé Szilvia, 
ő ’96-tól, ha jól emlékszem, de ő volt a 
megyei koordinátor Nógrád megyében. 

És aki még velünk van, 
Lehoczki Szabolcsné, 
ő önkormányzati kép-
viselő, és a feleségem, 
mert ő sok minden-
ben segít. És jóma-
gam, 2006-2007-től 
foglalkozom ezzel. 
Piliny község polgár-
mestereként szeretnék 
mindenkit meginvi-
tálni Pilinybe! Van ne-
künk egy olyan máig 
is működő harangunk, 
amelynek a Mohácsi 
csata környékére da-
tálódik a készítése! És 
még mindig műkö-
dik, fönn a toronyban, 
meg lehet nézni! Van 
olyan, hogy Pilinyi 
kultúra. Gondolom na-
gyon sokan hallottak 
már róla, utána lehet 
nézni, már a középis-
kolás tankönyvekben 
is benne van, tanítják 
a Pilinyi kultúrát. Ez 
bronzkori leleteket tar-
talmaz; Piliny település 

a bronzkorban is létezett. Amit hoztunk: 
lekvárok, befőttek, savanyúságok. Vala-
mint paradicsompürét, fehérkáposztát, 
amit megtermeltünk, lila káposztát, de 
hoztunk pilinyi kisüsti pálinkát is, mert 
ugye ennyi szilvát nem lehetett egyben 
elhozni, csak amennyi belefér egy ilyen 
üvegbe! Természetesen nem egy üveggel 
hoztunk, mint ahogy az előttem szólók is 
mondták. És még bodzaszörpünk is van. 
És, még amire nagyon büszkék vagyunk 
– és ez az utolsó mondatom –, hogy a 
szociális földprogramban végzett inno-
vatív munkánkért elismerő oklevélben 
részesültünk dr. Balog Zoltán miniszter 
úrtól, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umából. Köszönöm szépen!
Nagyné V. I.: Köszönöm szépen! Kö-
szönöm polgármester úrnak az igazán 
rövid, de mégis impozáns bemutatót, ha 
háziasszonyként nézek erre a kínálatra, 
akkor egy igen kellemes uzsonnában lesz 
majd részünk! Mielőtt megkezdődik a 
konferencia, Hőnig Mária polgármester 
asszony, a Baranya megyeiek nevében is 
szeretné üdvözölni a résztvevőket!
Hőnig M.: Köszönöm szépen! Minden-
kit nagy tisztelettel köszöntök! Nagy 
öröm számomra, hogy ma itt lehetünk! 
Én ’98-ban kapcsolódtam be a szociális 
földprogramba, akkor még bikali jegy-
zőként, azóta 2006-tól Mágocs polgár-
mestereként. Én igazán nem hoztam 
semmit, nem is állítottunk ki, mert annyi 
mindent hoztak a kedves kollégák, hogy 
azt hiszem, hogy ha négy napig lennénk 
itt, akkor sem fogyna el! De úgy gon-
dolom, hogy az, hogy itt lehetünk 25 év 
után, a régi csapattal – ahogy végignézek 
a közönségen, nem tudok mást mondani 
–, nagyon nagy boldogság, hogy itt lehe-
tek, és köszönöm szépen!
Nagyné V. I.: Köszönöm szépen! Mari-
ka, azt hiszem, hogy ezzel érzelmi töltést 
is adtál a mai naphoz! 

Piliny polgármestere bemutatja a Nógrád megyei standot
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Nagyné V. I.: Tisztelettel kérem Lan-
gerné Victor Katalin helyettes állam-
titkár asszonyt, nyissa meg a szociális 
földprogramok 25. jubileumi konferen-
ciáját!
Langerné V. K.: Nagyon nagy szeretet-
tel köszöntök mindenkit!  Azért jöttünk 
ide, hogy ünnepeljünk! 25 év az nagyon 
nagy idő, amit lehet ünnepelni.  25 év-
vel ezelőtt egy jó kezdet volt, nem pusz-
tán egy program kezdete, hanem egy jó 
szemlélet kezdete is, mely az óta is jelen 
van. Ünnepelni lehet a program foly-
tonosságát, és azt, hogy ennek nagyon 
komoly társadalmi hasznossága van! 
Az ünnepben benne van az, hogy nem 
pusztán egy programról van szó, hiszen 
ez már túlnőtte magát azon, hogy csu-
pán program legyen.  Ünnepelni kell 
azt, hogy itt vagyunk 25 év után is! 
Sokszor van változás a világban, és sok-
szor megkérdőjeleződnek olyan dolgok 
is, amik esetleg nagyon értékesek és 
hasznosak, de amik értékesek és hasz-
nosak, mint a szociális földprogram, 
azok önmagukért beszélnek, és önma-
guk hasznosságát bizonyítják be.  Ez a 
program fontos alapokat rakott le, bizo-
nyított.  A mai ünneplésben van másfaj-
ta ünnep is, nemcsak a 25 év, hanem egy 
olyan ünnep, a szakterületemhez tarto-
zik, kimondottan a felzárkózás szakpo-
litikája. És ez nem kisajátítás, kérem ne 
így értsék, hanem egyszerűen olyan ala-
pokat rakott le ez a program, ami el tu-
dott indítani egy olyan folyamatot, ami 
hasonló, vagy mondhatjuk azt is, hogy 
megegyezik a felzárkózás szakpolitiká-
jával, mert volt benne szemléletváltás. 
Tehát nem pusztán a termőföldet néz-
te, vagy nem pusztán a munkanélkülit 
látta, hanem próbált emberben, jövőben 
gondolkodni. Ami még fontosabb, hogy 
úgy gondolkodott, hogy a szegénységen 
is túllátott, a szegény emberben is ered-
ményt, jövőt látott, és nem pusztán egy 
karitatív eszközzel akart rajta egy pilla-
natra segíteni.  
Ebben a programban benne van az a 
szemléletváltás, ami 2010 óta jelen van 

a társadalmi felzárkó-
zásban, elsők között 
volt, amely kimondta 
a „Segély helyett mun-
kát” elvét. Ez nem a 
szívtelenség, vagy az 
érzéketlenség monda-
ta, sőt! Ez sokkal érté-
kesebb és értékterem-
tőbb, melyben benne 
van az ember tisztelete, 
és az a látásmód, mely 
belelátta a szegénység-
ben élőbe is azt, hogy 
igen is, ő le tud vala-
mit tenni az asztalra! 
Nem kell őt passzivi-
tásban tartani, nem is 
szabad! Nem mondta 
ki ezt a mondatot, és 
nem tűzte a zászlajára, 
nem volt sohasem föl-
írva, mégis ezt üzente! 
És megint azt tudom 
mondani, hogy utá-
na ott volt 2010., amikor a felzárkózási 
szakpolitika alapjait le kellett rakni és 
már voltak hozzá hasznos építőkövek. 
Hogy mi az, ami még szintén újszerű 
egy 25 éve tartó programban? Az, hogy 
a helyi megoldást kereste. Hogy nem azt 
mondta, hogy majd a kormány, vagy va-
laki megoldja, nem számon kért, hogy 
miért nincs ez itt megoldva, hanem a 
helyi megoldást kereste. Azt, hogy egy 
település - nagyon messze a várostól, 
akár kis lélekszámmal - mihez tud nyúl-
ni.  Ha már a helyi megoldásnál járunk, 
akkor az is fontos, hogy egyszerűen ön-
magának a településnek a megtartására 
is törekedett. Merthogy igen, a vidéknek 
a megtartásáról beszélünk, de akkor 
még nem biztos, hogy direkt módon ve-
tődik fel, viszont az, hogy egy települé-
sen lakó polgár tudjon helyi polgár len-
ni és állampolgár lenni elengedhetetlen, 
ez nagyon fontos! A lokálpatriotizmus 
éltető eleme az országnak, és éltető ele-
me a nemzetnek. A szociális földprog-
ram 25 évvel ezelőtt ezt meglátta. Amit 

2010-ben ki kellett mondani, azt nem 
szabad elfelejteni: tényleg szükség volt 
arra, hogy egy teljes kormányzat álljon 
egy olyan szemléletváltás mögé, ami 
igenis kimondja, hogy az az ember, aki 
nem jár dolgozni, akit passzivitásban 
tartunk, annak a gyerekei is azt fogják 
tenni.  Miért várjuk el, hogy ne ez le-
gyen? Hogy várjuk el, hogy az a gyerek, 
akinek a szülei nem kelnek föl időre, és 
nincsen kötelességük az életben, azok-
nak kötelességtudatuk legyen? Miért 
várjuk el, hogy akkor ő tudja, hogy lec-
két kell írni, tudja, hogy föl kell készülni? 
 Ez a program felismerte a szülői minták 
fontosságát. Az, hogy a szülők kaptak 
munkát, az a gyerekekre is hatással volt! 
És tényleg, elemeiben, ha így végignézik, 
akkor talán érthető, hogy miért tartom 
ezt a felzárkózás példaértékű program-
jának, amiből igazán megtanulhattuk, 
hogy így érdemes, komplex módon, a 
jövőt megmutatva szólni a családokhoz. 
Ha belegondolnak azok, akik elég rég-
óta csinálják ezt a programot, minden 
egyes családnál fel tudják fedezni azt, 

Köszöntő és megnyitó – Langerné Victor Katalin, helyettes államtitkár 

Langerné Victor Katalin – helyettes államtitkár, EMMI
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hogy egy ilyen program - akár csak 
egy kiskert program is -, milyen tova-
gyűrűző hatással tudott lenni az adott 
családra. Hogy jelent ez meg az óvo-
dás gyereknél, az iskolás gyereknél, 
vagy a középiskolásnál, vagy egyálta-
lán, hogy jelent meg az édesanyánál, 
vagy a következő születendő gyereknél. 
Erre mindig is figyelnünk kell! Tehát 
egy egész családot látunk, nem pedig 
egy embert. A stratégia is erre épül. Itt 
egyes települések egyes családjairól volt 
szó, de elég komoly eredményekkel. Az 
a stratégia, ami szintén összességében 
nézte a szegénységet, és tényleg ezzel a 
többdimenziós segítségnyújtással pró-
bálta megközelíteni a problémát egy 
kormányzati támogatással, kiderült, 
hogy nem csak egy település egy csa-
ládjánál, vagy néhány családjánál, ha-
nem országos szinten is beválik. 
A társadalmi mutatók 2013 óta folya-
matosan javulnak. A szociális föld-
program nézi, hogy hány csirkét osz-
tottunk ki, abból hány maradt életben, 
mi termett, mi nem termett, mennyi 
vizet használtunk, milyen vegyszert al-
kalmaztunk? Hány kiló zöldség, hány 
kiló hús lett, ebből mennyi került fel-
dolgozásra.  Vagyis, mi került egy csa-
lád életébe abból, amit ő befektetett. 
Ezt a mérést ugyanúgy meg kell, hogy 
tegyük felzárkózási szinten, meg kell 
mérnünk a programjaink eredményét, 
mutatóit. 
Amikor elkészült a stratégia 2010-ben, 
és nekiálltunk a munkának, tudnunk 
kellett, hogy annak a 144 intézkedés-
nek, amit meghatároztunk és végre-
hajtunk, milyen eredménye van? Ezért 
a KSH-val összefogva mérjük a társa-
dalmi mutatókat, tehát azt, amit Önök 
szívvel-lélekkel első kézből látnak, 
hogy egy családnak hogyan változik 
meg az élete, hogy ők tényleg elindul-
tak „kifelé a gödörből”, azt nekünk nem 
elég a megérzéseinkre hagyatkozva 
nézni, hanem mérni kell.  Egyértelmű-
en látszik, hogy minden szegénységet 
mérő társadalmi mutató országos szin-
ten folyamatosan javul pontosan ennek 

a szemléletnek, és a mögötte lévő teljes 
kormányzati támogatásnak köszönhe-
tően – nemcsak az anyagi támogatásra 
gondolok, hanem a szemléletbeli hozzá-
állásra is, ami ezt a munkát támogatja. 
Európában a legmagasabb foglalkozta-
tása a romáknak - a nagy roma lakossá-
gú országok között - Magyarországon 
van, 45%. Nincs még egy ilyen ország 
Európában, ahol ilyen magas lett a ro-
mák foglalkoztatásának aránya. Majd-
nem egymillió ember, 930 ezer ember 
él az országban, akit a szegénységi ve-
szélyzónából, tehát szegénységgel ve-
szélyeztetett státuszból ki tudtunk moz-
dítani! Elindult a gödörből kifelé, kifelé 
megy a szegénységből. A legnagyobb 
eredmény a gyermekszegénységben 
van. 2012-2016 között kicsit több mint 
23 százalékról 14 százalékra csökkent a 
18 év alatti szegénységben élő gyerekek 
aránya. Nagyon sokat számít az, hogy 
sok olyan család van, akik munkát 
kaptak! És lehet, hogy az első lépés a 
kertprogram volt, a közfoglalkoztatás-
hoz kötött szociális földprogram, vagy 
a hagyományos szociális földprogram, 
de a következő lépés már lehet, hogy a 
munkaerőpiac, a lényeg az, hogy már 
munkabérből tudták a gyermekeiket 
nevelni! 
Ez az első olyan szociális terület, tár-
sadalmilag pozitív eredményt elérő 
összkormányzati politika, ami nem hi-
telből dolgozik, és mégis pozitív ered-
ményeket tudott elérni! Tehát jól hasz-
nálta fel a befektetéseit. 
Sok mindenről beszéltem, ami a szo-
ciális földprogramban példaértékű 
számunkra, és nagyon jól tudtuk alkal-
mazni a felzárkózás szakpolitikában az 
elmúlt 7 évben - mert 2011-ben kezd-
tünk neki a stratégia megvalósításának. 
Amit ezek közül azért mégis kiemelnék 
az az együttműködés, ami 2010 előtt 
gyakorlatilag nem volt. A földprogram-
ban benne rejlik, hogy a polgármester 
a helyi civil szervezettel, vagy a roma 
önkormányzattal, a romákkal, a nem 
romákkal, a családokkal, szakemberrel 
valamilyen módon egy akarattal, egy 

közös felelősségtudattal indul neki a 
feladatnak.  Ugyanezt kellett elérnünk 
országos szinten is, fontos volt, hogy 
összehozzunk olyan hálózatokat, ahol 
tényleg mindenkinek felelőssége az, 
hogy a szegénységben élők, kiutat ta-
láljanak, és ez nemcsak a polgármes-
teré, vagy csak a civil szervezeté, vagy 
csak a kormányé.  Nem lehet egymásra 
mutogatni, ez tényleg egy közös fele-
lősségvállalás! És meg is vannak azok 
a szervezeteink, azok a testületeink, 
ahol be is bizonyítjuk, hogy igenis le 
lehet ülni a romákkal, nem romákkal, a 
középosztállyal, a szegénységben élők-
kel, az egyházakkal, a civilekkel, egyéb 
érintettekkel, azért hogy megbeszéljük, 
mi a közös akarattal megtehető követ-
kező lépés. Úgyhogy a partnerség az, 
amit mi szintén megtanultunk. És kö-
szönöm a földprogramnak, hogy ezt 
most is így csinálja, hogy ezt vihetjük 
tovább. Voltak benne átalakítások, hi-
szen sok féle módon kellett alkalmaz-
kodni az elvárásokhoz, változásokhoz, 
de megmaradva az alapelveknél, hogy 
tiszteletben tartva a szegénységben élő 
embert, rá erőforrásként kell tekinte-
ni, és a megfelelő segítséget biztosíta-
ni. Úgyhogy - én, aki ebben már 8 éve 
veszek részt - szívből gratulálok ehhez 
a 25 évhez, az együttműködéshez, a 
szervezethez, akik tömörítik a szociális 
földprogramban résztvevőket, hiszen 
elengedhetetlen, hogy érdekképviselete 
legyen egy kezdeményezésnek, a kitalá-
lóinak, és mindenkinek, aki ebben részt 
vesz! Azt kérem, hogy terjesszék azt az 
elvet, melyet egy konferencián egy volt 
államelnök asszonytól tanultam nem-
rég, hogy „Tégy jót, és beszélj róla”!  Ne 
legyünk szégyellősek, jó, amit csiná-
lunk, amit csinálnak! Úgyhogy, tegye-
nek jót, és beszéljenek róla, szükség van 
rá! Nagyon szépen köszönöm!
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NAGYNÉ V.I.: Köszönöm szépen helyet-
tes államtitkár asszonynak a megnyitó 
gondolatait. Ahogyan ez a programfüzet-
ből kiderült, a mai napunk elsődleges cél-
ja, hogy jubileumi konferencia kapcsán 
idézzük föl a kezdeteket, ahogyan Lak-
ner Zoltán is kivetítette a számára fontos 
arcokat, az alapító atyákat, anyákat, a fő 
innovátorokat – kereshetjük a szavakat, 
hogy melyik a legmegfelelőbb, fogadja 
ki-ki ízlése szerint! És szólaljon fel ma 
mindenki, ez a programidentitás megőr-
zésében rendkívül fontos. De nem is ne-
kem kell erről beszélni! Most arra kérném 
Lakner Zoltánt, hogy „A szociális föld-
programok történeti előzményei, jelenkori 
kialakulása” címmel tartsa meg előadását, 
a rendelkezésre álló időből egy kicsit el-
csípve, maximum 20 percben! Köszönöm 
szépen!

LAKNER Z.: Államtitkár asszony, el-
nök asszony, kedves kollégák, Hölgyeim 
és Uraim! Lehet, hogy számháborúval 
fogom kezdeni, mert most egy 25 éves 
évfordulót ünnepelünk, és erre emléke-
zünk, ami egyébként 26 éves! Azt tervez-
tük, hogy tavaly ősszel megcsináljuk ezt a 
konferenciát, csak mindenféle program-
torlódások miatt átcsúszott erre az esz-
tendőre! Én nem vállalkozom most arra, 
hogy teljes körű elemzését adjam a szoci-
ális földprogramoknak, hanem valóban, 
az előzményekre szeretném egy kicsit 
ráirányítani a figyelmet. Olyanokra, amik 
közismertek, és olyanokra is, amelyek ta-
lán kevésbé. 

25 évről beszélünk, de hát ülhetnének itt 
80 éves földprogramosok és 120 évesek 
is! Szóval, akármilyen nagy dolog is si-
keredett – mert azt mégiscsak megelőle-
gezhetjük, sőt kijelenthetjük, hogy sikeres 
és felnőtt kort megért ez a program, sőt 
a fenntarthatóságát is igazolja ez a hosz-
szú idő –, mégsem velünk kezdődött a 
történelem. Sokkal régebben, gyakorla-
tilag ugyanezt csinálták már az elődeink 
is. Láthatják, azt az alcímet adtam az elő-
adásomnak, hogy 120, vagy 80, vagy 25, 
avagy a „Hegyvidéki akciótól a szociális 
földprogramig”. 
Mert az első kérdésünk csakis az lehet, 
hogy mikor is kezdődött? Ez a zsirardi 
kalapos úriember, már lehet, hogy valaki-
nek ismerős. Ő egy olyan talpig magyar 
ember, akinek csak az anyja, meg az apja 
volt ír! Egán Edéről van szó. Egán Edét 
kérte föl a magyar kormány, és Darányi 
Ignác magyar királyi földművelési mi-
niszter, pontosan 120 évvel ezelőtt, 1898-
ban arra, hogy mai szóval szociális föld-
programot indítson el a kárpátaljai hegy-
vidéken, ahol rendkívül súlyos szociális 
válsághelyzet alakult ki. 
Az újkori magyar történelemben egyál-
talán nem ismert, így el sem tudjuk kép-
zelni azt a nyomorúságot, ami ott akkor 
kialakult, elsősorban a kárpátaljai ruszi-
nok körében. A teljes éhezés és szétesés 
szélére került népesség helyzetét megvizs-
gálták, nem ad hoc módon, hanem tudo-
mányos bizottságot küldtek ki a helyzet 
fölmérésére. Fölmérték a gazdálkodási 
viszonyokat, lehetőségeket, hátrányokat. 
Megpróbálták megkeresni ennek a mér-
hetetlen nyomorúságnak a hátterét, az 
okait, megvizsgálták az ott élő népesség 
állapotát és ezek természetesen az 1898-et 
megelőző egy-két évben megtörténtek. A 
fölkészülés után a magyar szociálpoliti-
ka első kormánybiztosaként kinevezték 
Egán Edét, hogy Hegyvidéki akció néven 
indítsa el az ottani szegény – egyébként 
erdőgazdálkodással, és kevésbé hatékony 
mezőgazdasággal, állattenyésztéssel fog-
lalkozó – emberek megsegítését célzó 
programot. Ez volt a Hegyvidéki akció. 

Egán Ede tehát kidolgozza és elindítja a 
programot Kárpátalján, és láss csodát, 
mintha most csöppennénk bele a föld-
programokba! Jó minőségű szerszámok-
kal látták el az érintett családokat. Nem 
egyéneket, hanem családokat és telepü-
lésközösségeket céloztak. Vetőmag kihe-
lyezések történtek, de olyan vetőmagok, 
amik a kor tudományos színvonalán a 
legjobbak, és a helyi hegyvidéki adottsá-
gokhoz már alkalmazhatók voltak. Az al-
pesi, hegyvidéki állattartáshoz alkalmas 
állatokat osztottak szét, tejgazdaságokat 
alapítottak, vagyis munkaszervezeteket 
is létrehoztak, amelyek az értékesítési 
feladatokat is megszervezték. 
Az ottani lakosság teljes elnyomorodásá-
ban nemcsak spontán társadalmi folya-
matok játszottak közre, hanem nagyon 
durva uzsorás tevékenység tette gyakor-
latilag tönkre ezt a – többnyire ruszin, 
amúgy is igen szegény - népességet. És 
éppen ezért, hogy ne legyenek ezek a 
szegény, nyomorult emberek kitéve en-
nek az uzsorás világnak, célzottan az ő 
megsegítésükre hitelszövetkezetet hoztak 
létre, alacsony összegű pénzkihelyezés-
sel.
 Csak kitérőként említem, hogy pár év-
vel ezelőtt csaknem ugyanezért a progra-
mért Nobel-díjat kapott egy közgazdász. 
Pedig ezt a magyarok már kitalálták és 
megcsinálták 120 évvel ezelőtt, s mű-
ködött is és hozzásegítette őket a kilá-
baláshoz. Egyébként pár év után sajnos 
elakadt ez a munka, majd erről még egy 

Lakner Zoltán: A szociális földprogramok történeti előzményei, jelenkori kialakulása

Lakner Zoltán előadása

Egán Ede portréja
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szót szólok. Tehát állami pénzen bérelt 
földeket, bérelt legelőket bocsátottak a 
családok rendelkezésére. Szinte ugyanaz 
történt 120 évvel ezelőtt, mint amit ma 
mi csinálunk. A magyar állam 100 ezer 
holdas birtokon vett bérbe földeket és – 
akkori kifejezéssel – árendába, azaz ha-
szonbérbe továbbadta jelképes összegért 
ezeknek a rászoruló, gazdálkodó csa-
ládoknak. Olyan szegény embereknek, 
akiknek a munkakultúrájuk „vékony” 
volt, akik nem rendelkeztek erőforrások-
kal ahhoz, hogy elindulhassanak a talpra 
állás, vagy az önállósodás útján. Hát ez 
volt az első szervezett előzménye a ma-
gyar földprogramoknak. 
De Mária Terézia már a cigányok lete-
lepítési kísérletei során is próbálkozott 
hasonlókkal, vagyis voltak 18. századi 
előképek is, de azok pillanatok alatt szét-
estek, nem voltak eléggé szervezettek, 
ugyanakkor az állami szándék már ak-
kor is megvolt! 
Egy képet mutatok érdekességként: 
Munkácson volt a Magyar Királyi Föld-
művelésügyi Minisztérium Hegyvidéki 
Kirendeltsége – az épület ma is megvan 
Munkácson –, ami az egyik központ-
ja volt ennek a programnak. Szolyván 
volt egyébként a hegyvidéki szociális 
földprogramnak az igazi hegyvidéki 
központja, fönt, a hegyek sarkában. Itt 
Egán Ede sírját mutatom, akinek nagyon 
érdekes az életútja! Csáktornyán szüle-
tett, ami ma Horvátország része, Čako-
vecnek hívják. Kárpátalján dolgozott, az 
ország legkeletibb részén, és az ország 
legnyugatibb részén van eltemetve Bo-
rostyánkő településen. Ezt a helységet 
ma Bernsteinnek hívják és Burgenland-
ban, Ausztriában van, a magyar őrvi-
déken. Ilyen a magyar sors! Egyébként 
azért került ő Borostyánkőre, mert ott 
vett az édesapja birtokokat, és ez az a Bo-
rostyánkő egyébként, ahol az Almássy 
grófok ma is lakják az Almássy-kastélyt, 
illetve várat. Innen való az az Almássy 
gróf, akiről az Angol beteg című film 
készült! Tehát ez egy régi, ősi magyar 
település, ami aztán elnémetesedett. Ja-
vaslom, hogy egyszer kerekedjen fel egy 

földprogramos kirándulás, és menjen el 
a program ősatyjának a sírjához, és te-
gyen le egy szál virágot! Gyönyörű ma-
gyar vidék egyébként, tele ősi magyar 
emlékekkel. 
Kárpátalján nagyon őrzik Egán emlékét, 
s nem csak a Trianoni hatalomátvétel 
előtti érthető nosztalgia miatt. Mert azt 
nem mondtam el, hogy bár nem sokáig 
tartott az ő szereplése ezen a területen, 
kidolgozta, elindította, útjára bocsátotta 
a programot, majd 1901-ben az „uzsorás 
társaság” – nevezzük most így (a szegény 
ruszinokat kölcsönügyletekbe rángató, s 
így teljesen kifosztó, a hírek szerint Ga-
líciából betelepült kocsmárosok és ügy-
védek) – fölbérelt egy bérgyilkost, aki a 
hamis hírrel elcsalta, és a Munkács felé 
tartó Egánt agyonlőtte. A gyilkost ter-
mészetesen sohasem találták meg.
1990 után Magyarországon senki nem 
emlékezett Egán Edére, pedig igazán 
érdemes lett volna, mert a mai magyar 
szociálpolitika egyik nagyon fontos elő-
képe jelenik meg az ő munkásságában. 
Viszont Kárpátalján programok tucatjait 
nevezik el róla, és az ő nevével fémjelzett 
programokat működtetnek, mint példá-
ul az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaság-
fejlesztési Központot.
Íme, az ő személyiségének újra emléket 
állító szobor, ami Ungvárnál van, ezt lát-
hatjuk most a képen. 
A második kérdés, hogy mikor folytató-

dott? Tudjuk, hogy jött Trianon, tönkre 
tett, elvitt a háború mindent, hihetetlen 
nagy volt az összeomlás. De aztán me-
gint csak elkezdődött a talpra állás, és 
bár sokan lekicsinylően, becsmérlően 
szólnak erről a korszakról, pedig sze-
rintem ilyen hihetetlen trauma, ilyen 
mérhetetlen kifosztottság és károko-
zás után a magyar szociálpolitika talán 
egyik legsikeresebb korszaka volt ez a 
Trianon utáni Magyarország életében. 
Ebből kiemelhetünk egy mozzanatot és 
egy nevet, egy újabb nevet, és lám me-
gint egy évfordulóhoz juthatunk. 1938-
ban, az erdélyi Abrudbányáról érkezett 
Esztergár Lajos – aki egyébként pécsi 
polgármester is volt sokáig –, elindítja a 
mai szociális földprogramoknak mintát 
adó Szatmár-Vármegyei Közjóléti Szö-
vetkezetet. 

A szövetkezet ugyanazokat a célokat fo-
galmazza meg, mint Egán Ede korábbi 
programja, viszont ez már kibővül telek-
hez és házhoz juttatással is. Kifejezetten 
sokgyerekes családokat, föld- és munka-
nélküli agrárnépességet célzott meg ez a 
program. Mátészalkán volt a központja, 
de aztán Komárom vármegyében, Bihar 
vármegyében és máshol is elindultak 
ezek a közjóléti szövetkezetek. Állatki-
helyezések történtek, háziipar fejlesztés, 
a háziipar alapanyagának megtermelé-

Esztergár Lajos

Egán Ede emlékműve Ungvárnál
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se, pl. kendert termesztettek, de jelentős 
volt a tengeri termesztés is. Földbérletet 
biztosítottak és egzisztenciafejlesztés 
volt a kifejezett cél. Vagyis itt is visszakö-
szönnek a mai céljaink! 
Képzéseket rendeltek a programok 
mellé, értékesítési segítséget adtak. A 
Hangya Szövetkezet neve még néha 
visszacseng, talán mond még valamit, 
tehát a Hangyát és más szövetkezetek is 
bekapcsoltak a munkába. Tehát a kép-
zéstől az értékesítésig sok ezer családot 
készítettek föl és vontak be ebbe a prog-
ramba. Ezt a típusú foglalkoztatáshoz 
segítést nevezte el már a saját kora pro-
duktív szociálpolitikának. A lényege, 
hogy nem készpénzt akartak azonnal 
elkölthető módon zsebbe dugni, hanem 
gyakorlatias segítséget kívántak adni. 
Tudatosan és kimondottan nevesítve, 
a szociális állam programja nyilvánul 
meg ebben, sok más elemmel együtt. 
Ekkor fedezi fel Európa is ezt a gondo-
latot. 
Akkor nem voltunk lemaradva Euró-
pától, sőt! Sok tekintetben a magyarra 
mintaként tekintettek Nyugat-Európá-
ban is! Sajnos nincs idő kitérni, de az 
állam szociális felelősségvállalása gya-
korlati, intenzív és tényleges felelős-
ségvállalása igazából a második világ-
háború után kezd kibontakozni. De az 
első világháború tájékán már leíródnak 
irodalom szintjén, aztán a két háború 
között gyakorlati megvalósításokra is 
sor kerül. Számos területen bontakozik 
ki az aktív, produktív szociálpolitika 
eszközrendszere, amelybe illeszkedtek 
az akkori földprogramok, amelyeket 
vármegyei szövetkezetek néven illettek. 
Tehát a szegénypolitikától már a szociá-
lis kérdések intézményes közfeladatként 
értelmezett ellátásáig fejlődött az egész 
munka jelentős állami szerepvállalással.
Ez esetben is visszaköszön a mai hely-
zet. Mi már az 1992-es indulástól nem 
szívesen engedtük át a programot más 
szervezeteknek, sőt évtizedekig takar-
gattuk a közvélemény és inkább a többi 
minisztérium elől a földprogramokat, 
meg a falugondnoki szolgálatot, nehogy 

más tárcák kifacsarják belőle a lénye-
get. De hát nem ez történt nálunk sem 
végeredményben. Akadt idő persze, 
amikor is átvette a Belügyminisztérium 
ezeknek a programoknak az irányítását. 
És itt a párhuzam: a földprogramok 
szakmailag decentralizáltan, de a Ma-
gyar Királyi Belügyminisztérium szer-
vezésében működtek. Keresztes Fischer 
Ferenc neve mond-e valamit? Ő egy na-
gyon felvilágosult, szociális érzékeny-
séggel is megáldott ember volt, egyéb-
ként a szociálpolitika államigazgatási 
szereplője, belügyminisztériumnál. Ő 
nagyon komolyan támogatta a közjóléti 
szövetkezeteket, melyekből nem sokkal 
később nőtt ki ugyanezt a szemléle-
tet folytatva az Országos Nép- és Csa-
ládvédelmi Alap, és még sok minden 
egyéb kezdeményezés. A FAKSZ neve 
például mond-e valamit? Ezek Falusi 
Kislakásépítő Szövetkezetek voltak. A 
FAKSZ és az ONCSA programjaiban 
közel 15 ezer lakás épült többnyire 
sokgyermekes, földtulajdon nélküli pa-
rasztcsaládoknak így, a háború idején 
Magyarországon. Amikor a részleges 
visszacsatolások megtörténtek, akkor 
a magyar szociálpolitika „bevonult” a 
visszacsatolt területekre, ezért vannak 
ONCSA házak Kolozsváron, Nagyvára-
don, Kassán és a Délvidéken, Szabadka 
környékén, és azt hiszem Újvidéknél is. 
Vagyis a szociálpolitikai cselekvés kö-
zéppontjába – az előző programunkhoz 
hasonlóan – a szegénységből kitörni 
szándékozó család került, hozzátéve, 
hogy tudatosan törekedtek a gazdasági 
racionalitásra, s nem csak átmeneti se-
gély kiváltó programként gondolkodtak 
benne. Tehát kifejezetten modernizáci-
ós, ennek a népességnek a polgári útra 
segítését megfogalmazó célok és gya-
korlati lépések történtek a gazdálkodás 
terén, amit a szociális segítéssel tudato-
san és szorosan összekapcsoltak. Sajná-
lattal kell ugyanakkor mindezt említe-
nem, mert a magyar szakirodalomban 
ezeket az intézkedéseket évtizedek óta 
teljesen hamis színben tüntetik fel, vagy 
éppenséggel elhallgatják a jelentőségét, 

vagy pedig igyekeznek azt lekicsinyleni.
Lássuk azonban, hogy mikor is kez-
dődött újra? 1992-ben, amikor az első 
próbálkozások, mintaprogramok már 
elindultak. Egészen új világ bontakozik 
ki ekkor, rengeteg nehézséggel, új típu-
sú szociális kihívásokkal, elszabaduló 
egyenlőtlenségekkel, mint a drámai 
méretekben megjelent munkanélküli-
ség, a városi hajléktalanság, vidéken a 
szétszedett Tsz-ek, az elhordott géppar-
kok, a parlagon maradt önkormányza-
ti földek, a munka és védelem nélküli 
munkakultúra, s ami a legnehezebb 
helyzetet eredményezte, a munkakul-
túrát és önállóságot vesztett, magukra 
hagyott emberek a falvakban. 
Ezzel a helyzettel kellett szembenéz-
ni. Most egy kicsit leegyszerűsítettem 
ugyan a képet, de nagyjából ez volt a 
helyzet. Az új világ, a kialakult szociális 
válsághelyzetek új szellemű, gyakorlati-
as szociálpolitikát követeltek. 
Amikor az első nemzeti kormány a sza-
bad világban föláll – 1990-ben Antall 
József kormánya – meghirdeti a Nem-
zeti Megújulás Programját. Ez részben 
a „tűzoltási” feladatokat fogalmaz meg, 
de azonnal a nemzetépítés célkitűzése is 
megfogalmazódik. Ebbe beleértődik az 
is, hogy válságövezetek, a szegény réte-
gek megsegítésére is fokozott figyelmet 
szentelnek. Kormánybiztost neveznek 
ki 1990-ben. Ez a kormányprogram 
már nevesíti is a Szociális Válságkeze-
lő Programok Irodáját, illetve annak 
a fölállítását. Erre kaptam én fölkérést 
1990 őszén, amely megbízatás négy 
évig, 1994-ig tartott. 
Az első feladat a borzalmas állapotok-
ba zuhanó hajléktalanügy kezelése volt 
a tűzoltástól a hálózat- és rendszerépí-
tésig. Nem részletezem, de ugyanez a 
szakmai műhely kezelte, illetve mi me-
nedzseltük a szociálpolitikai rendszer-
váltásnak indulást és keretet adó Szoci-
ális törvény kidolgozását is a koncepció 
kidolgozásától egészen a parlamenti elfo-
gadásig. 
Ezzel egy időben a Szociális Válságkeze-
lő Programok Irodájában hozzáláttunk a 
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kistérségi szociális válságkezelés keretei-
nek kidolgozásához. 1991-től kifejezett 
céllá formáltuk a helyi szociális védelmi 
rendszerek megerősítését. 
Kistérségi szociális válságkezelés. 
Megmondom őszintén, utólag is úgy ér-
zem, hogy időnként több volt az akko-
ri lépéseinkben az ösztönösség, mint a 
nagyon tudatos elgondolás, bár mindig 
igyekeztünk és törekedtünk arra, hogy 
amit elindítunk, az fenntartható legyen 
és illeszkedjen a születő új szociális el-
látórendszerbe. A helyzet és a feladat 
rengeteg ötletet, szociális innovációt 
igényelt. Csak példaként említem, hogy 
a szociális biciklitől a szegényeket tűzifá-
val ellátó szociális szekéren, a hajléktala-
nok vonatán át, a hajléktalanok hajójáig 
és a szociális diszkontokig sok minden 
szociálpolitikai kuriózum született a 
hőskorban. 
Ezek között köztük kell említenünk 
olyan időtálló, immár negyedszázada 
fennállókat is, mint az 1992-ben indult 
szociális földprogramok a ma már a leg-
jobb európai gyakorlatok között emlege-
tett falugondnoki szolgálatok rendszerét, 
amelyek mind akkor, a Válságkezelő Iro-

da menedzselésében, fejlesztésében és 
elterjesztésében, szakmai kimunkálásá-
ban, finanszírozásában, szabályozásában 
indultak, valósultak meg, és szerveződ-
tek országosan hálózattá. 
Ez volt a hőskor! És hát akkor, mint a 
mesében, „Hencidától-Boncidáig nem 
folyt ugyan a bor”, de Gacsálytól Ro-
zsályig mindenképpen! Ők, a rozsá-
lyiak voltak az első fecskék ebben a 
folyamatban. A központból szerveztük 
a munkát, de decentralizált állami szo-
ciálpolitikában gondolkodtunk, kifeje-
zetten kis településekre, apró falvakra 
célzott programokkal. Természetesen 
szempontokat, bizonyos feltételeket 
szabtunk a településeknek, de ők ma-
guk dolgozták ki a saját lehetőségeik 
szerinti kistérségi és helyi programjai-
kat. Tehát a szabadság, a kreativitás és 
az innováció volt az a tudatos irányelv, 
amit igyekeztünk szem előtt tartani. 
Ekkor indultak el tehát a szociális föld-
programok is országszerte, melyekhez 
már az első években is több száz telepü-
lés csatlakozott. Azt is elmondhatom, 
hogy már akkor, árutermelést folytató, 
nyitott földprogramok is születtek, de 

a lehetőséget pusztán szociális juttatás-
ként értelmező, motiválatlan rászoruló-
kat integráló földprogramok is voltak. 
Utóbbiak elég hamar el is haltak. 
Funkciójuk alapján sokféle modellezési 
próbálkozás született. Pl. vannak a fej-
lődő, innovatív programok, amelyek el 
tudnak jutni a „kerten túlra” – Németh 
László álmodott nekünk egy virágzó a 
Kert-Magyarországról – amelyek még 
a mélyszegénységben élők számára is 
egy újabb kitörési lehetőséget képesek 
kínálni.
Vannak olyanok, amelyek adaptívak, te-
hát mintakövetőek, átveszik mások prog-
ramját. Nagyon sikeresen lehet ezt is 
csinálni! Van, aki továbbfejleszti és van, 
aki nem. Vannak a leépülő, motivációhi-
ányosak is.
Létezik azonban az állandó típus, az az 
összekapaszkodó, társkereső, az örökös 
túlélő típusa, az igazi szociálpolitikai 
hungarikum, aki hisz a jövőjében, szereti 
az embereket és szereti a hazát adó ma-
gyar földet. 

Boldog születésnapot kívánok!

A konferencia résztvevőinek egy csoportja
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Nagyné V.I.: Helyettes államtitkár asz-
szonyt hallgatva megállapíthattuk, hogy a 
felzárkózáspolitika indításához a szociális 
földprogram jelentősen hozzátett. Most 
Sztojka Attila főosztályvezető urat kérem 
arra, hogy tartsa meg előadását, amelynek 
a címe „A szociális földprogram, mint a 
társadalmi felzárkózás kiemelt területe”.
Sztojka A.: Tisztelt Helyettes államtitkár 
asszony! Tisztelt tanár úr – ha szólíthatom 
így, hiszen nekem tanárom is volt Lakner 
Zoltán, és utána előadást tartani nem egy-
szerű dolog. Annál is inkább nem, mert - 
ahogy mondtam - tanárom volt, és tanár 
után a hallgatónak megszólalni, vagy akár 
vitába bocsátkozni kifejezetten tilos! Még 
úgy is, hogy mindez elég régen volt. Ép-
pen ezért, én nem szociálpolitikával fogom 
kezdeni, hanem a felzárkózáspolitikának 
az eszközrendszerét igyekszem majd be-
mutatni; olyan szemlélettel, amely jellemző 
volt a szociális földprogramra is. 
Útközben sokat gondolkodtam azon, hogy 
van-e Magyarországon olyan program, 
ami 25 évet élt meg? Egy idő után arra jöt-
tem rá, hogy igazából nincsen, mert ami 
volt, az már beépült az ellátórendszerbe. A 
szociális földprogram önállósága megma-
radt és így programként funkcionálhatott. 
Nekünk a feladatunk az volt, hogy a szo-
ciális földprogramot mégiscsak igazítsuk, 
rendszerbe illesszük. Ez a rendszer nem 
más, mint a Felzárkózási Stratégia, amely 
alapként szolgált bizonyos folyamatok ge-
nerálásában. És hogy mit is jelenthetett ez? 
Azt jelenthette pontosan, hogy 2011. volt 
az az év, amikor Magyarország az Európai 
Uniós soros elnöksége idején azt a „zászlót 
tűzte ki hajójára”, hogy a szegénységben 
élő emberek felemelkedését, társadalmi 
esélyteremtését kicsit másként fogja kezel-
ni. Ez a másképp kezelés alapvetően annak 
megalapozását jelentette, hogy érték alapú 
felzárkózási rendszert hozott létre. Az érték 
pedig maga az ember, és olyan célokat ha-
tároztunk meg, amelyek az Európai Uniós 
stratégiával is összhangban vannak. 25 éve 
vagy 120 éve a szegénység elleni küzdelem 
hogyan létezik? Hogy-hogy még mindig 
erről beszélhetünk és beszélhetünk integ-

rációról, felzárkóztatásról és akár felzárkó-
zásról is, felzárkózáspolitikáról! És hogy mi 
a különbség? Alapvetően – ha össze lehetne 
foglalni – az, hogy egyrészt komplexen kell 
gondolkodni, ha egy problémát vagy prob-
lémahalmazt akarunk kezelni. A komplexi-
tás nem más, mint az egymásra épülés, egy 
időben beavatkozni több területen. Ez egy 
komoly kihívás. Mondhatjuk azt is, hogy 
voltak próbálkozások, többé-kevésbé sike-
resek, vagy kevésbé sikeresek, de mégis-
csak az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt 
időszakban ez a fajta módszertan, amit mi 
felzárkózáspolitikának nevezünk, az adott 
esetben jól működhet és hatékony lehet. Az 
alap kiinduló pont az, hogy az embereket 
a passzivitásból az aktivitás felé vezessük. 
Aktívvá kell tehát tenni az embereket, és 
emellett pedig, amikor az aktivitásról be-
szélünk, látni kell azt is, hogy a stratégiai 
környezetben mik a célok, és a célokat mi 
milyen eszközrendszerrel akarjuk megva-
lósítani. A különbség valójában az, hogy 
ez az egész vállalás, célrendszer, amit mi 
2011-ben megalkottunk, az felelősséget is 
jelentett. Jól beazonosítható felelősséget, 
hiszen intézkedési tervek készültek, most 
már a harmadik készül a Stratégia végre-
hajtására, és ahhoz kapcsolódóan határidő-
ket is megjelenít. Mondhatjuk azt is, hogy 
minden évben bizonyítványosztást kapunk 
a kollégáimmal együtt, hiszen számba vesz-
szük, hogy mit vállaltunk, és hol állunk, mit 
teljesítettünk. És ez bizony-bizony jellemző 
a szociális földprogramban is, annál is in-
kább, mert ha azt mondjuk, hogy a szoci-
ális földprogramnak alapvetően három fő 
célja van: a szegénység kezelése, az újra-
termelődés megakadályozása, alapvetően 
pedig az, hogy abból a résztvevők egy jobb 
élethelyzetet teremtsenek. Ha lefordítjuk, 
akkor a stratégiában ugyanez a három pil-
lér, beavatkozási rendszer megjelenik min-
den szempontból és tökéletesen igazodik 
hozzá. 
Mit is jelent mindez intézkedésekben? 144 
intézkedést jelent! Tehát nem pusztán csak 
egy vállalás, hanem a különböző minisz-
tériumok, különböző ágazatok konkrét 
vállalásainak intézkedéscsomagját jelen-

ti. Bizony-bizony nem egyszerű, de talán 
mondhatjuk, 7 éve –, már ezt említette is 
helyettes államtitkár asszony a köszön-
tő beszédében, „kézzel foghatóvá” váltak 
a felzárkózási programok. Találkozunk 
velük, jönnek a visszajelzések, és sokszor 
tapasztaljuk azt - és élményszámba menő 
beszámolókat hallhatunk -, hogy milyen 
változásokat lehet adott esetben generálni, 
és hogyan lehet igazából emberközpontú-
vá tenni ezt a felzárkózáspolitikát! Mi ezt 
a hálót felzárkózási védőhálónak nevez-
zük, még úgy is, hogy tudjuk, hogy van a 
szociálpolitikának is szociális biztonsági 
hálója. Mi a különbség a kettő között? Az, 
hogy mi nem ellátórendszerben gondolko-
dunk, hanem egyénközpontú intézkedé-
sekben! Olyan intézkedésekben, amelyek 
ott vannak, helyben elérhetőek és az adott 
problémára helyi választ adnak és változá-
sokat generálnak. Az egyénközpontúsággal 
együtt közösségfejlődést igyekszünk szor-
galmazni, és megerősíteni. 
Mik a stratégiai célok és a célokhoz milyen 
eredmények társulnak? Néhány dolgot 
emelnék csak ki, amelyekkel adott esetben 
Önök is találkozhatnak, alátámasztva azt az 
elvet, amely úgy hangzik, hogy segély he-
lyett munkát kell adni az embereknek – és 
a szociális földprogram is egy ilyen eszköz. 
Ha a történelmi előzményekre visszautal-
hatok a szociális földprogram történeté-
nek alapja az, hogy aktívvá tette az embert, 
értékteremtő intézkedéseket generált és 
tett meg, és ugyanezt láthatnánk, ha pl. az 
oktatási esélyteremtésnél kiemelhetnénk 3 
intézkedést. Többek között a Biztos Kezdet 
Gyerekházat, amely ma már 113-at szám-
lál. Vagy arról beszélhetnénk, hogy 13 ezer 
diák kap ösztöndíjat, de említhetjük a roma 
szakkollégiumi rendszert is. Hiszen ez egy 
egyedülálló kezdeményezés Európában, 
de mondhatjuk azt is, hogy a világon is! Ez 
azért egy óriási befektetés is, de sokszor a 
mindennapi munkában mindezt nem tud-
juk felmérni. Ha viszont a jövőre tekintünk, 
és magunk elé tudjuk azt képzelni, hogy rö-
vid időn belül évente 50, vagy akár 100 dip-
lomás, értelmiségi roma kerül ki az egyete-
mekről, annak látjuk a súlyát! És a tudásala-
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pú társadalom egyik fontos pillérét! Ez az 
intézkedés kifejezetten a romákat célozta, 
de nem kizárólagosan. Mert amikor arról 
beszélünk, hogy tudásalapú társadalom, az 
egy ilyen eszközzel is növelhető. 
De említhetjük a munkaerőpiaci kérdés-
kört, amelyben a képessé tevés egy fontos 
eleme a felzárkózásnak, hogy képessé vál-
jon az egyén arra, hogy a munkaerőpiaci 
elvárásokat teljesíteni tudja. 25 ezer embert 
tudtunk egy ilyen programba bevonni. El-
mondhatjuk azt is, hogy a földprogramban 
évente nyolcezer családról beszélünk, és 
ha átlagolunk, és négyfős családokról be-
szélünk, akkor ez 32 ezer embert jelent! 
Legalább 32 ezer ember! Minimummal 
számoltunk csak. Azért ez egy elég szá-
mottevő létszám, még úgy is, ha azt mond-
hatjuk, hogy 2002 és 2017 között több 
mint 700 pályázat jelent meg a szociális 
földprogramban. Több mint 700 pályázat 
érkezett be, és bár egy település többször 
is pályázhatott, ez mégis egy jelentős szám. 
Erről beszélni kell! Ez egy jelentős tény. 
Emlékszem egy történetre, amikor Dr. Ju-
hász Imre SZOFOSZ elnök vezetésével ko-
moly delegáció érkezett a Minisztériumba, 
hogy egyeztessen a szociális földprogram 
jövőjéről. Ezt nagyon komolyan vettük, és 
bizony nem árulok el nagy titkot, hogy na-
gyon komoly szakmai vitákat folytattunk, 
érveket hallgattunk és élményszámba ment 
nekem az, hogy ennek az alkotásnak közö-
sen részesei lehettünk! Fölállva a tárgya-
lóasztaltól bátran azt mondhattuk, hogy 
ehhez mindnyájan a nevünket tudjuk adni. 
Én magam még csak 7 éve vagyok részese 
a szociális földprogram „életének”, de min-
denképpen büszkén mondhatom azt, hogy 
alkotóivá tudtunk válni, és hozzá tudtunk 
járulni a társadalmi változásokhoz igazodó 
szociális földprogramhoz is! 
Szólni kell még a településfejlesztésről, 
mert a szociális földprogram is egyfajta 
településfejlesztési programelem. Ide kell 
kapcsolnom azt is, hogy egyéb más prog-
ramjaink is voltak, ilyen többek között a 
telepszerű lakhatás kezelését szolgáló in-
tézkedésünk. Ez a komplex telepprogram, 
amely 2014-ig 67 szegregátumban valósul-
hatott meg, 55 településen. Ami örömteli az 

az, hogy az elkövetkezendő időszakban a 
felzárkózáspolitika legtöbb forrása a komp-
lex telepprogramokra fog irányulni. Még-
pedig azért, mert mi azt vállaltuk, hogy 
2020-ig minden 7. telepet elérünk a prog-
rammal! Minden romatelepet vagy hát-
rányos helyzetű településrészt el akarunk 
érni, és programot akarunk oda vinni az 
Önök segítségével és együttműködésével. 
Mi is az, hogy felzárkózás és miben külön-
bözik a felzárkóztatástól? Ez nemcsak egy 
szójáték, hanem egy erőteljes különbség. 
A különbség az az, hogy értük, nélkülük 
semmit nem lehet tenni. A „semmit nél-
külük elv” erőteljesen kell, hogy megjelen-
jen. Ez bizony a szociális földprogramban 
is megjelent, annál is inkább, mert amikor 
először felvetettük, hogy legyen kötelező az 
együttműködés a nemzetiségi önkormány-
zattal, akkor a mi partnereink kissé merev 
álláspontot alakítottak ki. Azt mondták, 
hogy „na, jó, de azt tudjuk, hogy ez milyen 
nehéz helyzetet teremthet? Milyen konflik-
tust generál? És azt mondtuk, hogy igen!” 
De a partnerséget tanulni kell! Tanulni kell 
és gyakorolni kell! Még akkor is, hogyha 
nehéz! De fordítva is igaz! A nemzetiségi 
önkormányzatoknak is meg kell tanulni 
az együttműködést, a partnerséget, ezért 
is került bele a pályázatba, hogy ha a nem-
zetiségi önkormányzat pályázik, akkor vi-
szont a települési önkormányzattal kötele-
ző az együttműködés. Tehát egy kölcsönös 
együttműködési rendszert kellett kialakíta-
ni, és ennek köszönhető az, hogy átlagosan 
150-200 település érintett a szociális föld-
programban és 8000 család. 
A történeti áttekintéshez az is hozzátarto-
zik, hogy folyamatosan alakítgattuk a prog-
ramot 2011-től. Fontos fordulópont volt 
2011, hiszen akkor csatlakozott a közfoglal-
koztatás a szociális földprogramhoz. Alap-
vetően azért, mert olyan gazdasági helyzet 
volt Magyarországon, amely elég komoly 
munkanélküliséget eredményezett. Azt is 
láttuk, hogy a szociális földprogram ugyan 
egy eszköz a megélhetés biztosítására, de 
arra nem termel, és nem ad lehetőséget, 
hogy pl. a villanyt fel tudják kapcsolni az 
emberek, vagy az alapvető szükségletekhez 
– amit a program nem termel meg – hozzá 

tudjanak jutni. De a kettő ki tudta egészíte-
ni egymást. Van egy másik fontos elem is. 
Sok olyan embert sikerült bevonni 2011-
ben a közfoglalkoztatásba, akik előtte éle-
tükben soha nem dolgoztak! Olyan réteget 
sikerült elérni, akik igazából abban nőttek 
fel, hogy nem volt munkajövedelmük, és 
nem volt arra példa, hogy ők reggel meg-
határozott időben felkeljenek és teljesen 
normális időbeosztással éljenek. 2012-ben 
a fejlesztés nem állt meg, és épp kollégáim 
voltak azok, akik mindig megkérdezték, 
hogy miért kell újítani? Miért nem választ-
juk az egyszerűbbet? Provokatív kérdés volt 
ez a kollégák részéről, de én azt gondolom, 
hogy a fő cél az volt, hogy a társadalmi vál-
tozásokhoz igazodjunk. Igazodjunk akkor 
is, amikor elkezdődik a termelés és javul a 
hatékonyság és felesleg keletkezik. A feles-
legnek pedig piacot kell teremteni, és azon 
túlmenően, hogy minőségi terméket tud-
junk előállítani, amihez viszont elengedhe-
tetlenül szükséges volt az eszközfejlesztési 
alprojekt elindítása, az is fontos volt, hogy 
az alapprogramot viszont ne változtassuk 
meg! Beszélhetnék arról is, hogy 2015. volt 
az az év, amikor megpróbálkoztunk a név-
módosítással: tőlem származott az ötlet, 
hogy szociális agrárgazdálkodási progra-
mot kellene hirdetni! Akkor Dr. Juhász 
Imre felhívott engem, és azt mondta, hogy 
„Attila, évtizedek óta szociális földprog-
ramról beszélünk, így most el fog veszni a 
szociális földprogram!” Mondtam, hogy 
„nem, csak szeretnénk egy kicsit más oldal-
ról is bizonyítani, hogy ez nemcsak pusz-
tán szociális jellegű intézkedés, hanem egy 
nagyon komoly agrártevékenység is, hiszen 
elég komoly értéket kezdett el termelni a 
szociális földprogram.” Nos, a név válto-
zott: szociális agrárgazdálkodási szociális 
földprogramra.
Röviden bemutatom még a szociális föld-
program területi eloszlását. Jól látható, 
hogy a piros színnel jelölt megyék az aktív 
megyék, a zöld színnel jelöltek a kisebb 
aktivitással rendelkezők, és a fehér szín az, 
ahonnan nem nagyon jönnek be pályáza-
tok. Ha felraknánk a diára azt is, hogy hol 
vannak a hátrányos helyzetű települések, 
akkor a kettő átfedést mutatna. Elég ko-
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moly átfedést, ezért mondhatjuk, hogy a 
célzás megfelelő és jó. Kollégáim készítettek 
összeállítást a statisztikai adatokból is, néz-
zük a 2017. évet. 92 db kisállattartási prog-
ram valósult meg, ebből 66 db olyan, amely 
állattartási és növénytermesztési program 
is egyben. Azt gondolom, hogy ez kulcs a 
fenntarthatóság szempontjából. Nyilván 
pályázóként a lehetőségeink korlátozottak, 
mert ha nincsen állattartásra megfelelő he-
lyiségünk, akkor nehéz megvalósítani, de 
mégis az a jó, ha a növénytermesztés és a 
kisállattartás együtt zajlik. Pár számadat 
még, ebből csak egy dolgot szeretnék ki-
emelni, hiszen nem nagy forrásokról be-
szélünk, ha az Európai Uniós forrásokhoz 
viszonyítunk. Nem nagy források, mert 
133 millió, illetve 250 millió forintos ke-
retösszegekről beszélünk. És mégis, milyen 
változásokat tudott elindítani, milyen érté-
ket tudott teremteni ez a projekt! Számom-
ra mindenképpen azt erősíti, hogy nem a 
forrás mértéke az elsődleges szempont, ha-
nem az, hogy abban a pályázatban milyen 
eszköz és milyen programelemek jelennek 
meg! Azoknak a hatékonyságát hogyan 
lehet növelni és segíteni? Kulcsfontosságú 
volt, amikor kötelezővé vált a bevontakat 
oktatásban részesíteni. És kötelező szak-
embert is biztosítani! Ezek voltak azok az 
elemek, amelyek a mi részünkről újonnan 
megjelentek. Lehet, hogy Önök számára ez 
természetes volt, és a polgármester mind-
ezt maga felügyelte. Sokszor mondtam, 
vagy mondtuk azt is, hogy a polgármester 
egy univerzális ember, mert munkafolya-
matokat szervez a településen, de szociális 

szakember is, és még sorolhatnánk, hány-
féle képességgel rendelkezik. De az biztos, 
hogy a szociális földprogram egy nagyon 
komoly intézményi rendszert hozott létre 
helyi szinten is. S hogy hányszor pályáztak? 
Nos, 6 db olyan település van 2012-2017. 
között, amely évente beadta a pályázatát. 
Nyilván ez csalóka egy kicsit, mert sokan 
a Start mezőgazdasági programba átvo-
nultak, átmentek, egyszerűen azért, mert 
a Belügyminisztérium nagyobb forrást 
rendelt hozzá. De ez nem baj, mert a fel-
zárkózáspolitikának az is az előnye, hogy 
tesztel, kipróbál, a bevált részeket pedig 
rendszerbe illeszti. Ezek azok az elemek, 
amelyek a szociális földprogramra is jel-
lemzők. Elindítottunk valamit, majd az-
tán naggyá téve, „felnőtté válva” elenged-
tük, hogy mások is végezzék. A megyén-
kénti százalékos megosztásból pedig jól 
látható, hogy 4 megye az, amelyben aktív 
és hasonló arányú a részvétel, ezek Bara-
nya, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék. 
Végezetül, mi a szociális földprogram jö-
vője? Nem egyszerű a helyzetünk, helyettes 
államtitkár asszony ezt sokszor elmondja, 
hogy a jövő felzárkózáspolitikáját nekünk 
kell megalkotni és bizony a szociális föld-
programban is még sok-sok rejtett erőfor-
rás, sok-sok lehetőség van. Az biztos, hogy 
azok a települések tudnak rohamtempóban 
fejlődni, ahol több program, több felzárkó-
zási program egy időben jelenik meg. Ahol 
mondjuk, van egy Biztos Kezdet Gyerek-
ház, van egy Tanoda, van telepprogram, 
meg van egy közösségi program a szoci-

ális földprogram mellett! Szerencsésebb 
települések mindezek együttes jelenlétével 
tudják hatékonyan növelni esélyeiket, a te-
lepülés eredményességét. De lényeges az is, 
hogy a programok egymást ki tudják egé-
szíteni. Kétségtelen, hogy a szociális föld-
programnak a jövője talán az, hogy a szoci-
ális gazdaságnak Magyarországon egyfajta 
táptalaja legyen. Mert a szociális földprog-
ram bizony táptalajul szolgálhat a szociális 
gazdaságnak. De sok vita vár még ránk az 
ügyben, hogy mi is az a szociális gazdaság? 
Én azt gondolom, hogy a szociális gazdaság 
nem más, mint egy gazdasági tevékenység 
melletti erőteljes hátránykompenzáló in-
tézkedések összessége. Ahogy Önök tették 
ezt a szociális földprogramban. Azon túl, 
hogy földet műveltek és állatokat tartottak, 
mellette sok egyéb mást is végeztek. 
Ez a jövő, azt gondolom, és ezt csak és kizá-
rólag olyan partnerségben lehet végrehajta-
ni, mint ami most itt érződik és jelen van! 
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Nagyné V.I.: Köszönöm főosztályvezető 
úr! Valóban, nem elég a múltba tekinte-
ni egy ilyen szakmai körnek, akinek ilyen 
jelentős tapasztalata és intellektuális ka-
pacitása van, hanem hozzájárulhat a jövő 
koncepciójának kiformálásához is! Én azt 
remélem, hogy a holnapi nap, a szekció-
munkák és az előadások ehhez is adnak 
muníciót! Tisztelettel várom, hogy a holna-
pi zárszóban mindaz, ami most elhangzott, 
megerősödik-e, vagy esetleg bővül vagy 
módosul!

A konferencia helyszíne a Kölcsey Ház konferenciaterme
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Kovács Ibolya a Népjóléti Minisztéri-
um Válságkezelő Programok Irodájában 
dolgozott annak megalakulása óta, így 
az 1992-ben indult szociális földprog-
ramokat kezdetektől fogva kísérte. Elő-
adásában azt mutatta be, milyen volt az 
induláskori környezet, valamint kitért 
arra is, hogy a Válságirodában hogyan 
jelent meg ez a feladat, milyen szakmai 
innovációk, kihívások voltak abban az 
időben, és hogyan alakultak ki a föld-
programok. 
A rendszerváltást követően teljesen 
átalakult a gazdaság és a társadalom. 
Megszűntek a termelőszövetkezetek, 
amelyek a falvak számára munkát, meg-
élhetést biztosítottak és közösségként 
is funkcionáltak. Eltűntek a termékfel-
vásárlók, a tejcsarnokok üresen álltak, 
ugyanakkor ott volt a szakmai tudás 
és hozzáállás, amit az emberek tsz-ben 
megtanultak. Gazdálkodni tudtak, de 
önállóan nem.  Az önkormányzatok ne-
héz helyzetbe kerültek, de megszületett 
az új önkormányzati törvény, ami a le-
hetőségek tárházát is jelentette az új pol-

gármesterek számára. Az Iroda koncep-
ciója – a kormány elvárásával összhang-
ban – az volt, hogy helyben, az önkor-
mányzat bevonásával keressenek megol-
dásokat a helyi problémákra. A Nemzeti 
Megújulás Programja alapján az Iroda 
legfontosabb feladata volt, hogy az új 
típusú szociális problémákra új válaszo-
kat találjon, egy átalakuló szociálpoliti-
kai környezetben. Kedvező volt, hogy 
ebben a formálódó társadalmi-gazda-
sági környezetben mindenki valami újat 
akart csinálni és az önkormányzatok is 
folyamatosan keresték a lehetőségeket. 
Nem volt szigorú központi szabályozás, 
lehetett építeni a helyi ötletekre, lehető-
ségekre, hagyományokra; valódi szak-
mai szabadságot kapott az Iroda. Fontos 
motiváló erő volt, hogy az önkormány-
zatok is törekedtek a helyi eszközök, 
erőforrások védelmére. A résztvevők 
közösen formálhatták a programot, nem 
voltak nagy kötöttségek.
A szociális földprogram első kísérlet-
ében 2 megye vett részt: Békés megyéből 
Sarkad, és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyéből a tiszaháti települések: Rozsály, 
Magosliget, Tiszabecs. A kezdeti kihí-
vások a következők voltak: a családokat 
újra meg kellett tanítani gazdálkodni, 
nem volt földje az önkormányzatnak, 
vagy olyan rossz minőségű volt, hogy 
nem lehetett rajta termelni, nem volt 
szakképzett irányító, sok helyen hiány-
zott a technikai háttér, ill. nem volt he-
lyi szabályozás sem. A program során 
fontos lépés volt a szociális diszkontok 
kialakítása is, az első ilyen bolt Szakoly-
ban jött létre. Később újabb lépcső volt 
az önerő bekapcsolása. A piacra történő 
termelés felé való elmozdulásnak a kez-
detkor nem sok esélye volt, az önellátás 
volt a fő cél.
A szociális földprogram tehát egy kihí-
vásokkal teli, átalakuló szakmai környe-
zetben született meg, bázisát a Válságke-
zelő Iroda és az önkormányzatok együtt-
működése teremtette meg, a programok 
kidolgozása a helyben meglévő tudásra 
épült, tartalmát a helyi igények és ötletek 
inspirálták.

Kovács Ibolya: A szociális földprogram indításának szakmai kihívásai (Összefoglaló)

A konferencián 122 fő vett részt az ország 11 megyéjéből
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Nagyné Varga Ilona: A pódiumbeszél-
getés címe, „Beszélgetés a „hőskor” sze-
replőivel”. Idézőjelbe tettük a hőskort. 
Az ötletet Serafin József adta, aki hosszú 
éveken át kísérte a programot. Mi folya-
matosan, mint teoretikusra tekintettünk 
rá, a megbeszéléseinket, szakmai műhely-
beszélgetéseinket követően tudtuk, bizto-
sak lehettünk abban, hogy a döntéshoza-
talban képviselni is fogja azt. A 10 éves 
konferencián Ő vállalkozott arra, hogy 
korszakolja a szociális földprogramokat, 
hőskorszaknak nevezte az első 2 évet.
A beszélgetés vezetésére készülve meg-

néztem, hogy mi a jellemzése általában 
a hőskornak. A következő leírásokat ta-
láltam: a történelem kezdete, nagy tet-
tek jellemzik, hősök mozdítják elő, vagy 
köréjük csoportosulnak, vagy ők szerve-
zik meg azt, vagy a hősök azok, akiket 
követnek. Minden településnek lehetnek 
saját hőseik, ha közösségfejlesztéssel fog-
lalkoznak, akkor bizonyára ismerik a hős 
szerepét, jelentőségét, hogy mennyire 
fontos egy karizmatikus vezető, milyen 
eredménye, milyen hatékonysága lehet 
az ilyenfajta közösségépítésnek, ahol van 
egy ilyen szereplő. Mi is azt tapasztaltuk 
a kutatások során, hogy a karizmatikus 
polgármester, aki multifunkcionális, aki 
vállalja a település ügyeit, aki cselekszik 
és a képességei is multifunkcionálisak, 
szinte nélkülözhetetlen feltétele a szociá-
lis földprogramnak. 

Nos, mi meghívtunk erre a beszélgetésre 
néhány olyan kollégát, akiről úgy gon-
doltunk, hogy mindenképpen a hőskor 
szereplői. Most szólítom őket a pódium-
beszélgetésre. Először Lakner Zoltánt, 
akiről, mint korábban megállapítottuk, 
hogy az arcképcsarnokban a legnagyobb 
fotót kaphatja, és aki az induláskor kor-
mánybiztos volt. Kovács Ibolyát is szó-
lítom, aki elmondta, hogy a jobb keze 
volt Lakner Zoltánnak, és az előadásból 
is kiderült, hogy főosztályvezetőként 
alakítója, következetes támogatója volt 
a szociális földprogramnak. Nem csak 

irányította, hanem jól ismerte a prog-
ramokat, közigazgatási szakemberként 
épített a terepen szerzett tapasztalatokra 
és arra a sokoldalú kapcsolatrendszer-
re, amelyet a helyi program irányítóival 
alakított ki. Az Ő vezetése idejében ala-
kult ki a Területi Menedzser Szervezeti 
rendszer, mely hídszerepet töltött be a 
minisztérium és a programmegvalósítók 
között és az Ő irányításával lett a szoci-
ális földprogramnak módszertani szer-
vezete. A Népjóléti Minisztériumban és 
jogutódjaiban dolgozott Serafin József, 
aki következetesen képviselte a szociális 
földprogramot. Ignácz Zoltán polgár-
mester, aki Rozsályban a program indí-
tásában vett részt, (őt is elhozták nekünk 
a rozsályiak a konferenciára.) Dr. Juhász 
Imrét, aki Homrogd polgármestere volt 
és 2002-óta a Szociális Földprogramok 

Szakmai és Érdekképviseleti Egyesü-
letének elnöke. Szentes Attila Nógrád 
megyéből, aki ’96-ban indította a prog-
ramot Ságújfaluban. Pap Tibort kérem 
még Dévaványáról, aki Békés megyében 
indított programot. 
Az első kérdés úgy szól, hogy Ti, egyen-
ként, személy szerint mikorra teszitek a 
hőskort, és miért? 
Lakner Zoltán: Nos, amit ’90-ben el-
kezdtünk a Válságkezelő Irodában, az 
volt a hőskor. Láttuk, hogy a személyi, 
családi és elhúzódó társadalmi problé-
mák, nagyon régen ott voltak a magyar 

településeken, és erre igyekezett akkor 
Magyarország gyors válaszokat adni. 
Ennek láttuk a példáit 120 éve, 80 éve és 
láttuk 26 évvel ezelőtt is. Kovács Ibolya 
is utalt rá, s én is rá, hogy azok az idők 
hihetetlenül megrázóak voltak. A rend-
szerváltozás éveit éltük, ami egy eufóri-
kus szabadságélményként kellett volna, 
hogy szétterüljön az országban és a sze-
mélyes életünkben. Tulajdonképpen ez 
meg is történt, de olyan kemény szociális 
ára volt a politikai-gazdasági átalaku-
lásoknak, amire teljesen fölkészületlen 
volt Magyarország, a családok, az em-
berek. Nem tudták, hogy mit kezdjenek 
ezzel az új helyzettel, és akkor minket 
bedobtak a mélyvízbe. Igazából a kor-
mánynak sem volt konkrét elképzelése, 
sőt! Semmilyen elképzelése nem volt. 
Azt tudták, hogy kell egy ilyen irodát 

Pódiumbeszélgetés a „hőskor” szereplőinek részvételével és Közösségi múzeum ajánló

Pódiumbeszélgetés
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létrehozni, de amit Kovács Ibolya be-
mutatott, a feladatot, azt az én kinevezé-
sem után hónapokkal fogalmazta meg a 
kormány! Mi tehát érzékeltük a problé-
mát, és megpróbáltunk valami ösztönös 
módon válaszolni, és társakat keresni a 
munkához. A mi életünkben, az enyém-
ben például semmiféle államigazgatási 
előzmény nem volt. Azt sem tudtam, 
hová kerülök, nem tudtam, mi fán terem 
egy minisztérium, a korábbi szocialista 
állam működése meg kifejezetten taszí-
tott. Az új világ még nem volt kitalálva.  
Szóval volt egy nagyon nagy lehetőség, 
egy igazi kemény kihívás, hogy tulaj-
donképpen azt csinálhatunk, amit jónak 
látunk. Úgy mentünk be például be egy 
településre – akár hajléktalanügyben 
a hálózatot kiépíteni, akár a kistérségi 
programokban –, ahogyan az ma már 
elképzelhetetlen. Az, hogy zsebünkben 
volt a pecsét, egyszerűen odamentünk, 
megállapodtunk, helyben lepecsételtem 
a szerződést és három nap múlva utalni 
is tudtuk a pénzt. Ma ugyanez hónapokig 
tartana. Ebben benne volt az a lehetőség, 
hogy mint a kormánybiztosnak volt ele-
gendő fölhatalmazásom erre a munkára, 
bár azt is meg kell mondjam, hogy a kor-
mány szinte soha nem kért számon ben-
nünket. Úgy kellett a kormányra „rátuk-
málni” a 4 éves kormánybiztosság után, 
hogy olvassák el a beszámolót, amit 
összeállítottunk. Ez így valóban hőskor 
volt.  Tehát mi a mélyvízbe voltunk bele-
dobva, ahogyan az egész ország is, az új 
polgármesterek, és az emberek is persze.  
Nagy volt a szükség, nagyon nagy, s ez 
elindította az innovatív gondolkodást, 
amihez akkor még meg volt a kellő ru-
galmasság és szabadság.
Nagyné V. I.: Tehát a hőskor, az indulás 
évei.
Kovács Ibolya: Próbáljunk arra gondol-
ni, teljesen mindegy, mit definiálnak, 
hogy ’90, ’91 vagy ’92. Attól függ, hon-
nan nézzük az indulást: mikor pecsétel-
tünk, vagy amikor tényleg el is indult a 
program. A települések voltak nehezebb 
helyzetben, azért, mert ott helyben azon-
nal meg kellett oldani mindent! Azt gon-

dolom, hogy kicsit megelőztek bennün-
ket, mi már sokszor csak utánamentünk 
a dolgoknak. Hogy melyik hónapban, 
melyik évben kezdődött, azt kell alapul 
venni, hogy akkor kezdődött, amikor ott 
helyben meg kellett valamit csinálni, a 
szükség hozta a helyzetek megoldását. 
Én ezt becsülöm a legjobban!
Serafin József: A hőskort nem szeret-
ném újradefiniálni. Arra a korszakra, 
amire vonatkozik, és találkoztunk is vele 
leírva, és fogunk is, ez szerintem áll! A 
hősről magáról. Azt hiszem, ha definiál-
ni kell, akkor arra nagyon jó, hogy va-
lami példát mutatunk. Mutatok példát 
dokumentumokban jobbról, mutatok 
példát balról. Hősök: egy olyan korszak-
ban éltünk, ami kitermelt hősöket. Azt 
gondolom, hogy a rendszerváltás egy 
olyan korszak volt, a maga pár évével, 
ami nehéz helyzet volt. A mesében a hő-
sök hétfejű sárkánnyal küzdenek. Ebben 
a korszakban hétfejű válsággal küzdött a 
kormánybiztosi iroda, a nagyon nehéz 
feltételek mellett! Ehhez hősök kellettek!
Ignácz Zoltán: Tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Én egy nagyon kemény, na-
gyon nehéz és hosszú szolgálati időnek 
nevezném azt a kort, ami ’92-ben kez-
dődött. Amit az előttem szólók – Lakner 
úr és Kovács Ibolya – is említettek, hogy 
egyszerűen szétrobbant ’92 őszén a szö-
vetkezet, és innentől az életet újra kellett 
kezdeni. Ezt még tetézte az, hogy ’90-
ben kezdtem a polgármesteri tisztséget 
és ugyanígy történt a tanácsi rendszer 
összeomlása is. 8 település nagyközségi 
tanácsa robbant szét, és alig volt appa-
rátusunk. Az a hőskor idézőjelbe kerül, 
nekem ’90-92-től kezdődött a „kemény 
élet”, és amit meg kellett valósítani, azt az 
utódom ma is folytatja, hál’ istennek!
Szentes Attila: Ilona kicsit definiálta, 
hogy a hőskor, az egy történelmi kor-
nak egy nagyon szép kezdete. Én azt 
mondanám, hogy ezt mindenki döntse 
el magában! A hőskor egy nagyon szép, 
hosszú eseménynek a kezdete, ami a 25 
évhez kapcsolódik. És hogy kik a hősök? 
Én nagy tisztelettel köszönöm minden 
jelenlevőnek, mindenkinek, aki segítet-

te a szociális földprogram újkori bein-
dulását. Mégis azt mondanám, hogy a 
hétköznapi hősök azok a családok, akik 
otthon vannak, és tisztelet, becsület ne-
kik. Elsőre azért, mert ez a szociális tá-
mogatási forma egészen más, mint amit 
korábban megszoktak. Ez nem egy egy-
szerű segély, ez nem egy Erzsébet utal-
vány, nem egy tűzifa támogatás, amit 
télire hazaviszünk, és elégetünk, hanem 
egy olyan segítség, amihez kellenek ők 
is. Ők is hozzáteszik magukat, megsok-
szorozva azt az értéket, amit a pályázó 
önkormányzat az államtól kapott. 
Pap Tibor: Az a kor, amiben akkor él-
tünk, kötelezővé tette mindenki számá-
ra, aki valamilyen tisztséget kapott, hogy 
megoldja a rá váró feladatokat, melyek 
irdatlanul nehezek voltak a korábbiak-
hoz képest. Össze tudom hasonlítani, 
mert 1979-től tanács tiktár voltam, utána 
’85-től tanácselnök, utána pedig polgár-
mester, amíg el nem mentem nyugdíjba. 
És bizony ebben az időszakban olyan 
helyzetbe kerültek a települések, hogy 
megkaptak egy nagyon komoly önál-
lóságot az önkormányzati törvénnyel, 
de ugyanakkor kaptak egy olyan fele-
lősséget is, egy olyan problémahalmazt, 
amit kezelni kellett. Ráadásul olyan is 
előfordult, amit a korábbi éveinkben 
nem tudtunk megtapasztalni, hogy po-
litikai nézetkülönbségek is jelentkeztek. 
A településünkön például igen komoly 
feszültségek akadtak abból, hogy az ön-
kormányzat szociális földprogram cél-
jaira elkezdett földet vásárolni, emiatt 
támadtak azok, akik gazdálkodni szeret-
tek volna, hogy fölverjük az árakat, tá-
madtak azok, akik még azt hitték, hogy 
a Tsz-ből tudnak majd valamit csinálni, 
és lesz egy Kft, akiknek kellene majd 
ez a föld, amit, mint Kft nem vehettek 
meg, de mint vezetők igen. Ezek között 
a viszonyok között kellett a programot 
elindítani. Számukra azért nem volt tel-
jesen természetes, hogy más embertár-
saikon is segíteni kellene, sőt! Konkrét 
példát mondok: 17 településből a lehe-
tőséget– hogy az önkormányzatok földet 
vegyenek,– egy település kivételével a 
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többiek nem igazán akarták. Sőt, mond-
ták, hogy te „tiszta hülye” vagy, inkább 
magadnak vegyél földet! Ilyen viszonyok 
között dolgoztunk, de azért néhány te-
lepülés mégis hasonlóban gondolko-
dott. Tudtunk eszközöket úgy vásárolni, 
hogy az egyik a programban ezt vette, 
a másik azt, és kölcsönösen használtuk, 
hoztuk-vittük. Többek között megpró-
bálkoztunk minden olyasmivel, amiből 
valamilyen módon bevételt tudunk el-
érni, vagy a rászorulóknak segíteni. Volt 
mangalica telep, volt juh, baromfi, sütő-
üzemet, téglagyárat, szeszfőzdét vásárol-
tunk, mellyel próbáltuk a foglalkoztatást 
elősegíteni. Próbáltuk rábírni a tőkével, 
munkatapasztalattal rendelkező vállal-
kozásokat, hogy fektessenek be egy ilyen 
településen, mint a miénk. Még eredmé-
nye is lett. Én úgy gondolom, ez az ön-
kormányzatiság hőskora, és ezen belül a 
szociális földprogram mindenképpen si-
keres volt, amelyet eredményesen hajtot-
tunk végre. És ennek megvan az utóélete 
is, a most futó programokban!
Juhász Imre: Ünneprontó leszek! Szá-
momra a hőskor nem azzal az időszak-
kal kezdődik, amikor eszköz került a 
kezünkbe 1994-ben. 4 évig úgy voltam 
polgármester a „rongyos” demokráci-
ában, hogy a személyes ráhatással, sze-
mélyes meggyőzésekkel próbáltam és 
tudtam csillapítani a helyzetet. Amikor 
eszköz került a kezünkbe – mert az en-
csi járás a szociális földprogramba a má-
sodik körben került be – az már nem a 
hőskor időszaka volt, hanem a cselekvé-
sé, Egy 7 gyerekes parasztcsaládból szár-
mazom, aki mindig ismerte a „kevesebb, 
mint másnak” időszakot, tehát nem volt 
újdonság, hogy nem egyformán jut a 
családoknak. Amikor hosszú miskolci 
tanulás, és ott lakás után hazakerültem 
1990-ben újra a településemre, látnom 
kellett, hogy akikkel felnőttem, akikkel 
azonos sorson voltam, milyen mértékű 
szegénységbe süllyedtek. Mert ők vol-
tak az elsők, akiket elküldtek a miskolci 
munkahelyekről. Az volt a hőskor, még 
egyszer mondom, azaz időszak, amikor 
még nem volt eszköz a kezünkben, és 

eszköz nélkül kellett próbálkozni, és ki-
sebb megoldásokat találni arra, hogy ne 
bukjon ki olyan mértékben az elégedet-
lenség, ami egyébként már kezelhetetlen. 
Nekem a ’94 utáni időszak már lehetőség 
volt, mert eszközt kaphatnak. Én így lá-
tom a hőskor időszakát!
Nagyné V. I.: Kellett bátorság ahhoz is, 
hogy elkezdd a szociális földprogramot, 
kellettek azok az erények, amiket a hő-
sökre mondunk.
Juhász I.: Megmondom, mi volt a legna-
gyobb bátorság! A legnagyobb bátorság 
az volt, mikor eszköz került a kezünkbe 
’94 után és felvállalni azt, hogy meg-
mondjam, hogy neked ez jó lesz! Ha 
törik, ha szakad, csináld meg a családod 
számára! Úgy gondolkodtam, hogy egy 
viszonylag szegény emberről jól gondo-
lom, hogy lehet neki jobb, és minden-
áron meg is fogom vele értetni, hogy én 
most jót akarok vele tenni. Az eszköz, 
amivel az ember meggyőzte a másikat, 
és majd azt követően beállt, és csinálta, 
és szépen működő, újra működő porták 
lettek a faluban, az volt a bátorság, mert 
egyébként nagyon sokan voltak a hátad 
mögött, akik ellenszurkolók voltak. A tsz 
elnök volt az első. Amikor azt mondtam 
neki, hogy „Sándor, 32 hektár önkor-
mányzati föld van – mert a pedagógus 
föld ott volt az önkormányzatoknak –, 
Légy kedves, melyik azaz öt hektár, amit 
behozhatunk a szociális földprogramba”, 
mert a cigánysorhoz, a telephez nem tar-
tozott porta, tehát ők nem gazdálkodhat-
tak a portájukon. És akkor ő lett az első 
ellenszurkoló. Meg Mari néni. Megkér-
deztem tőle, „most akkor miért tetszik 
haragudni?” – mert tudtam, hogy ellen-
szurkoló. „Miért tetszik haragudni, hogy 
most ők is kapát vesznek a vállukra? Hát 
tessék visszaemlékezni, hogy valamikor 
falun, amikor harmadosban, vagy egyéb 
rendszerben kapáltunk, minden csa-
ládnak megvolt a maga cigány családja. 
Együtt jártunk kapálni. Tudtak ők ka-
pálni, meg tudták ők azt csinálni! Nem 
volt ez tőlük idegen, csak nem volt soha 
földjük, amit saját maguknak műveltek 
volna! Tehát miért tetszik haragudni?” 

És akkor a következő volt a válasz: „most 
fiam, azt mondja meg akkor, amit én 
megtermelek a kertemben, kinek fogom 
kilónként eladni?” Tehát ilyen egyszerű 
dolgokban is meg kellett győzni a falusi 
embert, hogy nem olyan rossz az, hogy 
ha kapát vesz a vállára! „Higgye el, hogy 
majd el fogja adni a magáét!”„De hát ki-
nek fogom eladni kilónként a krumplit, 
meg a babomat?” Tehát ezek voltak azok 
a problémák, amikről úgy gondolom, 
hogy itt kell beszélni.
Nagyné V. I.: Változatlanul a bátorság a 
téma! Mihez kellett bátorság?
Szentes A.: Bátorság. Én nem vagyok 
egy bátor ember, még a légytől is félek! 
A légy veszélyes állat, tessék csak a ce-
celégyre gondolni, milyen veszélyes. Én 
azt mondanám, hogy bátorság helyett 
szív és lélek kellett, Önöknek, minden-
kinek, aki itt van, és itt ül, és mindazok-
nak, akik fölvállalták azt a munkát, hogy 
sokszor saját magukon segíteni nem 
tudó családoknak adjunk lehetőséget. 
Fölismertetni velük azt, hogy másképp 
is lehet! Mi, Ságújfaluban nem kénysze-
rítettük senkit, nem próbáltunk erőszak-
kal bevonni, hogy „neked ez jó lesz!”. 
Elmondtuk a lehetőségeket, és csúnya, 
nem csúnya, csak azzal foglalkoztunk, 
aki magáénak érezte ezt a lehetőséget. 
Aki azt mondta, hogy igen, nekem ez jó 
lesz! Innentől kezdve nem futottunk bele 
negatív dolgokba, nem vágták le a csir-
két, a disznót, a kecskét, mert ők maguk 
kérték, hogy ez így működjön! Partne-
rei, részesei voltak az egésznek. A leg-
nagyobb különbség a szociális földprog-
ram, és minden más program között – 
van még egy pár szociális program, ami 
hasonló –, hogy az a személy, aki a hátán 
viszi, aki foglalkozik vele és csinálja, sok-
szor köszönetet sem kapva, az szívvel és 
lélekkel csinálja. Mondhatnám azt, hogy 
bátran csinálja, a bátorságnak egy kicsit 
más színezetet adva. Én azt mondanám, 
hogy köszönöm, hogy szívvel és lélekkel 
csináltátok, csak így lehet! És csak így 
érte meg ezt a 25 évet! Ha nem így csi-
nálnánk, akkor most nem lenne 25 év, 
illetve ahol nem így csinálták, az a rend-
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szer 1-2 évig működött, és utána kihul-
lottak a pályázók közül.
Ignácz Z.: Nekem 1992-ben a bátorság 
azt jelentette, hogy ezt meg kell csinál-
nom! Meg kellett csinálni akkor, ami-
kor szétrobbant a tanács, szétrobbant a 
szövetkezet, apparátust kellett építeni. 
És valahogy az volt a kérdés a fejemben, 
hogy a hogyan továbbra kell válaszolni! 
Mit kell csinálni az elszegényedett, sem-
mi eszköz nélkül létező faluval, hogy az 
élet továbbmenjen, hogy az emberek az 
irányítottságból az önálló megvalósítás 
felé menjenek el? Az a kérdés is megfo-
galmazódott bennem, hogy vajon kell-e 
ezt csinálni, nem fogom-e én, mint ön-
kormányzati vezető hátráltatni a majdan 
létrejövő vállalkozásokat? Késleltetni 
vagy hátráltatni? Hogy az önkormányzat 
megcsinál bizonyos dolgokat, beindítja 
a szociális földprogramot, felvállalja a 
megélhetéshez, a mezőgazdasági, falusi 
megélhetéshez szükséges eszközállo-
mány működtetést, és vajon jó lesz-e ez? 
Nem laposítom-e el a vállalkozó embe-
rek gondolkodását, hogy van itt az ön-
kormányzatban, aki csinálja, és akkor 
mi nem csináljuk! Nagy kérdés volt, de 
mégis csak azt mondtam, hogy igen, 
előre kell állni, és bátornak kell lenni! 
Kezdődött azzal, hogy ’92-ben 80 milliós 
veszteséggel széthordták a szövetkezetet, 
és akkor ott volt a falu eszközök nélkül. 
Csupán a 4 földalapból képződött ter-
mőföld maradt az embereknek, amellyel 
eszköz nélkül nem tudtunk mit kezde-
ni! Megint bátornak kellett lenni ahhoz, 
hogy 10 jogásszal – akik felszámolták a 
település vagyonát – szembeálljak, és el-
indítsam az életet a ’92 őszén megfogal-
mazott elképzelésekkel. És ’93 tavaszán, 
az első sikeres pályázat után elindult a 
program, de ez egy olyan szerteágazó 
program lett, amely az egész települési 
életet magába foglalta. Hosszú lenne fel-
sorolni, de körülbelül 6-7 féle szolgálta-
tást vittünk a lakosságnak, mert a telepü-
lés szociális rendszerére abszolút ráépült 
a program, majd a diszkont bolt lett a 
későbbi eredmény. De visszatérve, az én 
bátorságom ott indult, hogy a faluban, 

egy ilyen mini – nem állami, hanem ön-
kormányzati – gazdaságot kellene létre-
hozni, ahol az emberek megélhetése biz-
tosított, és ezt bármikor tudom vállalni!
Serafin J.: A bátorságot én is félreten-
ném. Én azt gondolom, a közigazgatás-
ban nincs igazán szükség bátor embe-
rekre. Hősökre meg végképp nem, mert 
az nagyon zavarná az egész működést. 
Inkább azt mondanám egy másik meg-
közelítésből, hogy inkább a kitartás az, 
ami nagyon fontos volt. Közel 20 évig 
közvetlenül próbáltam ezt a programot 
átvinni nagyon sok kormányon, és na-
gyon sok személyi változáson keresztül. 
És ez nagyon sok tapasztalatot is jelen-
tett, és kellett hozzá a kitartás! Igen, sok-
szor lehetett volna azt mondani, hogy 
ennyi jó ötlettel szemben már nem tu-
dom tartani a szociális földprogramot. 
Ugyanis, ha új seprű seper, akkor na-
gyon jó ötletek is jönnek, ez az egyik ré-
sze, de ugyanez vonatkozik arra is, hogy 
ez már egy régi, elavult dolog, felejtsük 
el! És akkor is kellett tovább ütni a vasat, 
talán mégsem kellene elfelejteni, azért, 
hogy most itt ülhessünk!
Kovács I.: Én is más jelzőkkel illetném 
ezt az időszakot és saját magamat is. Én 
azt mondom, határozottság. Rátermett-
ség, határozottság, és képviselni azt, ami-
ben hiszünk. Mindig is kitartó személyi-
ség voltam, és mindig úgy „el tudtam 
adni magamat”. Ha erős a meggyőződés 
megkérdőjelezhetetlenné válik az ember. 
Ha kellett, visszamentünk az ablakon is, 
ha az ajtón kidobtak. De nem dobtak, s 
ez a lényeg. Amit akartunk, azt meg tud-
tuk csinálni, és volt hozzá merszünk. 
Lakner Z.: Bátorság. Azok a bátrak, 
akik tudják, hogy mit akarnak. Azt is 
tudni kell azonban, hogy nem láttuk 
mindennek előre a következményét. 
Azzal tisztában voltunk, hogy meg kell 
csinálni, újra kell tervezni az országot 
kinek-kinek a maga helyén. Így nem 
maradhatnak ezek az állapotok! – gon-
doltuk. Hihetetlenül hálásak voltak azok 
az emberek, akikhez eljutottunk, főként 
polgármesterek. A ’90-es években ott áll-
tak teljes tanácstalanságban és teljes ma-

gárahagyatottságban. Én adtam ki pél-
dául kormánybiztosként az első országos 
körlevelet, hogy hozzanak létre szociális 
kerekasztalokat – azóta sem volt ilyen 
országos felszólítás –, s az volt a lényege, 
hogy keressék meg egymást a különböző 
szereplők, az éledező civilek, akik mö-
gött egyébként szakértelem akkoriban 
nem volt. De volt tenni akarás, helyzet-
felismerés, és az embereket próbáltuk 
biztatni akár személyes érzelmeken ke-
resztül is, hogy higgyenek abban, hogy 
tudnak magukon is segíteni, ha éppen 
ez kell. Csak egy kicsi támogatás kellett 
hozzá. Persze mi nem osztottunk óriási 
pénzeket. Sokszor olyan aprópénzekből 
születtek évtizedekig fönnmaradó, a falu 
fönntartásához nélkülözhetetlen dolgok, 
hogy azt ma már el sem tudjuk képzel-
ni. Gyakran tényleg nem tudtuk, hogy 
mi lesz, hogy sikerül-e, hogy összeáll-e 
egy rendszer, hogy nem herdáljuk-e el a 
pénzt? Olykor nem láttuk a hasznosulást 
előre, akkora volt a bizonytalanság. Azt 
is el kell mondjuk, hogy ehhez a mun-
kához egyébként nem volt rajtunk kívül 
senki. Mi összesen négyen, ha dolgoz-
tunk a csapatban. Ez nem egy hatalmas 
Válságiroda volt. Na jó, hatan voltunk 
a gépkocsivezetővel, titkárnővel együtt. 
Gondolhatjátok, azért és ehhez kellett 
egy kurázsi.
Nagyné V. I.: Mert tudtátok, hogy mit 
akartok, kevesen voltatok, de partnerre 
találtatok, kölcsönös bizalom alakult ki 
a területen a települések polgármestere-
ivel. És folyamatosan terveztetek, mert 
azt mondtátok, hogy ott volt előttetek 
a terv! Ezekből a tervekből mi az, ami 
megvalósult? És mi az, ami nem? Én azt 
olvastam, hogy az volt az első elképzelés, 
hogy ezek a programok majd önálló láb-
ra állnak, önfenntartóvá fognak válni. 
Lakner Z.: Ez az én vesszőparipám 
volt! Tudatos állami koncepcióvá emel-
tük, hogy azok a bizonyos háború előtti 
Szatmár vármegyei közjóléti szerveze-
tek mintájára váljanak minél hamarabb 
önfenntartóvá a mi földprogramjaink is. 
Persze én sem tudtam elképzelni min-
dig, hogy ezt hosszú távon így fenn le-
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het tartani. Állandóan friss pénzt kellett 
pumpálni egy-egy programba, sokszor 
állandóan újra és újra kellett kezdeni, 
mert nem tudták tartósan kitermelni 
a saját működésük forrásait. Igazából 
nem hittem abban, hogy ez így sokáig 
működhet, s akkor meg fogják szüntetni 
a programot. De látszott, hogy az a né-
pességcsoport, akiket bevontak a polgár-
mesterek a településeken a programba, 
azok talpra állásához, a modern pályán 
való elindításához hosszú idő kell. A 
munkakultúra nélküli népességgel nem 
lehet máról holnapra előrejutni! A cél, 
hogy idővel megtanuljanak gazdálkod-
ni, egyáltalán erőfeszítést kifejteni, némi 
szakértelmet szerezni, és így tovább! Ezt 
ki kell várni, ehhez hosszú idő kell. El 
kell indítani és aztán újra kell tölteni újra 
és újra. Emlékszem, amikor ’94-ben eltá-
volítottak a minisztériumi székből, aztán 
négy év múlva, 98-ban visszakerültem, 
megint az volt az első kérdésem, hogy 
sikerült már odáig eljutni, hogy önálló-
suljanak a földprogramok. Időközben 
persze Serafin József vitte tovább a prog-
ramot, meg természetesen Kovács Ibo-
lya. Be kellett látni, hogy ez egy irreális 
elvárás, legalábbis az összes programra 
nem vonatkozhat. Az volt a következő 
nagy lépés, hogy társfinanszírozókat 
vonjunk be a munkába, majd foglal-
koztatási elemet csatoltunk be a konst-
rukcióba. Később jöttek az úgynevezett 
programozott megoldások. Tudni kell, 
hogy soha nem önmagukban futottak a 
programok, hanem kistérségi komplex 
program keretébe illeszkedtek úgy, hogy 
már lehessen előre is tervezni a folyta-
tást, a tovább élést. Volt egy olyan fázis, 
amikor három éves programozás indult. 
Három éves programokat vártunk el a 
településektől is, de csak egy évre adtunk 
pénzt, és ha működött, akkor a követke-
ző évi beszámolóra megkapták a máso-
dik évnek a forrását, de már előre kellett 
tervezni még egy évet.
Nagyné V.I.: Van-e még olyan elem, ami 
az elképzelésetekben, a vision-ben ott 
volt?

Kovács I.: Helyben voltak nehézségek. 
Tudom jól, hogy belekezdtek Szakoly-
ban egy aszalóüzembe, ami tönkrement, 
mert amikor gyümölcsaszalással kezdtek 
foglalkozni, nem volt meg a piaca. Voltak 
olyan programok is, amiket nem lehetett 
az adott helyen sikerre vinni. Megvolt a 
lelkesedés, az akarás, és főleg volt hozzá 
infrastruktúra, de mégsem tudott a tele-
pülés azonosulni vele. Ilyenkor nekünk 
kellett helyzetbe hozni a települést, hogy 
ne kerüljön hátrányba azért, mert ez a 
program nem tudott megvalósulni. Elő-
fordultak ilyen esetek, de ezt is lehetett 
kezelni, erre volt a három év. Lakner úr 
mindig szorgalmazta az önfenntartást, 
mi pedig próbáltunk könnyíteni ezen az 
elváráson és azt találtuk ki, hogy három 
évet legalább adjunk a programoknak, 
hogy egy kicsit összeszedjék magukat, 
aztán utána megint három évet, mert 
megint össze kell, hogy szedjék magukat. 
Elmagyaráztuk, mihez kell a három év. A 
három év a családoknak kell, hogy évről 
évre tapasztalatokat szerezzenek, mert 
ha nem volt hol és kitől előtte tanulni, 
akkor egy gazdálkodói év alatt nem vár-
ható el, hogy értsenek hozzá.
Serafin J.: Előfordult, hogy voltak ter-
vek, amelyeket kitaláltunk, vagy a terü-
letről érkezett az igény, hogy jó lenne 
ezt vagy azt csinálni, de ezek a tervek 
nagyon sokszor nem valósultak meg. 
Szóba került már a három éves tervezés, 
ez az első év után mélyre szállt, és nehéz 
volt fenntartani. Találtam pl. egy fejlesz-
tési koncepciót, ami nagyon sok elemből 
áll, holnap ezt vázlatosan bemutatom, de 
ebből semmi nem valósult meg, pedig 
jó lett volna, ha néhány eleme átmegy a 
gyakorlatba.
Lakner Z.: Egyetlen dolog, ami nekem 
nagy szívfájdalmam, hogy nem sikerült 
kertkultúra mozgalmat indítani. Sokszor 
pont a legalacsonyabb státuszú csopor-
tok esetében a saját személyi környezet 
állapota is elfogadhatatlan. Pedig a nyo-
morgó, éhező magyar falu mindig is tisz-
ta volt, rendezett. Nem igaz, hogy a sze-
génységnek együtt kell járnia a rendezet-
len környezettel. Fölvetettük tehát, hogy 

kerüljön bele a szociális földprogramba a 
kertkultúra csakúgy, mint a gazdálkodá-
si elemek, és egészüljön ki mindez a saját 
lakóház környezetének hasznosításával, 
kertesítésével, rendbetételével. Hiszen 
mindenki ismeri, hogy egy magyar pa-
rasztház úgy néz ki, hogy előtte virágos-
kert, mögötte veteményes kert, amögött 
pedig a szántó. Ma is a házak mögött ott 
van ez a terület, csak el kell várni, elő kell 
segíteni a hasznosítást. Nem megbélyeg-
ző módon kell ezt hangoztatni, s akkor 
ez a többlet nagyon erős multiplikátor 
hatást tud kiváltani. Remélem, hogy ez 
a szemlélet meghonosodik a földprog-
ramokban, és kiteljesedik – eddig úgy 
látom, van, ahol sikerült.
Ignácz Z.: A mi szempontunk az volt, 
hogy alakuljon ki az a bizonyos önkor-
mányzati gazdaság, amit elképzeltünk 
’92-ben! Ez nem maradt álom, mert a mai 
napig is működő gazdaságról van szó, de 
úgy lehetett ezt összekovácsolni, hogy 
az első forrás az a szociális földprogram 
pályázati forrása volt. A második forrás 
az önkormányzat költségvetésében a 
szociális előirányzat, segély előirányzat. 
A harmadik a költségvetési tartalék, ami 
nem volt könnyű dolog az akkori szak-
feladatos költségvetési rendszerben. A 
szegénység mellett tartalékot képezni 
furcsa volt, de főosztályvezető asszony 
is említette az előfinanszírozást, mi a 
programot már elkezdtük korábban, és 
ez a költségvetésből tudott működni. A 
hiányzó részt – megmondom őszintén–, 
Optima betétkönyvként forgattam meg, 
hogy legyen később lehetőség pótolni 
a kamatból az esetlegszükséges forrást. 
Nagy probléma volt akkoriban, hogy a 
munkaügyi központ pályázati rendsze-
re, a fix időintervallumra vonatkozó tá-
mogatások nem sok lehetőséget adtak a 
tartós foglalkoztatásra, márpedig ha egy 
önkormányzat önálló gazdaságot szeret-
ne kialakítani hosszú távra, akkor ehhez 
fix emberek kellenek, egy mag. Idény-
munkások is, de az irányításhoz kellett 
egy olyan mag, akikre építeni lehetett. 
Természetes, hogy a szociális földprog-
ramba a kiteljesedettsége, infrastruktu-
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rális ellátása miatt bele kellett szőni az 
óvoda, az iskola karbantartását, és még 
sorolhatnám. Összetett feladat volt, mert 
aki a programban a gépet szerelte, lehet, 
hogy az csinálta a zárat az óvodában. Ez 
az összekovácsolt helyzet vitte előre a 
programot, és viszi még a mai napig is. 
Nem szeretnék vele különösebben büsz-
kélkedni, de a jobb kezem a programban 
a helyi művezető; én mentem a pályá-
zatok után, meg rendeztem a település 
ügyeit. A helyi művezető az utódomnak 
az édesapja volt, aki még most is egzisz-
tál, és jól csinálják a dolgokat tovább. 
9 hektár uborkát termeltünk az előző 
rendszerben, a sok egyéb program mel-
lett. Ki volt a családoknak parcellázva, 
kinek hány sor. Ez a kordonos uborka, 
ami Győr-Moson-Sopronból kerül Sza-
bolcs-Szatmárba, egészen a határ szélére, 
és ehhez kellett nyúlni, hogy jövedelme 
legyen a családoknak. Más forrásból si-
került kis rotációs kapákat vásárolni. 
Ezeket ki kellene vinni a 9 hektárra, hát 
hogy vigyük ki? Megyek egy pályázat-
tal, hogy Ford Tranzitot hadd vegyünk 
vegyes használatra, a gépeket kivinni a 
családoknak. Mondom főosztályvezető 
asszonynak, hogy ilyenre szeretnék pá-
lyázni, lehetséges-e? Szűk volt a keret, 
azt mondta, „polgármester úr, vegyen 
inkább lovat!” Három hét múlva a ló-
tartás pályázattal jelentem meg az iro-
dában. Utána 17 lovunk volt, és még a 
pónik; az óvodás gyerekek is lovagoltak! 
Az eredmények így indultak, és az lenne 
a jövőben is a jó, ha folytatódhatna, mert 
egy önkormányzat nehezen tudja kiter-
melni, hogy 6 embert bérrel, járulékkal 
foglalkoztasson. Valami segítség a mos-
tani programoknak is kell.
Szentes A.: 17 lóerő, az már tulajdon-
képpen egy kisteherautónak felel meg. 
Tehát, mi sikerült, és mi nem? Ha rövi-
den akarom mondani, akkor minden si-
került, ha hosszabban, akkor semmi nem 
sikerült. Amit az önkormányzat, mint 
programot üzemeltető előre eltervezett, 
minden sikerült. A legszebb sikereinket 
talán a szociális földprogramban értük 
el, hozzátéve azt, hogy nem vártunk 

csodákat. Ságújfalu az ország északi ré-
szén, elég rossz minőségű termőfölddel 
rendelkezik, így zömében állattartással 
foglalkoztunk. Nyúltenyésztés, disznó-
tartás, kecske, csirkék, de egyéb állatokat 
– pl. aranyhal – is tenyésztettünk. Nem 
vártunk csodákat, csupán csak azt, hogy 
akik a saját maguk sorsán, kicsi külső se-
gítséggel, saját akaratukból és saját mun-
kájukkal szeretnének változtatni, azok-
nak adjunk egy lehetőséget, kerüljön egy 
kis plusz hús az asztalukra, a megtermelt 
feleslegből egy kis értékesítés során jöj-
jön egy kis bevételük. Ez évente egy csa-
ládnak – attól függően, hogy milyen ál-
lattal foglalkozott – több százezer forint 
bevételt is hozott. Nekünk ez annyit je-
lentett, hogy sikerült, köszönjük szépen, 
megcsináltuk! Ugyanakkor, a másik ol-
dalról nézve nem sikerült. Az a bizonyos 
központi elvárás, hogy majdan a bevont 
családokból őstermelő, mezőgazdasági 
vállalkozó lesz, munkahelyet teremtünk 
vele, ezek nem sikerültek. Idejövet az 
autóban szólt a rádió, híreket hallgat-
tam. Nógrád megyében, Bátonyterenyén 
csokoládéüzem létesítésével 150 munka-
hely jön létre, 8 milliárd forintos állami 
támogatással. Fejben gyorsan elosztva, 
ez 53 millió forint munkahelyenként. 
Mi 20-30 ezer forintot adtunk egy egész 
családnak, azt hiszem irreális volt az az 
elvárás, hogy ezzel a támogatással, ezzel 
a forrással munkahelyeket teremtsünk. 
Ez tehát nem is sikerült.
Pap T.: Vannak kedvező tapasztalatok! 
Mert voltak olyan, nem annyira jól föl-
készült, iskolázott, de teljesen jó fölfo-
gású emberek, akik hajlandóak voltak 
képzésben részt venni, és közülük nem 
egy vállalkozó lett, őstermelő, sikerült 
nekik. Annak idején agrártámogatás-
sal gépet lehetett vásárolni, nem valami 
minőségi nyugati traktort, hanem orosz 
gyártmányút. És bizony, aki a szociális 
földprogramban nálunk a traktort ve-
zette, abból mára egy jól menő ősterme-
lő lett, akinek már a lánya is azért ment 
agrárvégzettséget szerezni, hogy át tudja 
venni a családi gazdálkodást. Megtanult 
élni a lehetőséggel.

Voltak olyan helyzetek is, amikor nem a 
támogatás hiányzott, mert megnyertük a 
támogatást, egy komoly üzem építésére, 
hozzá a gépek megvásárlására, és az fog-
lalkoztatást jelentett volna, méghozzá fo-
lyamatosat. A saját képviselő testületünk 
a negyedik fordulóban, amikor már el 
kellett volna indítani az elnyert támo-
gatással a beruházást, egyszerűen úgy 
szavazta le a programot, hogy 7 millió 
forintunk már benne volt az előkészüle-
tekben, és egyszerűen csak azért, mert a 
vállalkozók bejöttek a nyílt testületi ülés-
re és kritizálták az önkormányzatot! El-
veszik az életteret, majd ők összefognak, 
megcsinálják! És jelzem, azóta sincs! 
Így elveszítettünk 94 millió forintot, az 
üzemépítésre elnyert támogatást, és 43-
at, amivel a gépeket vettük volna. Sajnos 
volt ellendrukk, voltak ilyen helyzetek!
Juhász I.: Két rövid gondolat. Az egyik, 
az eredményesség. Én is úgy gondolom, 
ahogy Lakner Zoltán mondta, a föld-
program az a falusi kultúrának, a por-
takultúrának is legyen a része! Anélkül 
nem megy! Eredménynek tartom Hom-
rogdon a „Szép Porta” nevezetű prog-
ramot, amit mi alakítottuk ki a „Tiszta 
udvar, rendes ház” programból és a saját 
kerámiaüzemünkben gyártottunk hoz-
zá emblémát is. Számtalan olyan cigány 
család kapta meg a „Szép Porta” címet, 
aki úgy gondolta, hogy a porta az a vi-
rágos kerttől a kert végéig tart. Ezt siker-
nek gondolom. A sikertelenségben sze-
retnék önkritikus lenni, sikertelenségről 
beszámolni. Nem mondom a Miniszté-
rium nevét, de mint a volt Tsz elnököm, 
ugyanolyan lesajnálással néztek rám, mi-
kor mi földről beszéltünk szociális ügyek 
kapcsán. Most már másképpen látják, 
azt gondolom. Ez is siker. Volt olyan 
kormányprogram, amikor nevesítve volt 
a szociális földprogram, mégsem tudtuk 
érvényesíteni, hogy a kormányprogram-
ból valóságos erőforrás legyen, és olyan 
szintre emelkedjen a földprogram hasz-
nossága, mint azt mi szerettük volna. Ezt 
érdekvédőként mondom. Ugyanez vo-
natkozik az Uniós támogatásra, amikor 
az Uniós tárgyalások során a szociális és 
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föld kifejezés miatt a támogatási körből 
egyszerűen kikerült a program. Érdek-
védőként mindezt sajnálom, ezt kudarc-
nak érzem.
Nagyné V. I.: Záró kör következik. Mi 
a legnagyobb értéke a földprogramnak? 
Akik kritizálják, és akik azt mondják, 
hogy ez is csak egy kidobott pénz, azt 
gondolom, nem tudják, hogy valójában 
„mire való.” Amit át lehet adni a követ-
kező generációnak. Elhangzott a 25 év, 
ilyenkor már lehet másik generációról 
beszélni. Mire való, mi az értéke?
Pap T: Én úgy gondolom, hogy az benne 
az érték, hogy egy olyan tevékenységre 
ösztönzi azokat az embereket, akik az 
igazi gazdasági szférában nem találnak 
munkát, hogy egy tisztességes, szerve-
zett, normális körülmények között vé-
gezhető munkalehetőséggel jussanak 
olyan jövedelemhez, vagy olyan kiegé-
szítő juttatáshoz, ami a megélhetést se-
gíti. Emellett pedig ráneveli őket olyan 
tevékenységekre is, amivel más terüle-
ten is sikerrel tudják venni az akadályo-
kat, mentálisan felrázza, felhozza őket, 
képessé teszi őket arra, hogy esetleg az 
aktív munkaerőpiacon is megállják a 
helyüket. Vagy akár önkéntesen is vál-
lalkozóvá váljanak, vagy őstermelőként 
dolgozzanak. Ez állattenyésztésben és 
növénytermesztésben is előfordul, ná-
lunk több jó példa van!
Juhász I.: Én is két mondatot szólnék. 
Én az embereket tartom a legnagyobb 
értéknek ebben a 25 éves folyamatban: 
polgármesterek – majd később, ahogy 
bővült a pályázó szervezetek köre –, egy-
házi vezetők és számtalan intézményve-
zető. Akik nemcsak a milliós, százmilli-
ós pályázatokat látták. Akiknek nem az 
volt a lényeg, hogy a négyéves ciklusnak 
úgy feleljenek meg, hogy kilátót, tor-
nyot építenek. Akik e pár millió forint 
hasznosításával többet dolgoztak, mint 
egy elegáns politikai nyilatkozat révén 
a százmilliókkal. Politikai nyilatkozattal 
időnként el lehetett érni a szennyvízel-
vezetést a faluban. És ennyi volt vele a 
munka. A földprogramban pedig ren-
geteg sok munkával, nagyon macerásan, 

mindennapi odafigyeléssel, pár millió 
forintért hatalmas munkát, energiát fek-
tettek be ezek az irányító –ezzel együtt 
barátomnak mondott – emberek, hogy 
nekem ez az érték! Az az ember, aki ezt 
végigcsinálta, az az igazi érték!
Szentes A.: Csak két gondolattal ki-
egészítve! Igen, de nem! Mindamellett, 
hogy én félénk ember vagyok, de anya-
gias is! Államtitkár asszony nagyon szép 
statisztikákat mondott, Sztojka Attila 
főosztályvezető úr nagyon szépen ki-
egészítette, európai hírű, európai érté-
kű mintaprogram a földprogram. Kicsit 
most nagyítok, de tessék belegondolni 
abban, hogy egy pici település, Ságújfalu 
100 milliós nagyságrendű TOP progra-
mot bonyolít le. A földprogramnál egész 
országra kiterjedően beszélünk hasonló 
nagyságrendű forrásról! Tessék bele-
gondolni abba, hogy amikor a csúcsok 
csúcsa volt, akkor 300 millió forint kö-
rül volt az országos keret! Mi lett volna, 
ha több nulla van a végén?! Eggyel vagy 
kettővel? Akkor milyen eredményeket 
lehetett volna elérni, ha ilyen minimá-
lis pénzzel, és sok munkával ilyen szép 
sikereket lehetett elkönyvelni? Ahogy 
Tibor fogalmazott, az emberek segítése 
a legnagyobb érték. Ti, Önök vagytok a 
legnagyobb érték, hogy bárhová megyek 
az országban, mindenhol vár egy baráti 
kéz. Mi, akik a szociális földprogramban 
ismerkedtünk meg, és továbbra is segí-
tünk egymásnak, legyen az most már 
bármilyen program! Ez a legnagyobb 
érték! 
Ignácz Z.: Nálunk a legnagyobb ered-
mény az volt, hogy a családok egyre job-
ban megtalálták, megtalálják a számítá-
sukat a programban, elősegítette az élet-
színvonaluk javulását. Mondhatom ezt 
úgy is, hogy 1990-ben 716 lakosa volt a 
településnek, 2006-ban, mikor felálltam 
803! Tehát Szabolcs-Szatmárban, a ha-
társzélen, egy kis település nem sorvadt, 
hanem növekedett! Ennek egyik oka az 
volt, hogy szociális földprogramot mű-
ködtettünk, és az élet szépen, gördülé-
kenyen haladt, a fiatalok nem mentek 
el, ott maradtak. A másik eredmény az, 

hogy akik a Kovács Ibolya által is kipró-
bált MTZ 50-es traktort vezették annak 
idején, most John Deer traktort vezetnek 
egy vállalkozónál, aminek a működteté-
se számítógépen alapul. De olyan srác 
is van, aki az önkormányzat vágóhídján 
már régóta betanított hentes, a 8 általá-
nos után ott maradt a földprogramban. 
Kollégám bemutatja majd, hogy milye-
nek a résztvevőink. Én úgy érzem, hogy 
ez az eredményesség, mert azt diktálja 
minden fiatal földprogramosnak, hogy 
ezt csinálni kell! És mindig lesznek olyan 
emberek a településen, akik akarnak, rá-
szorulnak vagy rászorultak és segítség 
kell nekik.
Serafin J.: Értéknek tartom, hogy a föld-
program a legtermészetesebb emberi 
értékteremtő tevékenység. Erre épülhet 
nagyon sok más program, amely komp-
lexszé teszi, és ezen felül ez egy segítő 
tevékenység is. Így együtt még ráadásul 
nagyon kevés nem kívánatos mellékha-
tása van!
Kovács I.: A szabolcsi jonatán almával 
kezdtem az előadásomat, hogy falun 
nőttem föl, és azt gondolom, hogy azt 
nem szabad sohasem elfelejteni, hogy 
milyenek az adottságok. A faluban, ott 
gazdálkodni kell, ott vannak állatok, ott 
van virágos kert. Nem egy osztálytársam 
maradt ott, ahonnan én is jöttem, és azt 
látom, hogy nem is akar elmenni, ő ott 
érzi jól magát, akkor miért ne kapjon ott 
lehetőséget.
Lakner Z.: Egy dolog kívánkozik ki 
belőlem. A földprogramok segítenek a 
településeknek abban is, hogy a falu az 
falu maradjon. Az mégiscsak nonszensz, 
hogy lebetonozzák a kiskertet, tájidegen 
tujákat ültetnek és a Tescóban veszik a 
mérgezett holland sárgarépát. Ez azért 
egy tragédia! A legnagyobb értéknek 
egyébként meg azt tartom, hogy most 
így együtt vagyunk, számon tartjuk egy-
mást, és van jövője ennek az egésznek.
Nagyné V.I.: Köszönöm szépen! Úgy 
gondolom, ez mindannyiunknak szólt! 
Következik az úgynevezett közösségi 
múzeum programunk, amihez úgy tu-
dom, hogy többen hoztak magukkal 
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relikviákat! Kérem, hogy akik hoztak 
magukkal az otthoni könyvespolcról, 
kamrából, ki tudja, honnan relikviákat, 
jöjjenek és hozzák magukkal azokat. Ne-
künk könnyű dolgunk volt, mert mi csak 
kétszer költöztünk. Az Esély Közalapít-
vány 1997 óta dolgozik a szociális föld-
programokban, és ez idő alatt kétszer 
költöztünk, de kincseinket mindig to-
vábbvittük. Kincseinknek tartjuk, példá-
ul a fényképalbumot, amit láttam, hogy 
többen nézegettek és talán elégedetten 
konstatálták, hogy „milyen jó karban 
vannak” 25 év után is! Én a következőt 
találtam: a szociális földprogramok kár-
felmérése a Felső-Tisza-Vidéki árvízi 
események kapcsán. Ez egy jelentés. Tá-
mogatásigénylő adatlap, az árvízkárok 
enyhítésére. Meglátjátok, hogy milyen 
konkrét igények megültek fel, pl. Laka-
tos József tiszaadonyi polgármester igen 
jelentős igényt jelentett be, talán ott volt 
a legnagyobb az árvíz! 900.000 Ft. Az-
tán hoztam a Magyar Nemzet 2009-es 
számát: „Rozsály, az önellátó település”. 
Hoztam még további cikkeket: „Belecs-
kára el kell menni, a miniszter is elisme-
rően szólt a földprogramokról”,„Esély a 
rászorulóknak”, „Földprogram - szigo-
rítanak, hogy megszűnjenek a visszaélé-
sek”. Még vannak itt eredeti újságcikkek: 
„A föld adja a megélhetést”,„A piac igé-
nyeihez igazítják a fejlesztéseket”. Át-
adom a szót.
Fehér L.: Fehér László vagyok, tomori 
ex-programkoordinátor. Az első pályá-
zatunkat hoztam el, amit a Népjóléti 

Minisztériumhoz nyújtottunk be ’93-
ban. Ha megnézitek, akkor még tényleg 
a hőskor! Mechanikus írógéppel készült, 
még csak nemhogy nem elektronikusan, 
de nem is számítógépen! Láthatjátok 
milyen pályázat. A másik ilyen relikvia, 
amit elhoztam, egy Gyöngyösön végzett, 
Egerbe való diák, akit Lackó Gabriellá-
nak hívnak, a diplomamunkáját a tomo-
ri szociális földprogramról írta. És van 
egy pendrive-om, amin 40-50 db kép 
van, ami a kezdetekkor készült. Diavetí-
tés formájában meg tudjuk tekinteni, ha 
a technikusok segítenek.
Gyergyák Z.: Tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Letenyéről jöttem. Letenye 
Város Önkormányzata, ezen belül a 
Dél-Zala Murahíd Kistérségi Fejleszté-
si Társulás vett részt a földprogramban. 
Az első pályázati anyagot Szirmai At-
tila kollégám készítette el, aki később 
Muraszemenye polgármestere is volt. 
Én a második évben kapcsolódtam be 
és 2008-ig vettünk részt a programban, 
gyakorlatilag 10 éven keresztül. Amikor 
belecsöppentem a szociális földprog-
ramba, egy „érdekes” társaságba ke-
rültem. Meglepő módon én voltam az 
egyedüli pénzügyi végzettségű személy, 
pénzügyi osztályvezetőként dolgoztam a 
Letenyei Önkormányzatnál, viszont raj-
tam kívül mindenki polgármester volt. 
Nagyon jó volt a csapat, nagyon hamar 
befogadtak. Ahogyan Imre (Juhász Imre, 
a szerk.) is fogalmazott, megmaradt ez a 
barátság, azóta is tart. Nagyon örültem, 
mikor meghívást kaptam erre a prog-

ramra, a legtöbb kollégával 10 éve nem 
találkoztam személyesen. Természete-
sen a Facebook-on követjük egymást. 
Két anyagot hoztam. 2006-ban nyertünk 
támogatást referenciaprogramunkhoz, 
amely két részből állt. Letenyén volt egy 
rész, amivel bemutattuk a programun-
kat, az életet a környező településeken. A 
program másik részében más megyékbe 
mentünk tanulmányútra: Ságújfaluba, 
Tiszaroffra. Természetesen mindegyik 
program mellett volt kísérő program is. 
(Itt például megtekintettük Panyolán a 
pálinkafőzőt, megkóstoltuk az almapá-
linkát, ami nagyon ízlett. Akkor is, most 
is ízleni fog.) Aztán egy gyűjteményt 
hoztam képeslapokból azokról a tele-
pülésekről, ahol megfordultunk a szo-
ciális földprogramban, illetve barátokra, 
ismerősökre tettünk szert. Van fénykép 
a referenciaprogramból, illetve van egy 
olyan fénykép is, amin Juhász Imre bará-
tom látható a legkisebb gyermekemmel, 
aki akkor még csak pár hónapos volt, és 
az Imre az ölében tartotta, és direkt rak-
tam be ezt a fényképet, mert nem sírt 
a gyerek! Igen! Nem bántotta az Imrét! 
A referenciaprogramunkról megjelent 
2006 májusában, a Zalai Hírlapban egy 
elég terjedelmes cikk, amin szintén lehet 
látni Serafin urat, Dr. Juhász Imrét, Szen-
tes Attilát, Baranyi Brigittát, illetve ter-
mészetesen a programban résztvevőket. 
Én is hoztam 2 cd-t, az egyiken a rendez-
vényt követő kísérő program fotóival, 
ami elég hangulatosra sikeredett. Még 
egy érdekességet szeretnék elmondani 
a programunkkal kapcsolatosan. Akko-
riban még nem nagyon voltak digitális 
fényképezőgépek, film volt a gépben. A 
lányok az Esély Közalapítványtól lelke-
sen fotóztak, mert dokumentálni kellett 
a rendezvényt, a Minisztérium felé is el 
kellett számolni. Lenn a határátkelő ál-
lomáson voltunk, akkor volt az átépítése. 
Szirmai Attila, Brigitta, Bea nagyon ne-
vettek, nem tudtuk ezt hova tenni, nem 
is merték megmondani még aznap, hogy 
mi is volt az oka. Kiderült, hogy kattog-
tattak, kattogtattak, csak éppen film nem 
volt a gépben, gyakorlatilag a rendezvé-Közösségi múzeumba a legtöbb relikviát Fehér László, Gyergyák Zoltán és Serafin József hozta
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nyünk egy részéről nem készülhettek fo-
tók, Ilonának sem merték megmondani 
a lányok. De aztán tudomásom szerint 
nem lett belőle semmi. Most elárultuk a 
titkot itt mindenki előtt! Szeretettel invi-
tálok mindenkit a standunkhoz, ha lehe-
tőség lesz, akkor a videót szívesen bemu-
tatjuk a két programmal kapcsolatosan! 
Köszönöm szépen!
Serafin J.: Néhány dolog, amit nem ol-
vasok fel, de még a tartalomjegyzéket 
sem mondom el! Egy két kiemelés belő-
le! Legrégebbi az ONCSA törvénycikk, 
olyan, mint az eredeti, érdekes. Másik, 
1993 ősze, a szociális földprogramról 
készült első tájékoztató, összefoglaló 
anyag, amiben a kezdetek vannak benne 
részletesen. A harmadik, az Esély Alapít-
vány egy beszámolója, amit elfogadtunk 
természetesen. És egy TMSZ hírlevél, 
amin az alcím „Örök projekt TMSZ”. Így 
kezdődik a vezércikk, talán így is van!A 
Területi Menedzser Szervezetek bemuta-
tása, holnap ez szintén elő fog kerülni. És 

csak záradékként, egy apróság, egy szép 
nyomott boríték, feladó a szociális vál-
ságkezelő programok kormánybiztosa.
Nagyné V.I.: Az a kérdésem, hogy van-e, 
aki szeretne a saját gyűjteményéből vala-
mit a többiek előtt is fölvillantani?
Pintér Gy.: Pintér Györgyinek hívnak 
és Tolna megyéből érkeztem. 1999-ben 
kaptuk meg a lehetőséget a Szociális 
Válságkezelő Programokra, illetve a 
szociális földprogramok Területi Mene-
dzser Szervezeti feladatainak ellátására. 
Hoztam ebből az időszakból a szociális 
földprogramjainkat, ’99-eset, 2000-eset, 
és 2001-eset. Azon kívül összeszedtem 
Belecska 10 évét a szociális földprogra-
mokban. 11 évig pályázott folyamatosan 
Belecska, 1999-től 2009-ig, de 2009-ben 
végül is nem használta fel a támogatást, 
úgyhogy 2008-ig szól az anyag. Meg-
találtam a menedzser szervezet iktató-
könyvét is, igen színes, de lehet, hogy 
csak mi tudunk kiigazodni benne. Aztán 
hoztam tablót képekkel a legelső szoci-

ális földprogramokról, amik között volt 
nyúl program, és kecsketenyésztés is.
Nagyné V.I.: Amikor megszületett a 
közösségi múzeum gondolata, azt gon-
doltuk, hogy legyen interaktív, ma már 
egy múzeum sem lehet interaktivitás 
nélkül. Baranyi Brigi kolléganőm 10 ké-
pet helyezett el az egyik tablón. Ezennel 
meghirdetem a játékot! A feladat, meg 
kell nevezni a fotókat, majd le kell írni, 
hogy a fotók mikor és hol készültek. Már 
5 ponttal lehet nyerni, javaslom, hogy 
mindenki próbálkozzon! Várjuk a fel-
ajánlásokat az ajándékra. A játékra min-
denkit nagy szeretettel várunk.
Most szünet következik, utána gálava-
csora. A gálavacsora előtt többféle pá-
linkát lehet kóstolni, egy panyolait, egy 
kőtelkit biztos. Szeretnélek ünneplésre 
hívni Benneteket, Mindannyiunkat! A 
gálavacsorán díszoklevelek átadása és 
koccintás, vacsora és egy pici táncház 
lesz. Erre invitálok mindenkit!

Gyergyák Zoltán gyűjteménye
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Baginé G. L.: Tisztelettel kérek minden-
kit, fáradjanak be a terembe, rövidesen 
elkezdjük a mai napi tanácskozást. Jó 
reggelt kívánok! Reméljük, a hosszú – 
kinek rövid – éjszaka után egy tartalmas 
nap elé nézünk. Külön köszöntöm azo-
kat a meghívottakat, akik a mai napon 
csatlakoztak hozzánk. A tegnapi napon 
már komoly szakmai eszmecsere folyt 
a konferencián, kötött és kötetlen for-
mában egyaránt. Tisztelettel fölkérem a 
mai nap előadóit, először Serafin Józse-
fet, Bagó Józsefet, dr. Csoba Juditot és 
Lakatos József urat, hogy fáradjanak ki 
a pódiumra. Felkérem Serafin Józsefet, 
a Baptista Egyházi Szociális Módszerta-
ni Központ képviseletében – gondolom, 
nem kell különösebben bemutatnom Őt 
a teremben ülőknek –, hogy tartsa meg 
előadását „Szociális földprogram - állan-
dóság és változás” címmel.
Serafin J.: Nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit! Köszönöm, hogy itt lehetek 
és mondhatok néhány gondolatot arról, 
amiről negyed századon keresztül elég 
gyakran beszéltem, de mostanában igen 
ritkán. „Állandóság és változás” a cím, 
amit egy hirtelen, kevéssé meggondolt 
pillanatomban a szervezés során én ja-
vasoltam, de tartom is valamelyest ma-
gam ehhez a gondolathoz, a földprog-
ramra ugyanis ez nagyon jellemző. Az 
állandóság és a változás kapcsán rögtön 
egy aktuális dologra szeretném felhívni 
a figyelmet. Az állandóság egyik eleme 
megjelent már a sajtóban reggel. Hor-
váth Dániel mutatta a telefonján, hogy 
sajtóhír van erről a konferenciáról és a 
cím: „Szociális földmunka program”. Ez 
az állandóságnak az egyik megnyilvánu-
lása. Ahogy a program gondolata meg-
született ’93-94-ben, a neve az volt, ami 
ma is. De már akkor sok külső anyagban 
a földmunka program szerepelt névként. 
Így válik állandóvá a félreértés is, sajnos. 
1993-óta tart ez a félrecímzés, de mi 
maradjunk az eredetinél. Az állandóság 
egy másik oldala – amihez próbáltam 
néhány hívó szót találni –, a célrendszer. 
Ami folyamatosan megjelenik: a rászo-

ruló. Ez szociális program, ez is állan-
dóság, ezt mindenhol hangsúlyozzuk 
folyamatosan. Háztartás gazdaság, értve 
ez alatt a vidéki háztartást, a háztájit, a 
házi kertet, és egyebeket; ezeket kell tá-
mogatni, az alapelv is ez. Az aktivizáló 
eszközök, tehát vetőmag, kis eszközök, 
munkagépek piciben és hasonlók, végig 
megmaradtak a programban. Az alapel-
veknél hadd emeljem ki a hármasságot, 
ami jelen van végig a programban – de 
lehet, hogy frissebb kollégák majd meg-
cáfolják. Ha emlékeznek rá, három eme-
letben jelenítettünk meg szakmai anya-
gokban a program felépülését, illetve az 
elkülöníthető tevékenység szinteket. Az 
egyik maga a termelési eszközrendszer, 
hogy ez a kimenet vagy a bemenet, majd 
megnézzük. Bemegy a vetőmag, kijön 
valami termék, és ehhez kapcsolódik 
közben egy kis munka. A másik része a 
programnak egyfajta szervezetfejlesztés 
vagy egyéb hasonló rendszer – gazdasági 
rendszer, integrációba építés vagy csere-
kapcsolatok kiépítése stb. A harmadik 
szint – és szerintem ez most is így van 
–, azt úgy foglalom össze, hogy humán 
fejlesztés, ahol a célcsoporttal, a rászo-
rulókkal történik valami. Ez is nagyon 
egyszerű, mert már azzal is történik va-
lami, hogy kimegy és rendszeresen föl-
det művel, ez már szocializáció. Sokan 
képzést szerveznek benne, így próbálják 
bejuttatni a résztevőket a foglalkoztatás 

egy másfajta rendszerébe. Ebben is van 
egy állandóság. Ez a szint már az ember 
fejlesztésével foglalkozik. Ezek, úgy gon-
dolom, végig megvannak a programban.
A változás. Rengeteg változás volt, ezt 
most nem elemzem, változtak, pl. az el-
járások. Tegnap már elhangzott a kockás 
papír, pecsét, aláírás, és három nap múl-
va jött a pénz. Így volt az elején, majd 
mindez állandóan fejlődött, és egyre 
jobb és jobb lett. Ma már tudjuk, hogy 
milyen kiterjedt dokumentációja van 
egy-egy pályázatnak. Láthatjuk azt is, 
hogy milyen eljárásokkal érkezik meg a 
pénz, nem rögtön a pályázat írás után. Itt 
az eljárással együtt alakult a szervezeti 
háttér. Először volt a kockás papír, ekkor 
csak páran voltunk, ma már több tárca 
van benne és különféle támogatáskezelő 
szervezetek, amelyek létrejöttek az idők 
folyamán. Aztán változott természete-
sen a finanszírozás, be fogom mutatni, 
hogyan változott a program kiterjedése, 
honnan, hova terjedt a program. Ennyit 
az állandóságról és a változásról. Ez az 
alap. 
Tegnap elhangzott, hogy a kezdetekben 
volt 7 település, ők voltak az első támo-
gatottak 1992 év végén. Maradványból, 
gyorsan, Karácsony után és január elején 
jöttek fel a polgármester urak, aláírták 
a szerződés, és szerintem napok múlva 
ott is volt a pénz hozzá.  Békés megyé-
ből Sarkad és Mezőgyán, Szabolcs-Szat-

Serafin József: A szociális földprogram – állandóság és változás

Ábra Serafin József előadásából.
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márból pedig Tiszabecs, Uszka, Magos-
liget, Gacsály és Rozsály voltak az első 
egyedileg támogatott települések. Ez a 
szociális földprogram indításnak első 
pillanata, ezek a települések már ilyen 
néven kaptak egyedi támogatást év végi 
maradványból. 1993 őszén kapcsolódott 
Encs és Edelény kistérsége hagyományt 
teremtve. Az meghívásos pályázat volt. 
A kiterjedés. Egy robbanásszerű ábrát 
mutatok, Ilonáéknak hosszú időt meg-
élt, máig élő alkotása; igen szemléletes. 
2008-2009-ben készült, erről az idő-
szakról fogok most beszélni, 2010-től 
ugyanis elkerült a szociális tárcától a 
földprogram gondozása, számomra nem 
álltak rendelkezésre ebből az időszakból 
adatok. Néhány adat, ami ehhez a kor-
szakhoz kapcsolódik. Az első 15 évet 
nézhetjük a finanszírozás szempontjából 
is. Tegnap már elhangzott, hogy 300 mil-
lió Forint körül alakult ki a program éves 
kerete. Láthatók ebben is a korszakok. 
1992-ben, a hőskorszakban 11,5 millió 
Forint – összesen ennyi volt a hét tele-
pülés támogatása, és onnan egy meredek 
emelkedés indult, majd beállt egy szint, 
a már említett 300 millió Forint köze-
li szint. Volt benne egy nagy zuhanás, 
az EU-s csatlakozás hozta magával ezt 
a mélypontot, aztán a program vissza-

küzdötte magát az eredeti szintre, majd 
darabolódott is, mikor már többféle al-
programból állt. 
Nézzük a településeket is ugyanilyen 
szempontból. Kiterjedtség - ez is látha-

tó az ábrából, a felfelé ívelő korszak egy 
szintet elért, de ebben is voltak zökkené-
sek, természetszerűen a kisebb támoga-
tás kevesebb települést „engedett be” a 
körbe, de később a program visszaemel-
kedett a korábbi szintre. Térségi szinten 

ez nem nagyon jelenik meg, itt kevés 
„visszavonulás” volt. Mely megyékben 
érték el a legtöbb támogatást? Szabolcs-
Szatmár és Borsod-Abaúj a két vezető 
megye a 2010 előtti időszakban.  Hosszú 

távra évtizedes trendet határozott meg, 
hogy a legnagyobb támogatottság tele-
pülési szinten ezekben a kistérségekben 
volt jelen. 
A képen egy étlap látható, nagyon so-
kat dolgoztam vele, nincs két egyforma 
betűtípus rajta.   Szerettem volna szim-
bolikusan megjeleníteni, hogy minden 
település egyéniség, nincs két egyforma 
földprogram. A program keretet adott, 
hogy a települések a saját adottságaik, 
képességeik, lehetőségeik szerint töltsék 
ki azokat. Ezek a keretek nagyon jól si-
kerültek, nagyon sok helyen tartóssá vál-
tak vagy magként funkcionáltak, hogy 
egészen más gazdálkodási formák, helyi 
gazdaságok, tevékenységek nőjenek ki 
belőlük. A kezelő szervezet is fontos volt, 
ekkor még nincs EMET, ESZA és hason-
lók. A földprogram támogatási eljárásá-
ban nagyon nagy szerepet játszottak a 
TMSZ-ek. A dián felsorolom azokat a 
szervezeteket, amelyek jó egy évtizedig 
működtették a programot olyan elvek-
kel, amelyek sokszor még ma sincsenek 
benne a nagy támogatási gyakorlatok-A posztereken kiállított grafikonok érdeklik a résztvevőket
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ban. Volt benne monitorozás, támogatás, 
szakmai segítségnyújtás, és egy komplex 
rendszerként vették körül a programokat 
a TMSZ-ek, így a települési hátrányok 
egy másfajta kiküszöbölése, enyhítése 
is megvalósult. Alapvető dolog, hogy a 
szegény embert az ág is húzza. Egy hátrá-
nyos helyzetű település pályázni sem tud 
olyan jól, ezért még hátrányosabb lesz, de 
ezt is próbálta valamelyest kompenzálni 
a rendszer. Megérdemlik az érintettek, 
hogy megemlítsük őket.
Majdnem záradékként, néhány dolgot 
kiemeltem még a 2010 előtti korszak-
ból - elnézést, hogy mindig arra utalok, 
de én ilyen régi ember vagyok, és arról 
beszélek, azt jobban láttam. Pályázati 
alprogramok is kialakultak, tehát diffe-
renciálódott a pályázati rendszer. Ösz-
szegyűjtöttem – valószínűleg nem teljes 
körűen –, hogy az évek során az általános 
működtetésen, a fejlesztésen, a termelé-
si feltételek javításán kívül milyen külön 
nevesített alprogramok voltak. Látható, 
hogy már az agroturisztikai tevékenység, 
ill. a tanyák irányába is volt kezdemé-
nyezés.  A szociális intézményeknek az 
önellátó, és már csaknem kiveszett gaz-
dálkodását is próbálta egy kicsi segíteni, 
újra éleszteni a program. Vannak azóta 
új kezdeményezések. Itt ül például egy 
szociális intézményigazgató, aki 1-2 éve 
kezdett el nagyon sok mindent termelni, 
ami az intézményi élelmezésbe kerül be 
komoly mennyiségben. 
Felsorolásszerűen néhány olyan kísérlet, 
amelyeket próbáltuk belevinni a pályá-
zati programba, integrálni más pályázati 
rendszerbe. Pl. a szövetkezés támogatá-
sa. Még nem volt szociális szövetkezet, 
de már próbálta a rendszer, hogy vala-
mit ott helyben hozzanak létre, mert a 
háztartás gazdaság támogatására, mint 
alaptevékenységre, nagyon sok minden 
ráépíthető volt. Próbáltuk építeni a ter-
melő-fogyasztó kapcsolatot is, jöttek be 
civilek, akik ezzel foglalkoztak, de aztán 
kiderült, hogy ez nem igazán működő-
képes, inkább nagyobb közösségi háttér-
bázison tudott működni. Mintahelyek 
voltak rendszeresen kialakítva, önsegítő 

klubok, ami a humán fejlesztéshez kap-
csolódott. Az elsők között Sarkadon lét-
rejött a Ceres Alapítvány, és már 1-2 két 
év elteltével egy többszintű programot. 
Akikkel nem lehetett sok mindent kez-
deni, kaptak kis vetőmagot, krumplit, 
hazavitték, megették. De akikkel lehe-
tett foglalkozni, klubba tömörítve sokkal 
több támogatást is kaptak és fejlesztették 
őket. Vagy emlékezzünk a három éves 
gördülő tervezésre, ami szóba került már 
tegnap is. Ez mintaértékű volt, hiszen 
2008/2009-től kezdve – Önök közül a 
szociális ellátórendszerre sokan rálátnak 
– néhány szociális alapszolgáltatás nor-
matív támogatása három éves pályázati 
támogatásra tért át, de természetesen 
voltak eltérések. Fontos különbség, hogy 
a földprogramban volt mögötte tervezés, 
itt meg nem. Aztán utalok még egy kísér-
letre, a normatív támogatás műhelymun-
kájára. Mennyit dolgoztunk azon, hogy 
legyen, vagy ne legyen normatíva. Ha 
nekifutunk, akkor az apparátus Lakner 
úr zászlaja alatt biztos, hogy keresztülvitt 
volna valamit. A működtetők azonban 
nem így gondolták és elment ez a hajó. 
Még egy felsorolás. Erről kellett lema-
radni, erről a hajóról beszéltem. Egyetlen 
anyagban találtam a következőket, egyet-
len tanulmányban, ami a fejlesztésekről 
szól és 2010-ben készült el, amikor a 
földprogram már javában élte korát – jel-
ző nélkül. A fejlesztési anyag az alaptevé-
kenységre – a háztartás gazdaság, családi 
gazdaság támogatására – a következő 
tevékenységeket, mint ráépülő lehető-
ségeket fogalmazta meg, ill. definiálta: 
olyan közösségfejlesztés, olyan komplex 
falufejlesztés, ami településfejlesztésként 
is értelmezhető. A Biztos Kezdet Klubok 
már elindultak, és úgy gondoltuk, hogy 
valami együttműködést ott is kellene ki-
alakítani. A mikrohitelezés szóba került 
tegnap is. Volt inkubátor funkciója is a 
programnak, hiszen tangazdaságok mű-
ködtek, pl. Zalában. Ebben az egészben 
benne volt a humánfejlesztés, ezekre esz-
közrendszereket is lehettet volna építeni, 
de ebből végül nem lett semmi, mert az 
idő elhaladt mellette.

Végül csak gondolatok arról, hogy a csa-
ládi háztartás gazdaságnak milyen mű-
fajai vannak, és mint társadalmi jelenség 
hogyan jelenik meg a múltban, jelenben, 
és talán a jövőben. Egyrészt az alap a 
szociális földprogram, amikor a rászo-
rultság a kiindulás és a késztető erő a te-
vékenységre. Ez egy kicsi kényszer, hogy 
az ember a ház körül tegye a dolgát. A 
másik, ami kihalóban van, a háztáji, 
amikor egy vidéki háztartás természet-
szerűleg gazdálkodik, mivel generációk 
óta így működik az életük, van kis föld-
jük, és művelik. Nem kényszeréletmód 
ez, hanem természetes. Aztán amit egyre 
többször találhatunk környezetünkben, 
a családi háztartás gazdaság, hobbi ker-
tészet. Vannak emberek, akik kivonul-
nak a városból, és elkezdik a hobbi föld-
művelést. Egy pici szubjektív tapasztalat: 
Tahiban van egy nyaralóm, most jártam 
kinn, kettő új szomszédom lett tavaly óta 
50 méteres távolságon belül, mindketten 
Pestről költöztek ki, panelből. Kicsit meg 
is lepődtem a jelenségen, bár egyre erő-
teljesebb ez a jelenség. 
 Pesszimista oldala is van a saját erőből 
történő földművelés jövőjének. Nagyon 
sok kockázattal élünk együtt és ez a sok 
kockázat, a létbiztonságunk arra kény-
szerít majd minket, hogy a körülöttünk 
lévő földön próbáljunk meg valamit ter-
melni és műveljük meg azt. 
Ehhez kapcsolódva végezetül egy föld-
programos polgármestert idézek. Több 
mint egy évtizede volt, de Lantos Ta-
másnak egy mondása belém vésődött. Ő 
úgy látja a jövőt, hogy annak vannak jó 
életkilátásai, aki meg tudja termelni ma-
gának az élelmet, és meg is tudja védeni 
azt! Ez a pesszimista kép a földprogram 
jövőjét hozza elő.
Nagyon köszönöm, hogy együtt gondol-
kodhattunk a földprogramról. Rengeteg 
oldala, nézőpontja van, nagyon sok lehe-
tőség van benne és láttuk, hogy sok lehe-
tőségből nem lett semmi. De működik, 
él és a jövőben a múlt is irányadó lehet. 
Köszönöm szépen a figyelmet!



JUBILEUMI KONFERENCIA KIADVÁNY • 201830. oldal

Baginé G. L.: Fölkérem következő elő-
adónkat, Bagó Józsefet, aki a Belügymi-
nisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai 
és Koordinációs Főosztályán szakmai 
tanácsadó. Előadása „A szociális föld-
programtól az értékteremtő közfoglal-
koztatásig”.
Bagó J.: Köszönöm szépen a meghívást 
a Belügyminisztérium kis delegációja 
nevében. Ezúton is gratulálunk a kon-
ferencia szervezéséhez, és köszöntjük 
a 26 évet! Gratulálunk ehhez a hosszú 
időszakhoz, és a sok sikerhez! A szerve-
zők biztattak minket, hogy van lehető-
ség, sőt, kívánatos a promóció, ezért én 
a Belügyminisztérium által menedzselt 
közfoglalkoztatási portált vetítem ki el-
sőként. Ilona tegnap azzal szólított meg 
minket, hogy az lenne a legérdekesebb, 
ha azt mondanám el, hogy mit hoztunk, 
úgyhogy én is beállok a sorba, és elmon-
dom, hogy hoztunk kiadványokat, hoz-
tunk emlékeket, információkat és elérhe-
tőségeket! A kiadványok közül: elkészült 
a közfoglalkoztatás 2011-2016. című 
kiadvány, amely a kezdeti évek eredmé-
nyeit, próbálkozásait tartalmazza. Talán 
a későbbi elemzők majd megállapítják, 
hogy az első 2 év, vagy 3 év volt a hőskor. 
Azt hiszem, ez mindenképpen az expan-
zió időszaka. Láthatják majd az adatok-
ból, hogy 2016-ban 220-230 ezer fővel 
érte el a közfoglalkoztatás azt a csúcs-
pontot, amely csúcspontra valószínűleg 
már nem fog visszatérni. Hoztunk egy 
közfoglalkoztatási kiállítás kiadványt. Ez 
azért említésre méltó, mert a közfoglal-
koztatási kiállítások – hasonlóan a szo-
ciális földprogramok indításához – szin-
tén Békés megyében kezdődtek, melyet 
azóta átvett több megye is. Több mint 10 
megyében vannak már kiállítások, és a 
Belügyminisztérium is csatlakozott eh-
hez a sorozathoz és múlt évben a harma-
dik országos kiállítást rendeztük meg. 
Ez a kiadvány, ami néhány példányban 
rendelkezésre áll, a 2016. évi kiállítást 
mutatja be. Sajnos csak egy példányban 
tudtam elhozni egy kiadványt, melyet 
a Civitas Egyesület készített még 2011-

ben a szociális földprogramokról. Ezt a 
Közösségi múzeum részére szeretném 
felajánlani, az OFA támogatta, aki isme-
ri a történetet és az intézményrendszert, 
azt hiszem, tudja, milyen hasznos  kap-
csolódások voltak, és talán még lesznek 
is. Hoztunk emlékeket. 2011. az az év, 
amelyben a közfoglalkoztatás és a szo-
ciális földprogramok – ha szabad így 
fogalmaznom – házassága elkezdődött. 
Milyen is volt ez a 2011. év? Szakmatör-
ténészek emlékeznek, ez az az év, amikor 
megjelent és elfogadták a Széll Kálmán 
Tervet, mely a foglalkoztatás egy há-
rompilléres stratégiáját fogalmazta meg. 
Rendkívül egyszerű és világos: a piaci 
foglalkoztatás az egyik pillér, a szociális 
gazdaság a másik, a közfoglalkoztatás a 
harmadik. 2011. volt az az év, amikor a 
közfoglalkoztatás a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból átkerült a Belügymi-
nisztériumhoz. Lakner úr is bemutatta, 
hogy nem egyedüli eset az elmúlt 120 
évben az, amikor egy aktív eszköz a Bel-
ügyminisztériumhoz került. Ez az év volt 
az, amikor a közfoglalkoztatás – keresve 
az utakat – természetes módon jutott el 
a szociális földprogramok menedzselé-
sével foglalkozó szakterülethez, a társa-
dalmi felzárkóztatáshoz. Leegyszerűsít-
ve a modellt, ami működik/működött: 
az eszközök, szerszámok, vetőmagok az 
egyik ág, amelyet a szociális földprogra-
mok ágán biztosított a program, a másik 
ág pedig a bérek és a járulékok, valamint 
a munkavédelmi eszközök biztosítása 
volt, amelyet a közfoglalkoztatási for-
rásokból lehetett fedezni. Lehetne azzal 
hosszabban foglalkozni, hogy milyen 
finanszírozási háttér volt; a közfoglal-
koztatás akkor célelőirányzatként műkö-
dött, később betagolódott, illetve átvette 
újra a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a 
szociális földprogram pedig előirányzat-
ként működik. Ezek pénzügyi háttérin-
formációk, de nagyon nem mindegy a 
keretek működési sajátossága. Többször 
elhangzott már az előadásokban, hogy 
300-300 millióval kezdődött ez az ösz-
szekapcsolódás, amely egyfajta egyenlő-

séget, egyenlő finanszírozást biztosított a 
programnak. 
Elindult a program, elindult az együtt-
működés, és az elmúlt 6-7 év alatt az 
érdekazonosság mellett kiderültek a 
különbözőségek is.. Az egyik ilyen kü-
lönbözőség az volt, hogy míg a szociális 
földprogram finanszírozása lehetővé tet-
te azt, hogy egy adott év periódusában 
azt az időszakot akár utólag is lehessen 
finanszírozni, addig ezt a közfoglalkoz-
tatás nem tudta megtenni. Az emberek-
nek bért kell fizetni, és a járulékokat is 
ki kell fizetni, ez utólag nem működik. A 
másik ilyen különbözőség az volt, hogy 
amikor 2011-ben – ez is még szakma-
történeti háttér – a Belügyminisztérium 
elindította az értékteremtő közfoglalkoz-
tatási programokat, nem utolsósorban a 
szociális földprogrammal való együtt-
működést, ezek a programok beálltak az 
adott mezőgazdasági időszakra. Tehát 
márciustól a következő év februárig mű-
ködtek. Ehhez a szociális földprogram 
szervezési metódusa nem tudott igazán 
alkalmazkodni, május 1. az elvi indítási 
időpont, de később, vagy akár még ősz-
szel is születtek szerződések. Itt tehát 
mindenképpen volt egy ütközés. Ez ve-
zetett ahhoz, hogy – a mintaprogramok, 
a Startmunka  programok megjelenésé-
vel – egyre több önkormányzat gondolta 
önmagától is azt, hogy célszerű csak a 
Startmunkához tartozni, de láttuk ezt mi 
is. Ez évtől a közfoglalkoztatással egybe-
kötött szociális földprogramot nem hir-
detjük meg. Az érintett önkormányzatok 
számára – akik korábban nem csatlakoz-
tak a Startmunka programhoz – lehetővé 
tettük, hogy egyedi mintaprogramként 
nyújtsanak be támogatási igényt. Ez a 
következő hétvégéig érkezik be a Mi-
nisztériumhoz, és fölterjesztésre kerül a 
miniszterhez döntésre.
Hoztunk információkat is, itt van tehát 
a közfoglalkoztatási portál, ahol a leg-
újabb hírek is megjelennek. Egy másik 
ablakban a közfoglalkoztatási résztvevők 
létszámát, a jogszabályokat, fogalomtárt 
tudják megtalálni, ha rákeresnek. A köz-

Bagó József: A szociális földprogramtól az értékteremtő közfoglalkoztatásig
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foglalkoztatáshoz kapcsolódnak képzé-
sek is, erről is van itt információ. Serafin 
úr említett egy 2009-ben megfogalma-
zott, 2011-re vonatkozó fejlesztési irányt, 
elgondolást.  12 elemét számoltam össze, 
gyorsan átfutottam, és úgy láttam, hogy 
abból 7 elem, tehát a többsége rokonít-
ható a ma működő közfoglalkoztatással. 
Végezetül hoztunk elérhetőségeket, itt 
vannak velünk a BM kis csapatának 
tagjai, Lehelné Judit, a szociális szövet-
kezetek fejlesztője, és a programgazda, a 
közfoglalkoztatással egybekötött szoci-
ális földprogram programgazdája, Solti 
Ferenc, végig itt voltunk, itt vagyunk 
a konferencián, ha tudunk, bármiben 
segíteni, nagyon szívesen tesszük, és 
a későbbiekben is elérhetők vagyunk. 
Szűkebb körben, Katymár-Hajóson már 
utaltam arra, hogy természetesen van 

egy sokkal szélesebb szakmai áramlat, 
amelyben van szerencsém részt venni, 
és ebből adok most a végén egy-két el-
érhető információt. Ez a Munkaügyi 
Szemle, ami megújult, online minden-
kinek a rendelkezésére áll, ingyenesen 
elérhető. A legutolsó számot vetítem ki. 
A következő héten fogunk kiadni egy 
különszámot, gondolatilag kapcsolódik 
a Szociálpolitikai Szemléhez, annyiban, 
hogy annak különszámát a rehabilitá-
ciónak szánták, és ez a mostani, jövő 
héten megjelenő Munkaügyi Szemle kü-
lönszám is a rehabilitációról fog szólni. 
A Pécsi Egyetem keresett meg minket 
azzal, hogy egy Különszámot szeretne a 
megjelent tanulmányokból egy nagyobb 
kutatás részeként megjelentetni, tehát 
ezt fogjátok, fogják megtalálni. Még 
egy-két ízelítő ebből a számból. Vámos 

Tibor akadémikus tanulmányát vettük 
át a Magyar Tudományból: Van-e sza-
márlétra a tudomány mennyországába? 
címmel. Egy kistérségi kutatás Csehné 
Papp Imola tollából, a közhasznú fog-
lalkoztatottakról. Végül beszámoló egy 
rendezvényről, a Magyar Közgazdasági 
Társaság Munkaügyi Szakosztályának 
rendezvényéről. Én magam is részt ve-
szek a Szakosztály munkájában, és a 
Munkaügyi Szemlében rendszeresen 
közzétesszük a szakosztályi összefogla-
lókat. Akinek van ideje, várjuk szeretet-
tel. Kérjük, hogy a Munkaügyi Szemlére 
kattintsanak – ez a közösségi reklám he-
lye, megengedve – mivel mérjük a láto-
gatottságot. Köszönöm a figyelmet, és 
további jó munkát!

Csoba Judit előadását hallgatják a résztvevők
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Baginé G. L.: Köszönjük szépen! 
Hőskortól holnap utánig, napjainkig 
már egészen hosszú utat jártunk be az 
időben. Következő előadónk Prof. dr. 
Csoba Judit, a Debreceni Egyetem Po-
litikatudományi és Szociológiai Inté-
zet Szociológia és Szociálpolitika Tan-
székéről. Előadásának címe: „Szociá-
lis földprogramok kutatói szemmel”.
Csoba J.: Tisztelt ünneplő közönség, 
kedves barátaim! Szeretnék köszöne-
tet mondani, hogy a Debreceni Egye-
tem Szociálpolitika és Szociológia 
Tanszéke nevében mi is részesei lehe-
tünk ezeknek az ünnepi pillanatok-
nak! Ennek az ünneplő közösségnek 
talán mi vagyunk a legfiatalabb tag-
jai, hiszen nem olyan régen kapcso-
lódtunk a közös munkába, és ezért is 
örülünk, hogy lehetőséget kaptunk a 
részvételre, és ennek a rövid előadás-
nak a megtartására.
Ahogy az előző előadók is tették, mi 
is szeretnék egy kis ajándékkal ked-
veskedni az ünnepeltnek. Én mond-
hatnám, hogy ajándékba bizonyos 
szempontból a jövőt hoztam, hiszen 
a 25 éves jubileumra 25 éves egyete-
mistákkal érkeztem. Azt gondoltam, 
hogy egy közösségnek nagyon fontos 
a jövő építése, és olyan fiatal szakem-
berek elkötelezése az ügy mellett, akik 
a zászlót tovább viszik. Nem lehet egy 
mozgalmat életben tartani, ha mi, 
az idősebb generáció tagjai kívánjuk 
az egészet a vállunkon tartani. Meg 
kell nyernünk, meg kell érintenünk, 
meg kell szerettetnünk a fiatalokkal 
azt, amit mi csinálunk. Akkor hihe-
tünk abban, hogy mellénk állnak, és 
harcostársként a következő években 
és évtizedekben is dolgoznak ezért a 
projektért. Azt gondolom, hogy min-
denképpen kell, szükséges, hogy még 
25 évre tervezzünk. 
„Legifjabb családtagként” azért is ke-
rültünk bele ebbe a programba, mert 
4 évvel ezelőtt egy nemzetközi projekt 
keretében nagy feladat előtt álltunk. 
A Debreceni Egyetemen évek óta 

dolgozunk különféle hazai és nem-
zetközi kutatásokban. A Manchester 
Metropolitan Egyetem által vezetett 
InnoSi projekt keretében egy érdekes 
kutatásban való részvételre kaptunk 
meghívást. 10 ország vágott neki, 
hogy olyan innovációkat mutasson az 
Európai Bizottság számára, amelyre a 
közeljövőben jó gyakorlatként hivat-
kozhat, vagy az innovációs stratégi-
ákban javaslatokat fogalmazhat meg 
a nemzeti kormányok számára. Nagy 
feladat előtt álltunk, mert 2 olyan in-
novációt kellett vinnünk a nemzetkö-
zi közösség számára, ami versenyké-
pes, amiből a többiek tanulhatnak, és 
amit az Európai Bizottság is úgy ítél 
meg, hogy „Na, igen! Ezt szívesen ál-
lítom a közösség elé példaként”. Nem 
kis feladvány volt számunkra, hogy a 
skandináv országoknak mi mutassunk 
modellt, vagy adott esetben az angol-
szász országokat meggyőzzük arról, 
hogy nálunk nem passzív ellátásból 
és a gulyáskommunizmusból áll a 
szociális innováció, hanem vannak 
olyan típusú szociális kezdeményezé-
sek, amelyekből esetleg még ők, a sok 
száz éves demokráciák is tanulhatnak. 
A résztvevő országok sokféle célcso-
portot és innovációt hoztak a saját 
nemzeti projektjükben. Munkanél-
külieket, területi egyenlőtlenségi vi-
szonyokat kezelő modelleket, fiatalok 
és munkaképes korúak támogatását 
célzó projekteket vizsgáltak a prog-
ramban. Mi tanácstalanok voltunk: 
„mit tudunk mi vinni”? Ilona (dr. 
Nagyné Varga Ilona, a szerk.) rend-
szeresen jár hozzánk az egyetemre, 
tanítja az utánpótlás generációt. Egy 
alkalommal megkérdeztem, hogy mit 
szólna, ha a szociális földprogramot 
ajánlanánk be a mint magyar inno-
vációt, „kicsi, de erős” jelszóval? Azt 
mondta, hogy „jó-jó, de hát az ő föld-
programos hálózatuk egy demokrati-
kus rendszer, úgyhogy ő mondhatja, 
hogy igen, támogatja az ötletet, de be 
kell vinni a felvetést az Egyesületbe, 

a közösség döntéshozó testületébe, 
és ha a közösség bevállal bennünket, 
akkor elkezdhetjük kutatni a szociá-
lis földprogram szociális innovációs 
jellegét. Flórián kollégámmal nem kis 
félelemmel érkeztünk az első szociális 
földprogram egyesületi találkozójára. 
Valami olyasmit akartunk elérni a je-
lenlévőknél, hogy engedjenek be ben-
nünket a szociális földprogram belső 
köreibe, hogy mi a „pincétől a padlá-
sig körbejárjunk”, mindent dokumen-
táljunk, majd a kutatási eredményeket 
még az európai szakmai körökben is 
megszellőztessük. Szeretném elmon-
dani, hogy az érdekvédelmi szövetség 
kemény dió, nem adta könnyen ma-
gát. Mi megpróbáltuk az összes elmé-
leti és gyakorlati tudásunkat bevetni 
annak érdekében, hogy befogadjanak 
a közösségbe, és elkezdődhessen az 
a 3 éves kutatási program. Próbáltuk 
győzködni a jelenlévőket, hogy a szo-
ciális földprogram tökéletesen illesz-
kedik abba az áramlatba, amit az ösz-
szes többi partner kezdeményezett az 
InnoSi programban, vagyis, hogy nem 
a leszakadó rétegek passzív támogatá-
sát hangsúlyozza, hanem – ahogyan 
Lakner úr is említette már –, az egyik 
formája a produktív szociálpolitiká-
nak. Amikor valamit közösen előállí-
tunk, és hosszú távra gondolkodunk, 
nemcsak egyszerűen elfogyasztjuk 
a forrást, hanem befektetünk, beru-
házunk a jövőbe, a közeljövőbe, akár 
a gyerekek számára nyújtott pozi-
tív mintán keresztül. Generációkon 
keresztül zajló építkezés részeként 
tekintjük ezt a háztartásgazdaság fej-
lesztési folyamatot, ami a szociális 
földprogramban elindult. Azt is erősí-
tettük, hogy az állam egyre erősebben 
aktiválja az állampolgárokat, hol jobb, 
hol rosszabb eszközöket alkalmaz. 
Hol felülről mondja meg, hogy mit 
csináljunk, csak legyetek már aktívak, 
hol alulról engedi, hogy elinduljanak 
az emberek, és kezdjenek valamit, 
találják meg, hogy számukra mi a jó. 

Prof. Dr. Csoba Judit: Szociális földprogramok kutatói szemmel
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Ahogyan Serafin úr példájából is lát-
tuk, a földprogram olyan, hogy ahány 
program, annyiféle módon engedi, 
hogy csinálják. Ennél jobb példát 
nem is találhatnánk, mert az aktiválás 
a szociális földprogramban egyénre 
vagy egyedi karakterekre, élethely-
zetekre szabott, vagyis személyre 
szóló megoldásokban gondolkodik. 
Ezért volt fontos, hogy ezt a projek-
tet vigyük a nemzetközi kutatásba. A 
program maga egy innovációs keret és 
nem konkrét, direkt utasítás, mert ab-
ban bizony eltűnik az innováció. Pró-
báltunk lehetetlen kifejezéseket és el-
méleteket is megtanítani a SZOFOSZ 
üléseire járóknak. Bemutattam a ked-
venc kifejezésemet is, a rekommodi-
fikációt. Ezt gyakoroltuk pálinka előtt 
és pálinka után is. Ez arról szól, hogy 
a jóléti állam hosszú távon keresztül 
szociális jogként garantálta a külön-
féle juttatásokat (dekommodifikáció). 
Ez a modell az utóbbi években jelen-
tősen átalakult, s a szociális jogok biz-
tosítása helyett a kötelezettségek és az 
aktiválás került előtérbe (kommodifi-
káció). A szociálpolitika fő áramlata 
napjainkban a rekommodifikációt ál-
lítja középpontba, ami a kommodifi-
káció és a dekommodifikáció közötti 
egyensúlyteremtés igénye: „adjunk is, 
de követeljünk is”. Gondoltam, nyelv-
törőnek jó lesz, hazafelé a kocsiban 
gyakorolni. Így alakult aztán a mi 
meggyőző érvünk, mikor azt mond-
tuk, hogy a szociális földprogram jól 
illeszkedik ahhoz az áramlathoz, ahol 
a szociális jogoknak az újrateremté-
séről van szó. Jogosítványokat adunk, 
de azt nem passzív módon biztosított 
juttatással, hanem jogosítványokkal, 
az értelmes társadalmi közösségi ösz-
szefogására és az álmok megvalósítá-
sára. Mindemellett még mindenféle 
modelleket is igyekeztünk rajzolni a 
SZOFOSZ tagjainak, annak érdek-
ében, hogy elhelyezzük térben és idő-
ben a szociális földprogramot, mint 
innovációs modellt, és meggyőzzük a 
közösséget arról, hogy társadalmi in-

nováció kutatásához jobb témát nem 
is választhattunk volna. Az egyik ilyen 
elméleti sémánk a leszakadó társadal-
mi csoportok csoportokat beillesz-
tésére irányuló integrációs modellek 
típusba rendezése volt. Az integrációs 
modelleknek megítélésünk szerint két 
alapvető elemzési dimenziója van: ön-
kéntes, vagy kötelező alapon szerve-
ződik, illetve az aktív, vagy passzív el-
látást helyezi előtérbe. Ezt a két elem-
zési szempontot egymáshoz illesztve 
az integrációs modellek négy típusa 
rajzolódik ki. Az önkéntes passzív mo-
dellben (a) a minden feltétel nélkül 
nyújtott támogatásokon és a szociális 
jogok garantálásán van a hangsúly. Az 
önkéntes aktív (b) modellben egy sor 
lehetőséget kínálnak, de választani 
kell ezek közül a lehetőségek közül, és 
aktívan részt kell venni a kedvezőtlen 
helyzet megváltoztatására irányuló 
tevékenységekben, legyen az munka-
végzés, képzés, vagy bármilyen tár-
sadalmilag hasznos tevékenység. Az 
önkéntes aktív modell legfontosabb 
jellemzője, hogy lehetőséget teremte-
nek, de nem mondják meg, hogy mit 
kell csinálni, és teret adnak arra, hogy 
az egyéni ötletek  az aktivitásra, tevé-
kenységre vonatkozóan kialakuljanak. 
Mi ide soroltuk a szociális földprogra-
mot is.  A harmadik modell a kötelező, 
de bizonyos mértékig  passzív ellátást 
garantáló modell (c). Ide soroltuk pl. 
a feltételekhez kötött jóléti ellátáso-
kat, mint pl. a családi pótlék csak ak-
kor jár, ha a gyerek iskolába jár, vagy  
passzív ellátás csak rendezett porta 
esetében jár a rászorulóknak stb. S vé-
gül a negyedik modell a kötelező aktív 
(d) modell, mint pl. a közfoglalkozta-
tási programok köre. 
Ha megnézzük a hazai foglalkoztatás-
politika modellváltásának periódu-
sait -ami  a 25 éves jubiláló közösség 
számára megélt történelem -, akkor 
látjuk, hogy az önkéntes passzívból a 
kötelező aktív integrációs modell felé 
tart a hazai foglalkoztatáspolitika a 
vizsgált időszakban. A szociális föld-

program sajátosságainak középpont-
ba állítását ezért is láttuk fontosnak, 
hogy az integrációs modellek közül a 
kötelező aktív modell helyett az ön-
kéntes modellek felé fordítsuk a szak-
mai közvélemény figyelmét. 
A SZOFOSZ tagjaival való hosszú 
egyeztetés után végül megállapod-
tunk, hogy elkezdhetjük a kutatási 
programot és a szociális földprogra-
mot, mint önkéntes integrációs mo-
dellt tárgyaljuk. Tudtuk, hogy sok 
olyan tulajdonsága van a szociális 
földprogramnak, amit a kollégák az 
előző kutatások során már bemutat-
tak. Ennek az új kutatásnak – a koráb-
bi eredményeket figyelembe véve- az 
volt a célja, hogy összegyűjtse azokat 
a  sajátosságokat, ami a hátrányos 
helyzetű csoportok életminőségének 
javítása során a program elidegenít-
hetetlen részévé vált. Az önkéntesség 
mellett azt gondoltuk, hogy nagyon 
fontos, hogy a program független kis-
termelői létet biztosít. Nagyon hosszú 
ideig a hátrányos helyzetű célcsopor-
tok számára nagyon határozottan és 
csaknem kizárólagos jelleggel alkal-
mazotti létet közvetítettek az alterna-
tív modellek, mert úgy ítélték meg, ha 
8 órás munkarendre alkalmazottként 
sikerül a célcsoport tagjait elhelyez-
ni - ha csak rövidített munkaciklusú 
foglalkoztatás keretében is - az lesz 
az igazi megoldás. Mi úgy gondoljuk, 
hogy nem a 8 órás, határozott idejű, 
kötött és zárt munkahelyen töltött 
munkaforma a legjobb a leghátrányo-
sabb helyzetű célcsoport integrálá-
sára, mert menekülni fognak belőle, 
hanem azok a független kistermelői, 
vagy értelmes tevékenység végzésére 
alkalmas „létek”, ahol az éppen meglé-
vő munkavégző tevékenységéhez iga-
zodva tudják elindítani a közös érték 
termelésében való részvételt. 
A másik fontos jellemzője a szociális 
földprogramnak, az alulról szerve-
ződő jelleg: mindenki kitalálja majd, 
hogy ő csirkézik vagy kecskézik vagy 
inkább növényt termeszt vagy inkább 
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ezt vagy azt csinál; gyakorlatilag min-
den belefér. Annak függvényében, 
hogy milyen a kertje, az udvara, a 
lehetősége és milyen az ő lelke, akar 
jobban illeszkedni vagy alkalmazkod-
ni. Fontos volt, hogy nem hagyjuk 
magukra ezeket az embereket, hanem 
folyamatosan ott a segítő tanácsadás, 
a célcsoport önbizalmának építése, a 
folyamatos megerősítés, a fotón a mo-
solygás és a közösen készített doku-
mentáció. Amikor a tervező együtt áll 
a képen a résztvevővel az azt mutatja, 
hogy a közös eredmény olyan elem, 
ami nagyon sok esetben nem volt meg 
a korábbi viszonyokban és modellek-
ben. Ez a modell partnerségi viszonyt 
feltételez, hogy közösen akarnak va-
lamit elérni ebben a rendszerben. 
Nagyon fontos, hogy a modell mód-
szertani szempontból is jól építkezik, 
világosak a célok, közösen határozzák 
meg, hogy hova szeretnének a részt-
vevők eljutni. A modellben az a kény-
szer – amit sok integrációs program-
ban láttunk –, hogy bármilyen alulról 
indul is a felzárkóztatás, és bármilyen 
rövid is a program, mindig a nyílt 
munkaerőpiaci elhelyezkedést szeret-
nének a végén elérni. Úgy ítéltük meg, 
hogy a szociális földprogramba ez a 
nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedés 
kötelező kényszere nincsen bekódol-
va; a program során a célcsoport ké-
pességéhez és szükségleteihez igazodó 
többlépcsős bemenet, és többlépcsős 
kimenet lehetséges. 
A SZOFOSZ beleegyezését és az el-
méleti modellek megalkotását köve-
tően végre elkezdhettünk a terepen is 
kutatni. A kutatót mindig úgy fogad-
ják először, mint valami ellenőrt, aki 
valamit meg akar tudni, amit a vizs-
gált célcsoport az istennek sem akar 
elárulni. De a kérdező a megkérdezet-
tet addig kérdezi, csűri-csavarja, hogy 
végül kibukik belőle. Volt néhány 
helyzet a terepkutatás során, amikor 
ezzel az előfeltételezéssel szembesül-
tünk. Flóri becsületére legyen mond-
va, nem kevés pálinka elfogyasztását 

követően oldódott a jég. Nos, végül 
is mit és hogyan kutattunk? Termé-
szetesen nem sikerült minden föld-
programban résztvevő településre el-
látogatni az idő rövidsége miatt, ezért 
nagy fejtörést okozott, hogy kihez 
menjünk? Hosszabb-kevesebb töp-
rengés után nyolc település vezetőjé-
vel sikerült megállapodást kötnünk, 
hogy náluk megjelenhetünk, összesen 
153 háztartásban készíthetünk kérdő-
íves vizsgálatot, továbbá 48 interjút a 
földprogramban dolgozókkal, 10 sza-
kértői interjút a településvezetőkkel, 
és a SZOFOSZ tagjaival. Emlékszem 
arra a jelenetre, amikor az egyik SZO-
FOSZ találkozón Szécsényben Szto-
lyka Zolival azon vitatkoztunk, hogy 
akkor ez most új feudalizmus vagy 
nem új feudalizmus, ami a szociális 
földprogramban körvonalazódni lát-
szott? Na meg azt kerestük, hogy mi 
a modell előnye és hátránya? Hasz-
náltunk alternatív vizsgálati módsze-
reket is, amelyek szokatlanok voltak 
a hazai közegben, nem volt könnyű 
összetrombitálni a földprogramban 
résztvevőket, hogy ők a mobiltele-
fonjukkal a sorstársaikat filmezzék 
le, és a résztvevők mondják el, hogy 
mit csinálnak a földprogramban, de 
szeretném jelezni és a felvett és az in-
terneten is megtekinthető kisfilmek 
igazolják: a program kutatása során ez 
is sikerült. Az aggódók kedvéért mon-
danám, hogy a filmeket természetesen 
a SZOFOSZ tagjainak megmutattuk, 
és engedélyeztettük az elkészült kis-
filmek vetítését. Egyet közös erővel 
le is tiltottunk, mert úgy ítéltük meg, 
hogy az nem rajzol objektív és hiteles 
képet a szociális földprogramról. Mi 
ketten, Flórival, természetesen nem 
rendelkeztünk elég kapacitással - bár 
korlátlan energiákkal igen,  főleg két-
három földprogramos pálinka elfo-
gyasztása után –, hogy egyedül készít-
sünk 153 kérdőívet, ezért bevontunk 
hallgatókat. Talán megbocsátható 
hátsó szándékkal tettük ezt, mert úgy 
ítéltük meg, hogy a tapasztalati tanu-

lási folyamatnál a hallgatók számára 
sincsen jobb tanulási forma! És úgy 
véltük, fontos, hogy a földprogramok 
történeteit „első kézből” hallják. A 
hallgatók felkészítésében a tapaszta-
lati tanulás folyamatára sok módszert 
alkalmaztunk. Először meghívtuk 
azokat is, akik nálunk többet tudnak, 
akár a településen való működésről, 
akár a földprogramról. És természe-
tesen bevontuk ebbe a folyamatba a 
nemzetközi főpályázat vezetőjét, az 
angol professzort, Chris Foxot, aki 
az egész programot koordinálta, és 
ellátogattunk vele Rozsályba és Pa-
nyolára. A szakmai beszélgetéseknek 
nem értek véget itthon. A program 
keretében Manchesterbe szervezett 
tanulmányúton Muhari Zoltánnak és 
Sztolyka Zoltánnak lehetősége volt a 
manchasteri innovációt személyesen 
is megismerni. Aztán elindultunk te-
repre a hallgatókkal és természetesen 
a koordinátorokkal. 
A kutatás szerteágazó eredményi szét-
feszítenék e rövid előadás kereteit. 
De néhány eredményt azonban mégis 
megemlítenék. A toborzás, kiválasztás 
kapcsán megerősítést nyert, hogy 153 
megkérdezett személyből egyetlen 
egy sem említette, hogy őt kénysze-
rítették volna arra, hogy részt vegyen 
ebben a programramban. Úgy ítélem 
meg, hogy egy program mellett nem 
szólhat más ékesszólóbban, hogy ver-
senyhelyzet alakult ki a bekerülésre. 
Azt tapasztaltuk, hogy a résztvevők 
lelkesen meséltek, a programról, s 
arról, hogy mindenképpen szerettek 
volna részt venni a programban. Hol 
a becsvágy, hol a várható anyagi elő-
nyök mozgatták a résztvevőket, de 
nem szerettek volna kimaradni. Fon-
tosnak tarjuk a kiválasztás, és a tobor-
zás elemzésével kapcsolatban megem-
líteni, hogy a szociális földprogramon 
belüli integráció során sokat nyertek 
azok a településlakók, akik kívülről 
érkeztek, és a település nagyon nehe-
zen akarta őket befogadni őket. Azzal 
azonban, hogy a szociális földprog-
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ramba ők is bekapcsolódtak, kialakult 
egy kommunikációs kapcsolat köztük 
és a település lakói között. Úgy ítél-
ték meg - nyilatkozták az interjúban 
-, hogy őket gyakorlatilag ez által fo-
gadta be a falu. A földprogram, tehát 
nemcsak a leszakadóknak, hanem a 
kívülről érkezőknek az integrálására, 
a közösség összekovácsolására is na-
gyon jó eszköznek bizonyult. A vizs-
gált háztartásoknak a szerkezete azt 
mutatja, hogy projektnek rendkívül 
jól volt a célzása, mert azok kerültek 
be, akikre ezeket a programelemeket 
az integrációs modell tervezésekor 
kitalálták. Azt látjuk, hogy főként ala-
csony iskolai végzettséggel rendelke-
zők és sokgyermekes családok tagjai 
vannak a rendszerben. Egy dolgot vi-
szont szeretnék elmondani, ami min-
ket meglepett, bár lehet, hogy az itt 
lévők számára ez teljesen természetes. 
A szociális földprogram, és a közfog-
lalkoztatás úgy működik együtt, mint 
a szocializmusban a háztáji és a gyár. 
A szociális földprogramban résztve-
vők kétharmada nő volt, mert a férfi-
ak inkább a közfoglalkoztatásban kap-
tak munkát. Érdemes elgondolkodni 
azon, hogy fogadjuk el a modell sajá-
tosságát és tekintsük a szociális föld-
programot női integrációs modellnek, 
vagy gondolkodjunk el azon, hogyan 
lehet a nemek közötti egyensúlyt a 
programon belül is megteremteni. A 
vizsgált háztartások gazdálkodását 
elemezve még az is kiderült, hogy 
kiegészítő jövedelemként 57,2 száza-
lékban megjelent a közfoglalkoztatás, 
tehát a feleség a földprogramban, a 
férj a közfoglalkoztatásban dolgozott, 
vagyis két államilag támogatott integ-
rációs formából részesült jövedelem-
ben a háztartás. Ez az eredmény egy-
felől elgondolkodtató az integrációs 
modellek fenntarthatósága szempont-
jából, másfelől a háztartások fenntart-
hatósága szempontjából is problémák 
jelentkeznek. A két integrációs modell 
kombinálásával ugyan a résztvevők 
eljutnak egy élhető életminőséghez, 

de ha bármelyik pillére megdől a ház-
tartásban ennek a kombinált rend-
szernek, abban a pillanatban eltűnik a 
biztonság garanciája.
A szociális földprogram működésé-
vel kapcsolatban számos további di-
lemmával is találkoztunk a szakértői 
interjúk és a résztvevőkkel készülő 
interjúk felvétele során. A program 
egyik jellegzetes kérdése, hogy milyen 
gyorsan és meddig lehet eljutni ezzel 
az integrációs modellel.  Az interjúk 
tapasztalatai alapján megállapítottuk, 
hogy egy nagyon érdekes lépcsőze-
tességnek lehetünk tanúi a program 
fejlődése során.  A résztvevők minél 
alacsonyabb szinten kapcsolódnak be 
a programba, annál kisebb a növény, 
és kisebb értékű az állat. A státuserő-
södés folyamatának közepén erőtel-
jesebben előtérbe kerülnek a növényi 
kultúrák. (A döntéshozóknak és a 
pályázat kiíróinak célszerű lenne fo-
kozatosan ügyelni arra, hogy hogyan 
alakulnak a növényi, ill. a mezőgaz-
dasági termelési ciklusok. A kutatás 
során szisztematikusan összefoglal-
tuk, hogy mikor kerültek kiírásra a 
szociális földprogramok, és a tavalyi 
esztendőt kivéve nem találtunk olyan 
évet, amikor a pályázat úgy került 
volna meghirdetésre, amikor még el 
lehetett vetni a magot, amit kiosztot-
tak. Ezért sokan félnek is a növény-
termesztéstől.) A szociális földprog-
ram keretében nevelt nagy állatokkal 
kapcsolatban az volt az általános vé-
lemény, hogy csak abban az esetben 
szabad ebbe az irányba elindulni, ha 
a családban van egy stabil jövedelem, 
mert nincs a programban annyi for-
rás, amivel egy jelentősebb tápanyag-
szükségletű állományt a támogatásból 
végig lehet kísérni. Tehát ott szükség 
van háttértőkére, tartalékra. 
Sok egyéb dilemma merült föl, de 
ami határozottan egyértelmű volt, 
hogy a mentorálás sokkal hangsúlyo-
sabb eleme volt a programnak, mint a 
kontroll. Először nem értettük, hogy 
amikor azt kérdeztük, hogy ellenőr-

zik-e ezt a programot, vagy milyen 
szankciónk vannak a szabálysértők-
re vonatkozóan, akkor értetlenkedés 
volt a válasz, és olyan furcsán néztek 
a megkérdezettek, hogy „mit lehet 
rajtam szankcionálni? Nézzen körül 
– mondta-! Engem lehet egyáltalán 
büntetni?” Rájöttünk, hogy a szank-
ciónak elveszett az értelme ebben a 
rendszerben, és hogy végre találtunk 
egy olyan programot, amiben csak a 
pozitív motivációs eszközök működ-
tek. Furcsa volt, amikor először kér-
deztük, hogy „jönnek és ellenőrzik-e 
a programot?”- a válasz az volt: „Igen, 
fiam! És én megmutatom, hogy az én 
kertemben van a legjobb, meg a leg-
szebb palánta. Jönnek? Megmutatom 
a fényképeket is”. És sorra szedték elő 
a dokumentumokat. Persze volt né-
hány panaszkodó ember is, találko-
zunk ilyennel, mert Magyarországon  
a kultúra elidegeníthetetlen része a 
panaszkodás. De azt kell mondanom, 
hogy a legtöbb esetben inkább „hen-
cegős” és nem panaszkodós embe-
rekkel találkoztunk. Büszkék voltak 
arra, hogy végre valaki kíváncsi, mire 
is képesek! Azt gondolom, hogy ez 
megfordítja az integrációs programok 
kényszerpályáját, és nem kontrollal és 
erőszakkal, „én bebizonyítom, hogy 
ő ezt meg fogja csinálni” mentalitás-
sal indultak neki, hanem nagyon sok 
esetben a személyes kompetenciák 
fejlesztésével. A figyelem, az elisme-
rés, a közösséghez való tartozás, és 
azt kell mondanom, hogy néha még 
az irigység is nagy szerepet kapott a 
motivációs elemek között! „Mi? Hogy 
neki szebb a növénye, azt mondták? 
Na, majd én megmutatom!” Ezek a 
szociálpszichológiai hatásmechaniz-
musok is benne voltak a program 
eredményeit garantáló sikerkritériu-
mokban: ha versenyhelyzetbe hozzuk 
őket, és a versenynek képesek megfe-
lelni, kisebb erőbedobással, nagyon 
pozitívan jöttek ki a versenyből! 
Számos közvetlen hatást is mértünk 
a vizsgálat során. Az egyik az idődi-
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menzió változása, amikor a résztve-
vők elkezdtek tervezni, és elmondták 
nekünk, hogy akkor most jövőre, meg 
utána hogy lesz. Eszükbe sem jutott, 
hogy kikerülhetnek vagy kiszállhat-
nak a programból; egy kisebb részük 
természetesen kritikus volt, úgy gon-
dolta, hogy nem neki találták ki a ka-
pirgálást a kertben, akkor inkább el-
menne dolgozni. Természetesen volt 
néhány ilyen ember is, de a többség 
nagyon boldogan mondta, hogy a gye-
reknek is csináltak kiskertet, és hogy 
ők is gondoskodnak az állatokról. A 
pozitív minta átadása a családban, azt 
gondolom, nagyon fontos hozadéka 
volt ezeknek a kertgazdaságoknak. 
Amit még szeretnék kiemelni, az a 
szemléletváltozás. Nagyon boldo-
gan hallgattam a polgármestereket a 
személyes interjúk során, amikor azt 
mondták, hogy ”egyébként ezt még mi 
sem hittük el, hogy képesek erre az 
emberek”. Azt gondolom, hogy a meg-
valósítás kapcsán a fejünkben vannak 
a falak, mi magunk nem hisszük, hogy 
a dolgok lehetségesek, és ezért nem 
vagyunk bátrak, hogy lehetőséget te-
remtsünk magunknak és másoknak 
a változásra. „Két-három esetben, 
amikor belevágtak – mondták a pol-
gármesterek – nem hittem, hogy nem 
fogja megenni az állatot. Nem hittem 
el, hogy kitartanak és végig csinálják.” 
Az interjú végén pedig azt mondták, 
hogy „de mégis, bebizonyosodott és 
ezért most nekiindulunk, és ha nem 
kapjuk meg a támogatást, akkor meg-
próbáljuk másképp, hogy ne szakad-
jon meg a folyamat. Mert mi magunk 
is látjuk a hasznát, egy kétoldalú ta-
nulási folyamatnak lehettünk tanúi!” 
Egyfelől tanul a célcsoport, de azt 
kell mondanom, hogy nem feltétle-
nül csak a célcsoportnak kell tanulnia 
ebben a folyamatban, hanem tanulni 
kell a település lakóinak is: hogyha 
esélyt adunk a résztvevőknek, akkor 
képesek élni vele! A menedzsereknek 
és a koordinátoroknak is tanulni kell, 
hogy sok mindent rá kell hagyni, rá 

kell bízni a célcsoportra, mert képesek 
a problémákat megoldani. Modern 
pedagógiai módszerekre most úgy 
készítenek fel minket, hogy az infor-
matikai dömping miatt az egyetemi 
tanárnak nem szabad azt a szerepet 
játszani, hogy ő a legokosabb. A leg-
okosabb kérdéseket kell tudnia felten-
ni, a válaszokat a gyerekek százszor 
gyorsabban megtalálják. Úgy ítélem 
meg, hogy a célcsoporttal való együtt-
működés során sem az a legfontosabb, 
hogy mi legyünk a legokosabbak, ha-
nem hogy olyan visszajelzéseket ad-
junk, ami mentén a szereplők megta-
lálják a maguk szerepeit, és el tudnak 
indulni az úton. 
A számos változást látva és a kiala-
kult jó együttműködésre alapozva 
felbátorodtunk és engedélyt kértünk 
arra, hogy további kutatásokba is 
bevonjuk a földprogramok megvaló-
sítóinak közösségét. Most tehát újra 
itt állunk és újabb válaszra várunk: 
folytathatjuk-e a megkezdett kutatást. 
Az INNOSI programunk a tavalyi év 
során ugyanis olyan eredményesen 
zárult, hogy a pályázói közösség új 
pályázatát befogadták és támogatást 
biztosítottak a kutatás folytatásához 
a következő 3 évre. Az új program 
neve: COSIE. A COSIE projektben 
10 ország, 9 kiemelt programmal vesz 
részt. Nem 20 programmal, mint az 
előző ciklusban, hiszen csak a legjob-
bak kerültek kiválasztásra és szeret-
ném jelezni, hogy ebben a szociális 
földprogram is benne van. Felkértek 
bennünket, hogy folytassuk. Ennek 
az előttünk álló 3 éves programnak 
elméleti és gyakorlati programelemei 
is vannak. 2017. december elsejétől 
indultunk, és az a feladatunk, hogy 
újabb „tettestársakat” nyerjünk meg, 
akik hajlandóak egy ilyen kiemelt 
nemzetközi figyelem előterébe kerülő 
kutatás keretében fejlesztéseket meg-
valósítani a szociális földprogram ke-
retében. Magyarországon 10 települé-
sen, településenként 10 család bevo-
nására van lehetőségünk. Ha a prog-

ram címét megpróbálnám körülírni, 
akkor azt jelentené, hogy mindent 
közösen, kooperatívan kell a program 
feladatait és a fejlesztéseket megvaló-
sítani. Nem rutinszerű földprogramot 
kell csinálni, hanem attól kicsit elté-
rő, valami újítást is magában foglaló 
fejlesztést. A résztvevő 10 családdal 
elindul egy fejlesztési folyamat. Közö-
sen kitalálnak valamit, erről egy rész-
letes tervezetet készítenek és ebből az 
elkészült 10 tervezetből az 5 legjobb 
az Európai Unió által támogatásában 
részesül a megvalósítás során. Na, 
nem gigantikusban, mert nem az a lé-
nyeg, hogy megint passzív ellátásban 
függővé tegyük a szereplőket, hanem 
hogy támogassuk az első lendületet és 
az ötlet, a gazdasági/üzleti terv meg-
valósulását. A kutatás során elemez-
nünk kell, hogy mi a siker a titka, mi 
az, ami kell ahhoz, hogy ezek az első 
lendületből születő háztartásgazda-
ságok életben maradjanak és hatéko-
nyan működjenek. Az 50 család ház-
tartásgazdaságának a megmaradása 
és működése lenne a projekt elindu-
lását követő 1-1,5 év fejlesztőmunká-
jának a feladata. Nem ígérem, hogy 
nem fogunk minden egyes családhoz 
bekopogni, és hogy nem fogjuk zak-
latni a polgármestereket százezer mé-
rőeszközzel, amit majd a nemzetközi 
közösség kitalál, hiszen a 9 fejlesztést 
folyamatosan összehasonlítják majd, 
és nekünk naponta jönnek a felada-
tok, hogy most ezt nézd meg, most 
azt mérd meg, most ilyen adatot küld-
jél, most olyan adatot küldjél. De azt 
gondolom, hogy ennél jobb lehetőség 
nincsen a szociális földprogram ered-
ményeinek 10 országban való népsze-
rűsítésére, amire én most a jelenlévők 
köréből együttműködőket szeretnék 
toborozni. Remélem sikerrel! Köszö-
nöm, hogy meghallgattak!
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Baginé G. L.: Köszönjük szépen, profesz-
szor asszony. Nem húzva az időt, azonnal 
felkérem Lakatos József polgármester 
urat Tiszaadonyból az előadása megtar-
tására. „Szociális földprogram önfenn-
tartó modellje”.
Lakatos J.: Két technikai dolgot szeret-
nék így elöljáróban elmondani: Igazából 
a mi programunk 1999-ben kezdődött, 
és még nem fejeződött be. Ez menet köz-
ben ki fog derülni, igyekeztem olyan di-
ákat hozni, amiből ezt meg lehet érteni. 
A másik, hogy lesznek üres diák, ez nem 
azért van, mert nem tudtam kivágni, ha-
nem ezeken mozgófilmek lettek volna, de 
időkorlátok miatt ezeket végül töröltem.
A mi programunk egyik érdekessége, 
hogy mikor én polgármester lettem 
1999-ben, akkor láttam, hogy a szom-
széd településeken működnek szociális 
földprogramok. Akkor már volt mene-
dzserszervezet Mátészalkán, Fehérgyar-
maton, odamentem a Lévainé Ildikóhoz, 
hogy „figyelj, nekem is kell egy szociá-
lis földprogram!”. És azt mondta, hogy 
ez úgy van, hogy most még nem lehet, 
mert ez most zárt, meghívásos, és akik 
már elindultak, azok mennek tovább. 
Mondom, „én azt tudom, hogy logikus, 
amit Ti mondotok, de nálunk az a hely-
zet, hogy én most lettem polgármester, 
így nem tudtam előbb elindítani”. Nem 
volt megoldás. Azt mondták, hogy van 
itt egy értelmes asszony a minisztérium-
ban, Kovács Ibolya, innen származik a 
megyéből, legfeljebb, ha ő megengedi, 
akkor lehet.
Beültem a kocsimba – én nem vagyok 
az a vonatozós fajta –, és elmentem a 
Kovács Ibolyához. Akkor még egy hosz-
szú nevű Minisztériumban dolgozott, 
és mondom neki, „jó napot kívánok, 
Tiszaadony polgármestere vagyok, sze-
retnék csatlakozni!”. Azt mondja, „nem 
lehet, ez zárt!” És akkor azt mondta ne-
kem, hogy legfeljebb akkor, ha valami 
nagyon innovatív dolgot kitalálok. Jöt-
tem hazafelé, agyaltam, valami inno-
vatív! Még a szót se nagyon értettem, 
nagyon fiatal voltam. Mit találjak már 

ki? Akkor megkértem Nagy Károlynét, 
hogy adjon már nekem egy listát, hogy 
milyen programok vannak. Volt min-
den! Tehén, csirke, juh, ami csak léte-
zik, de kecske nem volt! Hát mondom, 
ha kecske nincs, akkor az innovatív! Így 
lett a mi programunk kecskeprogram, 
így tudtuk elindítani ezt a lehetőséget.
A kezdet. Azzal indult a program, hogy 
megvásároltuk a Tsz-től az utolsó, még 
ki nem privatizált épületet. Hát mi nem 
voltunk annyira szerencsések, mint az 
előttem szólók, mert a mi tanácselnö-
künk is polgármester volt, viszont ott 
annyi föld nem maradt, még a révház is 
magántulajdonon van. Ez az egy épület 
maradt, ezt megvásároltuk, és elindítot-
tuk a hagyományos szociális földprog-
ramot, pályáztunk kecskére, azt szapo-
rítottuk, és egyre több kecske lett a tele-
pülésen, és egyre több családot tudtunk 
bevonni; hagyományosan indult, mint 
mindenütt. Kihelyeztük a családokhoz 
az 5 kecskét, ők gondozták, volt, aki 
már egyre több tejet termelt, és akkor 
jött a probléma, hogy mi is legyen a 
tejjel? Az első programelem az volt, 
hogy kihelyeztük nevelni a kecskéket 
és a szaporulatot megették, illetve a te-
jet megitták. Annyi volt a program lé-
nyege, hogy ugyanannyi állománynak 
meg kellett maradni, tehát nem ehették 
meg a törzsállományt! Egyetlenegyszer 
fordult elő, mikor mentem ellenőrizni, 
és nem találtam a kecskét, az asszony 
bent volt a konyhába, kavart egy nagy 
fazekat, és mondom, „hol van a kecs-
ke?” Azt mondja, „itt van a fazékban!” 
De ez csak egyszer fordult elő, ami en-
gem is meglepett. A kihelyezett kecskék 
már sok tejet termeltek, nem tudtunk 
vele mit csinálni. Létezett akkoriban 
egy cég, amely kecsketúrót vásárolt fel 
Budapesten, és akkor nekiálltunk ezt 
gyártani. Nagyon egyszerű módszerrel 
történt: egy üstöt képzeljünk el, ami 80 
literes, bele a tej, felhevítettük 40 fokra, 
beleöntöttünk ezt, azt, amazt, a végén 
leszűrtük és le is fagyasztottuk, így vet-
ték meg, és így indult el az, hogy gyár-

tunk valamit (fagyasztott kecsketejből 
készült túrót).
Igen ám, csakhogy nemcsak mi csináltuk 
ezt, hanem a környékbeli gazdák is. És 
jöttek a gazdák, hogy nem fizet nekik a 
cég. Mondom, „hát micsoda dolog ez?”. 
Nekem, az önkormányzatnak fizetnek. 
Kértem egy időpontot, budapesti volt a 
cég, fölmentem, és a vezetőkkel akartam 
találkozni. Megyek és nem voltak ott! 
Rosszul éreztem magam, pedig leegyez-
tettem az időpontot. De ha már ott vol-
tam, végigmentem az üzemen. Kiderült, 
hogy csődbe ment a cég, bujkáltak, de 
nekem fizettek, mert egy önkormányzat 
mégis más. Hazamentem, mondom, „baj 
van! Mert mi lesz a mi tejünkkel?! És 
egyáltalán a programmal?!”Majd meg-
látom, csinálunk valamit! Bementem az 
első nagyáruházba, és amire az volt írva, 
hogy kecskesajt, vagy gomolya, abból 
mindből vettem egy szeletet. Nézem a 
címkét, Gida sajt, meg Gida gomolya, az 
nagyon tetszik, olyan, mint a miénk. Ki 
gyártja? Üllő, Pintér stb.. Felhívom, „jó 
napot kívánok Pintér úr, Lakatos József 
vagyok, mi olcsóbban tudnánk adni ezt 
a gomolyát, mint ahogy ön beszerzi!” 
Azt mondja, honnan tudom én, hogy ő 
mennyiért szerzi be? Mondom, „azt én 
nem tudom, hogy Ön mennyiért szerzi 
be, csak azt tudom, hogy mi önkormány-
zat vagyunk, és nekem nem kell egy fillér 
haszon sem, csak tudjam az embereket 
foglalkoztatni!” Jó, mondja, akkor lejön, 
és megbeszéljük! Na, lejött, és azt mond-
ta, hogy „mi van itt?! Nem lehet már 
Magyarországon nyers tejből gomolyát 
eladni, csak pasztőrözöttből!” Megdöb-
bentem, de mondtam, jó, akkor pasz-
tőrözünk, de hogyan kell? Azt mondja, 
„nincs maguknak egy pasztőrözőjük?”. 
Mondom, „az nekünk nincsen!”. Azt 
mondja, „na figyeljen ide! Akkor én bér-
be adok egyet a technológiával együtt”. 
Megtanított minket, bérbe adta, de ő is 
megszűntette a gomolya értékesítést. Egy 
idő után mondtam neki, ha nem tud fi-
zetni, akkor marad a pasztőröző! Akkor 
újra fel Budapestre, nagyáruház, kinek 

Lakatos József: A szociális földprogram önfenntartó modellje Tiszaadonyban
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van sajtja? Soma sajt! Nagyszerű! „Üd-
vözlöm Zemplényi Soma, Lakatos József 
vagyok, Tiszaadony polgármestere, én 
sokkal olcsóbban tudnám ezt a sajtot 
előállítani!” Azt mondja, honnan tudom, 
hogy ő mennyiért állítja elő? „Azzal ne 
törődjön, mondom, de hogy ez olcsóbb 
lesz, az biztos!” És akkor már volt ugye 
pasztőrözőnk és közben jártunk vásá-
rokba, reklámoztuk is a termékeinket. 
Először még Coca-Colás hűtőnk volt, 
kicsit kezdetleges volt a dolog, nem in-
dult olyan jól. De a penyigei vásárba 
már kétszer kellett fordulni a sajttal. A 
lényeg az, hogy a Somával ezt eljátszot-
tam, és a Soma sem fizetett egy idő után, 
tőle is el kellett búcsúznom. Hasonló-
képpen mentek a dolgok, de jutottunk 
azért előrébb. Aztán jött az, amit én EU 
döbbenetnek neveztem el. Amikor még 
jól működött a szociális földprogram, 
majdnem kizárólag abból a forrásból 
mentek a dolgok, ez olyan 2005 körül le-
hetett, mikor májusban jött az Unió, és 
azt mondta, hogy nem, innentől kezdve 
más előírások vannak. Az épületbővítés 
csak az Uniós előírások miatt lett, de 
maga a gyártó helyiség egy centivel sem 
lett nagyobb. Az előkészítő, a fekete öltö-
ző, a fehér öltöző, csomagolóanyag átadó 
ablak, itt jöhet be az alapanyag, ott me-
het ki a végtermék, arra mehetnek a dol-
gozók– ez egy elég érdekes dolog volt.
A tejet felvásároltuk az emberektől, már 
akkor is legálisan. Láttak mindent, és mi 
mindig is önkormányzaton belül marad-
tunk, bevittük az önkormányzat önként 
vállalt feladatába, és áfásan! Ez fontos, 
mert én mindig nettó értéken pályáz-
tam, és minden áfát visszaigényeltem, 
így sokkal több produktumot tudtunk 
létrehozni, mert tudtam, hogy a beruhá-
zási javaknak nagyobb lesz az áfája, mint 
a befizetendő termék áfa. Mutatom a 
forrásösszetételt.  Innen-onnan kaptunk 
pénzeket – CÉDA, TEKI, LEKI – amiket 
néha nehéz volt összehangolni, amiatt, 
hogy kiírták valamelyiket, majd egy év 
múlva döntöttek, és az egyik a másik mi-
att nem ment. Akkor egy-két ősz hajszál 
azért keletkezett.

A harmadik alprogram a saját kecskeál-
lomány volt, ahol már saját pásztorokat 
alkalmaztunk, fejlesztettük a fejőállást 
– géppel fejtük természetesen –, ez még 
mind a szociális földprogram időszaka. 
Már volt egy nagy 1000 literes tejhűtőnk, 
ez a bizonyos Pintér-féle pasztőröző, a 
nyitott 500 literes, és egy vákuumcso-
magoló, ami ma már játéknak tűnik szá-
munkra, pedig ez is egymillió forint volt. 
Ezzel csomagoltuk. Mindig piacfüggő 
volt a forma, akkoriban a torta formájú, 
ék alakú gomolya volt a divat, és akkor 
már hűtőkamrákban tudtunk tárolni. El-
mentünk magunkat megmérettetni, hát 
nem mondták, hogy miénk a legjobb, 
de különdíjat kaptunk, elmentünk érte 
Csermajorig, ott rendezték a sajtver-
senyt. Tőlünk a lehető legmesszebb, egy 
napig kellett odamenni. 
A másik érdekesség, hogy akkoriban más 
világ volt, egy közösség volt az egész fa-
luban. Háromszor vettünk részt, kétszer 
sajtkompozícióval a nyírségi gyümölcs-
karneválon, egyszer elsők lettük, egy-
szer másodikak, egyszer harmadikok. 
És akkor nem volt olyan, hogy amikor 
csináltuk, esténként a tornateremben, 
öregek, apraja-nagyja, hogy most ki fize-
ti a révészt, meg ki hozza a kólát, hanem 
egyszerűen összejöttünk és csináltuk. A 
sajt az emberekben úgy benne volt. Egy 
óriási sajtot és alakot megformáló kom-
pozíciót készítettünk.
A következő képen lehet látni, hogy kb. 
2010-ig meddig jutottunk el, utána jött 
a közmunkaprogram. Ezt a képet azért 
mutatom be, hogy Önök is lássák, szak-
mailag nem sok mindenhez értettünk. 
Mikor megvettük az istállót, az egy te-
hénistálló volt, le volt alul betonozva. 
Az akkori agrárszakember azt mondta, 
hogy kecskét nem lehet tartani betonon, 
csak mélyalmozással. Több hetes mun-
kával feltörtük a betont. Majd utána azt 
mondták, hogy így nem lehet kecskét 
tartani, mert nem lehet a trágyát kihor-
dani. Utána arra pályáztam, hogy ki-
szedjem az egészet és visszabetonozzam. 
Megfizettük a tanulópénzt! 
Jelenleg sok közfoglalkoztatottunk van 

sajnos, 650 a magyar lakos magyar la-
kos, meg 50 ukrán, ebből 100-110 fő van 
közfoglalkoztatásban. Nálunk mindenki 
közfoglalkoztatott, aki erre jogosult, itt 
nincs pardon. Kapnak is munkát bőven, 
nincs is vele probléma. A képeken a kö-
vetkezők láthatók: itt a szénatároló bőví-
tést csináltunk, ez a mérlegelés, itt a szá-
rítás folyamata, itt már egy 1500 literes 
zárt pasztőrt sikerült gyártani. Több tejre 
volt szükség, igaz, hogy volt saját is, 200 
kecske, a 200 kecskéhez 1 hektár legelő. 
Ezzel kapcsolatban a mai napig vita van 
a BM-el, de szerencsére van egy nagyon 
jó megoldás, a vízüggyel meg tudtam 
egyezni, 20 hektár töltést úgy tud bérbe 
adni, hogy ráadásul még legális is. Akik 
kinőttek ebből a programból, azoknak 
egyre több kecskéjük van, és akkor több 
helyről vásároljuk fel a tejet. Van még, 
aki beszállít, értelemszerűen szállításig 
hűtőben tárolja, és 2 naponta hozzuk el 
tőle. Ki szeretném emelni Csengersima 
önkormányzatát, aki közmunkaprogram 
keretében tart kecskét, és a legnagyobb 
termelőnk, akitől már most az idén is 
szállítunk tejet ebben a hidegben. Itt 
egy kis apróság, amikor egy újfajta mo-
sogatószert kipróbáltunk, amiben csak 
az volt a jó, hogy ezt tényleg szakmailag 
megalapozottan választottuk, csak azt 
felejtették el elmondani, hogy van kézi és 
gépi változat. Ezt a fajta szert nem lehet 
gépi mosáshoz használni, mert egysze-
rűen ez történik, az egész kád megtelik 
habbal, még mindig jött belőle kifelé, pe-
dig már minden szögfüggvénytáblát elő-
vettem, hogyan kell hígítani, de mindent 
jól csináltunk, csak éppen ez egy nagyon 
habzó anyag volt. 
Mostanra eljutottunk oda, hogy szeren-
csére jók a piaci kondíciók, a CBA-ba 
szállítunk be, minden CBA Príma üz-
letben jelen van a sajtunk, de azon túl 
más viszonteladóval is kapcsolatban va-
gyunk, igaz hogy még mindig nyomott 
áron. Most már muszáj lesz árat emelni, 
ha meg lesz a szavazás, egy kicsit felül-
ről bele nyúlni, mert ez borzasztó, amit 
rátesznek. Gyakorlatilag ők találták ki, 
hogy 4 kilós dobozokban kell nekik a 
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terméket szállítani, ez így jó nekünk is, 
mert nem kell a rekesszel babrálni. Így 
néz ki a termékünk, 4-5 fajta ízben van, 
van natúr és grillezhető is. Most szeret-
ném mondani, hogy aki meg akarja vá-
sárolni, teljesen mindegy, hogy melyiket 
veszi, mind a kettőben ugyanaz van, csak 
az emberek szeretik, hogy grillezhető is 
egyébként. Természetesen mi is részt 
veszünk a megyei közfoglalkoztatási ki-
állításokon, illetve már kétszer az orszá-
gos kiállításon is. Majd jött a beruházás, 
ez egy kétszer kiírt pályázat, elsőre nem 
jött össze, másodszorra megkaptuk. Na, 
valaki kérdezte a konferencián, mihez 
kell bátorság, hát ehhez kellett bátor-
ság! Mert 100 millió forintot kaptunk, 
80 milliót eszközre, a többit bérre, és 
két éves a projekt, 2018. októberben lesz 
vége. Öt embert 5 évig kell továbbfoglal-
koztatni, szerencsére működni fog, fenn 
tudja tartani magát a projekt. Ezek a je-
lenlegi számok. Erre a programra már 

nem kaptam egyéb forrásokból műkö-
désre semmit, csak a bért, meg az eszkö-
zöket, de ez is jó. Logikus, ha 2 év múlva 
az egészet fenn akarjuk tartani, akkor 
a víz, villany, gáz költségét ki kell tudni 
termelni. A projekten bejül volt egy nagy 
hűtőkamra bővítés, ami már elkészült, 
egy 2000 literes tejhűtő, mellette az 1000 
literes látható, ez a miénk volt. Ami egy 
nagy büszkeség, és egy fontos dolog, bár 
a lányok annyira nem örülnek neki, egy 
mosórendszer, az egyik tartály víz, a má-
sik sav, a harmadik pedig lúg, ezzel lehet 
minden nap szépen elmosni az összes 
eszközt automatikusan. Itt az egésznek 
a lelke, ez egy pillanatpasztőr, ami gya-
korlatilag lerövidíti a folyamatokat, és 
lehetővé teszi, hogy minden nap 1500 
liter tejet tudjunk legyártani, eddig ezt 
a mennyiséget csak kétnaponta tudtuk. 
Ez viszont kell is ahhoz, hogy a projektet 
működtetni tudjuk.

Így hallgatva ez egy sikertörténetnek 
tűnhet, de azért voltak álmatlan éjszakák, 
volt, amikor nem volt pénz, volt, amikor 
a polgármesteri útiköltség átalány nem 
volt kifizetve, majd jövőre lesz. Szeren-
csére van más bevételem, úgyhogy a 
család nem halt éhen. Voltak tehát nehéz 
évek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 
én mindig a végéről számoltam, hogy 
mi az, ami kell a fenntartáshoz. És bi-
zony, ahhoz, hogy ez működjön, az évi 
40-42 millió Forintos forgalomnak meg 
kell lenni, és abból jön vissza az a 15-16 
millió Forint, amivel ezt az 5 embert és 
a működési költségeket lehet finanszí-
rozni. Oda kell figyelni, sosem a bevételt 
kell nézni, hanem az eredményt, mert 
most az értékcsökkenést is ki kell gazdál-
kodni. Úgy készülnek a pályázatok, hogy 
még erre is legyen fedezet! De megértet-
tük, számszakilag így helyes.
Azt tudom mondani, hogy merni kell 
kockáztatni! Sok sikert mindenkinek!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye standján ott a tiszaadonyi kecskesajt is.
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Martincsevics István: Készítettem egy 
kis felvezetőt, íme, Zala megye, ponto-
sabban a zalaszentgróti járás! 1995-től 
működik a szociális földprogram a Fog-
lalkoztató ZalA-KAR Nonprofit kft mű-
ködtetésében. A megalakuláskor sokat 
gondolkodtunk azon, hogy mi legyen 
a szervezet neve, eredeti és utaljon a 
céljainkra. Így született meg ez a leírva 
különleges mozaik szó: ZalA-KAR. A 
KAR az összefogást jelenti, 25 település 
összefogását, ami magában foglalja a 
Zalaszentgróti járást. Az A-KAR a tenni 
akarásról szól, és a KAR(itatív) a szociá-
lis érzékenységre utal. Mit akar a ZalA-
KAR? Úgy gondoltuk, hogy a szociális 
földprogramot a települések ne egyen-
ként pályázzák, hanem térségi együtt-
működésben valósuljon meg. 1995-ben 
az induláskor, kaptunk módszertani 
segítséget a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemtől. Elmondták javaslataikat 
és közös munkával körvonalazódott a 
ZalA-KAR modell. Létrehoztunk egy 
közhasznú társaságot, amely gazdája 
lett a szociális földprogramnak. Nálunk 
nem egyenként a települések pályáznak, 
hanem a 25 település gazdasági társasá-
gaként működő ZalA-KAR Kft., és hol 
az egyik, hol a másik helyszín rászorult 
családjai kapták a támogatást. Két évti-
zed alatt öt ügyvezetőt „fogyasztott el” a 
szervezet, az ötből három ma itt van ve-
lünk. Darázsi Zsolt, ő ott ül hátul, Zsup-
pán Józsi, ő átment egy másik szekció-
ba, és jómagam, vagyok még benne az 
„ügyvezetők csapatában”. Az alakuláskor 
nagyszabású céljaink voltak, azt gondol-
tuk, hogy mi majd megváltjuk a világot. 
1995 egyébként is egy elég nehéz év volt. 
Abban az időben szűntek meg a Tsz-ek, 
rengeteg lett a munkanélküli, céltalan 
ember, és ahogyan elhangzott tegnap is, 
ezek az emberek olyanok voltak, akiknek 
megmondták, hogy „most kimész, bein-
dítod a traktort”, de, hogy önállóan ho-
gyan működik a mezőgazdaság, azt – hi-
hetetlen, de – egy falusi ember nem tud-

ta. Vagy elfejtette, vagy kinevelték belőle. 
Azt gondoltuk, újraindítjuk a falusi gaz-
daságot, növeljük a piacra jutás esélyeit, 
valamint önfenntartó falusi életformát 
hozunk létre, ami 50 évvel ezelőtt még 
természetes volt. Képzéseket indítot-
tunk, mint pl. a „Neked 8”, melyben az 
általános iskolát fejezték be a programba 
bekerült munkanélküliek. Igyekeztünk 
olyan forrásokat mellérendelni a szociá-
lis földprogramnak, mint pl. a családok 
támogatása a Népjóléti Minisztérium 
jóvoltából, vagy bármi más olyan esz-
közbeszerzési pályázat, ami a folyamatot 
segítette, pl. fóliasátrak beszerzése. Az 
elmúlt évtizedek kalandozásai, útkere-
sései: szarvasmarhaprogram méhészet, 
ami Darázsi Zsolt nevéhez fűződik. Volt 
malac, szárnyas kihelyezés családokhoz. 
A konzervuborka mondható a legna-
gyobb sikerünknek, szerződést kötöt-
tünk egy konzervgyárral. Uborkapalán-
tákat vettünk a szociális földprogram-
ban, ezeket kihelyeztük családokhoz, a 
növényvédelmi folyamatokat segítettük, 
felügyeltük. Válogatógéppel az otthon 
termesztett, beszállított uborkát leválo-
gattuk és beszállítottuk a konzervgyárba. 
Ez egész jó dolognak ígérkezett, de né-
hány év után a konzervgyár tönkrement. 
Tojótelepet és tojáscsomagoló üzemet 
létesítettünk Dötkön. A legutolsó prog-
ramunk egy szociális bolt kialakítása 
volt, ez a legfrissebb pályáztuk, tavaly 
nyáron zártuk. A szociális bolt szoro-
san kapcsolódik a közmunkaprogramok 
mezőgazdasági ágával. Összefoglalva: 
20 sikeres pályázatunk volt az elmúlt 23 
év alatt, pályázatonként 4-5 települést 
támogatva, és a település nagyságától 
függően 10 - 40 családot sikerült támo-
gatni. Átlagban ez kb. 20 ezer Forintos 
támogatás volt. Még az uborka esetében 
sem haladta meg ezt az összeget, de az 
uborkaprogramból jelentős mellékjöve-
delmet tudtak az emberek összegyűjteni. 
Igyekeztünk a hagyományos dolgokat 
követni: a kisállatok, vagy a konyhaker-

ti növények kihelyezése volt a cél. Úgy 
gondolom, hogy ezt fogjuk folytatni, 
mert nekünk ehhez vannak adottsága-
ink. Minden településen mások a prob-
lémák és a lehetőségek. Nálunk mostan-
ra elfogytak a munkanélküliek, már a 
közmunkaprogram is komoly veszélybe 
került. Nagy lendülettel belevágtunk 
annak idején, komoly beruházásokat 
valósítottunk meg: termelőeszközöket 
vettünk, üvegházat építettünk. Most 
kérdés, hogy amikor fogyóban vannak 
a közfoglalkoztatottak, akkor a progra-
mot ki fogja működtetni? Összefoglalva: 
a Szociális Földprogramban sikerrecept 
nincs! Mindenki másképp élte meg az 
elmúlt 25 évet. Az évente elnyerhető 
támogatás felhasználása során (amely 
soha nem volt nagy összeg) a pályázók 
színes programokat tudtak megvalósíta-
ni. Lényeg, hogy mind a két oldalon fo-
gékonyak legyenek a partnerek, akik ezt 
szívvel-lélekkel csinálják. A pályázó ré-
széről is, aki a támogatást adja, és legye-
nek olyan emberek, akik ezt hatékonyan 
használják fel!
Ez volt az általunk bejárt út, kérlek Ben-
neteket, szóljatok hozzá az elhangzot-
takhoz! 
Hőnig Mária: Üdvözlök én is mindenkit! 
Igazából nehéz helyzetben voltam, ami-
kor megkaptam ezt a fölkérést, mert most 
már jó pár éve nem működik nálunk 
szociális földprogram, a földprogramos 
pályafutásom is kettészakadt, mert ahol 
elkezdtem, gyakorlatilag már ott sem mű-
ködik, ahovápedig mentem, oda vittem 
magammal, de már ott is átalakulóban 
van a Start munkaprogram.
Hogy jó gyakorlat volt-e, vagy sem? Én azt 
gondolom, hogy mindenképpen jónak 
kellett értékelnünk a szociális földprog-
ramot. Nálunk kistérségben valósult meg. 
Hogy hol is volt ez? Baranya megye észa-
ki csücskében, a Hegyháti járásban, ahol 
jelenleg 25 település található, és ebből 
kettő település városi, 23 település közsé-
gi rangú. A települések zöme 500 fő alatti; 

SZEKCIÓK 
1. téma: Jó gyakorlatok a kertkultúra és a kisállattartás programokban
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jellemző Baranya megyére is, hogy na-
gyon sok az aprófalvas, zárt település. Eb-
ben a járásban van Bikal és a hozzá társult 
települések, amelyekkel 1998-ban tudtam 
csatlakozni a szociális földprogramhoz. 
A bikali székhelyen működő hivatalhoz 
tartozott még Köblény, aki csatlakozott, 
és Alsómocsolád. Azóta közigazgatási 
változások is történtek, és egy kicsit átíró-
dott a térkép, Bikal másik járáshoz került. 
Aztán 2006-tól én Mágocsra kerültem 
polgármesternek, vittem magammal a 
szociális földprogramot, és ott is társulás-
ban pályáztuk. Mágocs lakossága – 2009. 
július 1-jétől szülőfalumból kisvároska 
lett – 2500 fő, a környék legnagyobb te-
lepülése és központja is egyben minden-
féle szempontból: oktatásügy, művelődés, 
egészségügyi ellátás terén egyaránt.Jó 
helyzetben van, jól megközelíthető, és az 
infrastruktúra is nagyon jól kiépített, a 
környékbeli gyerekek is ide járnak isko-
lába. Már 1816-ban városi rangja volt a 
településünknek, 1850-ig járási székhely-
ként is működött, és ahogyan már mond-
tam, 2009-től ismét városi rangja van. 
1998-ban, amikor elindítottuk a szociális 
földprogramot, abban az időben szűntek 
meg a termelőszövetkezetek, az állami 
gazdaságok, nagyon sok ember munka 
nélkül maradt, vagy éppen igénybe vette 
a nyugdíjazását. A családok megélhetése 
veszélyeztetett helyzetbe került, és hátrá-
nyos térség lévén azokat a lehetőségeket 
kellett fölmérnünk, amiben tovább tu-
dunk lépni. Ilyen volt – a lakosság kör-
ében végzett igényfelmérés eredménye-
ként –, pl.,hogy állatokat helyezzünk ki. 
Egyrészt ezért, mert a megszűnt állami 
gazdasági/Tsz dolgozók is foglalkoztak 
állattartással; itt nyúltartás, sertéstartás, 
csirkekihelyezés jött számításba. Aztán a 
nyúl elmaradt, mert egy kicsit kényesebb 
volt a fedeztetés és a tartás, és maradt a 
sertés-, a csirke-, és a tyúkkihelyezés. És 
akkor innen indult a mi szociális föld-
programunk. Fontos volt az is, hogy azok 
az emberek, akikeddig is tartottak kisál-
latot, bővítették az állományt, akik nem, 
és elhanyagolták az állattartó épületet, 
azok most rendbe rakták, ismét állattar-

tásra alkalmassá tették ezeket az ólakat, és 
megtanulták, hogy az állatokat napi rend-
szerességgel gondozni, etetni kell. Hej, 
de lassan megy ez! Azt mondtam, hogy 
2006-tól Mágocson is elindultunk ugyan-
azon elvek alapján, mert a Tsz és az állami 
gazdaság volt dolgozói zömében ezt a tér-
séget fedték le, és ismerve a település la-
kosságát tudtam, hogy itt is az állattartás, 
az országosan híres nyúltelep jön számí-
tásba. De Mágocson ezt elvetettük, mert 
ez a célcsoport teljesen más volt, mint a 
Bikali térségben. Míg ott elsősorban az 
alacsony nyugdíjúak, a nagycsaládosok, 
a munka nélkül maradtak a célcsoport, 
addig Mágocson a célcsoport zömét a ci-
gány lakosság tette ki, akiknek eleve nem 
volt munkájuk, ha családi házban laktak 
nem művelték a kertet, nem tartottak 
állatot. Velük egy kicsit más formában 
kellett a programhoz hozzáállni és együtt 
kellett működnünk a cigány nemzetiségi 
önkormányzattal is. A program célja az 
volt, hogy csökkentsük a munkanélküli 
családok megélhetési gondjait, enyhítsük 
a szociális feszültséget, segítve az embe-
rek megélhetését, javítsuk az életminősé-
get, az önálló egzisztencia megteremtésé-
nek esélyeit növeljük, közreműködjünk a 
közfoglalkoztatás megoldásában, segítsük 
a lakosság önszervező közösségeit, össz-
hangban az állam közfoglalkoztatásra irá-
nyuló törekvéseivel. Az ellátottakról már 
beszéltem; munkanélküli családok, aktív 
korúak rendszeres ellátásában részesülő 
személyek, többgyermekes családok, akik 
munkahellyel rendelkeznek, de az egy 
főre jutó jövedelmük összege nem halad-
ja meg a minimálbér összegét. Nyugdíjas 
családok, akiknek a helyi önkormányzati 
rendeletben szabályozott szintet nem ha-
ladta meg az elérhető jövedelmük. Érde-
kes – és gondolom, hogy ez másutt is így 
volt –, hogy azok az idősebb és nyugdíjas 
korú emberek, akik egyébként soha nem 
fordultak semmilyen pénzügyi támogatá-
sért az önkormányzathoz, ezt a fajta ter-
mészetben nyújtott támogatást nagyon jó 
szívvel vették igénybe.
Röviden a szervezetről. Véleményem 
szerint minden olyan program, ahol nin-

csenek megszállott emberek, és nincs, 
aki kézben tartsa az adott programot, 
az nem működik, meghal. Nálunk első-
sorban az Önkormányzat volt az a szer-
vezet, ill. az Önkormányzat átruházott 
hatáskörében a Szociális Bizottság, és a 
polgármester, és egy Kft, aki a konkrét 
állatkihelyezést, tápkihordást végezte, 
valamint az önkormányzat hivatala, ahol 
az adminisztrációs feladatok ellátása tör-
tént. Ez gyakorlatilag mindenütt így volt 
az országban. A bizottság meghozta a 
döntést, a polgármester aláírta a támoga-
tási szerződést, a hivatal ellátta a teendő-
ket, és az akkor még Mágocsvisz Kft, ami 
most már Városgazdálkodási Kft, volt 
a közreműködő, és a cigány kisebbségi 
önkormányzat szintén. A forma a ter-
mészetben nyújtott szociális juttatás. El-
sősorban kisállattartás – nálunk erre volt 
igény, ami egy felmérés alapján derült 
ki–, aztán később egy kis mezőgazdasági 
szolgáltatás is alakult hozzá. Állatorvosi 
ellátást is tudtunk biztosítani a program-
ban résztvevőknek oly módon, hogy a 
helyi állatorvossal megállapodást kötöt-
tünk, hogy minden gazdához kimegy, 
ha probléma van vagy jelzés érkezik, és 
amennyiben injekcióra, gyógyszerre van 
szükség, azt a gazdának kell biztosítani, 
illetve kifizetni; ezt szintén a gazdával 
kötött szerződésben rögzítettük.Pályafu-
tásom alatt 1998-tól nem történt semmi 
olyan az ellátott családok körében, ami 
miatt bárkit is ki kellett volna zárni, bár-
kitől is meg kellett tolna vonni az ellátást. 
Mágocson az is hozzájárult a program 
sikerességéhez, hogy volt egy munka-
nélküli hölgy, aki mezőgazdasági vég-
zettséggel rendelkezett, és a munkaügyi 
központon keresztül foglalkoztattuk. Ő 
napi rendszerességgel a családoknál lá-
togatást tudott tenni és szaktanácsadás-
sal tudta ellátni azokat az embereket, 
akik igazából azt se tudták, hogyan kell 
a moslékot, vagy a tápot az etetőbe, vagy 
az itatóba beönteni, vagy, hogy a disz-
nónak nem szabad zöldet adni, satöbbi. 
Voltak ilyen apró gondok, problémák, de 
ezzel a foglalkoztatott személlyel mindez 
nagyon jól kiküszöbölhető volt.Hallgat-
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tak is rá a családok. Az első időszakban, 
amíg a támogatási keretösszeg megen-
gedte, mindenkinek házhoz szállítottuk 
az állatot, a tápot. Ahogy csökkent a tá-
mogatási keret, és az önkormányzat ke-
vesebbet tudott hozzátenni – de azt gon-
dolom, ezzel nem mondok újat senkinek 
–,úgy az emberek egy helyre, mondjuk a 
vásártérre jöttek és a talicskával, zsákkal, 
ki-kihogyan, maguk szállították haza a 
malacot, a csirkét.
A mágocsi program pozitívuma az össz-
hang a közfoglalkoztatással. A mun-
kaügyi központtal – amikor már lehe-
tett– rendszeresen együttműködtünk, 
és később már fóliasátrat is pályáztunk,a 
város utcáira kihelyezendő virágpalán-
tákat állítottuk elő, és közfoglalkozta-
tottak dolgoztak a fóliasátrakban. Ez a 
mai napig is megvan, bár nem szociális 
földprogramon keresztül, hanem át-
került a Start munkaprogramba. Egy 
hektáron különféle konyhára szüksé-
ges növényeket termelünk; két konyhát 
üzemeltet Mágocs, mind a két konyhára 
ezen az önkormányzati területen, a köz-
foglalkoztatottak termelik meg azokat a 
zöldségeket– krumplit, cukorborsót stb. 
–,meg mindazokat, amikre szükség van, 
és oda beszállítják, leadják. Ez a rendszer 
a mai napig is jól működik, és folyama-
tosan agyalunk azon, hogyan lehet majd 
bővíteni, mert egyrészt nagy könnyebb-
ség az önkormányzatnak, másrészt az 
embereknek ismunkát tudunk adni. 
A hivatalban kellett beadni a kérelme-
ket, az adminisztrációt ott végezték el, 
nyilvántartást vezettek, ami mai napig 
él.Érdekes szabályozása volt a Mágocsi 
programnak: az árbevétel 25%-át le kel-
lett volna adni a program végén, de erre 
nem került sor, mert fölnevelték a ma-
lacot, levágták, berakták a hűtőládába, 
vagy feldolgozták a csibéket, levágták, 
megették, a tojást megették, nem kelet-
kezett olyan többlet, ami mehetett volna 
újra kiosztásra vagy a konyháinkra. 
Kiemelném még, hogy mi mindig tár-
sulásban gondolkodtunk.A programnak 
nagyon nagy előnye, hogy egy település 
nem egyedül akar valamit, hanem ki-

sebb, 4-5 településes mikrotérségben. 
Mindig olyan programot próbáltunk 
kitalálni, ami az igényeket kielégíti. A 
kedvezményezettek nagyon sokrétűek, 
de erről már beszéltem. A szakemberek 
foglalkoztatása nagyon fontos volt, hogy 
a programban résztvevő embereket, csa-
ládokat tudják segíteni szakmai tudá-
sukkal. Amikor első körben kikerültek 
a családokhoz a malacok, bizony nagy 
szükség volt arra a tudásra, hogy hogyan 
is kell az állatokat tisztán tartani, hogyan 
is kell etetni? Képzéseket tartottunk az 
embereknek, szakember nélkül ezek a 
programok nem működnek. Hiába van 
akarat, hiába van egy lelkes polgármes-
ter, egy lelkes jegyző, egy lelkes appará-
tus, szükség van arra, hogy ilyen embe-
reket is bevonjunk. 
Amit még összegzésként elmondanék. A 
szociális támogatásból nem sikerült ön-
fenntartóvá válni, és én 1998 óta, amióta 
a programokban részt veszek, mindig 
is azt vallottam, hogy a természetben 
nyújtott szociális támogatás nem tud 
önfenntartó lenni, nézzük csak meg az 
ellátotti kört. Az, hogy Tiszaadonyban 
ez úgy sikeredett, ahogy, és közben a 
polgármester úr megőszült, mert afo-
lyamat kezdetétől egy páran ott voltunk, 
láttuk, amikor megvették azt a romos 
épületet,láttuk, hogy mi lett belőle, lát-
tuk, hogyan gyűjtötték a tejet; jártunk 
ott és végignéztük. Nem volt az olyan 
egyszerű, mint amilyen egyszerűen én 
most elmeséltem, és néha jót mosolyo-
gunk rajta, nagyon nagy kitartás kellett 
hozzá, az biztos. 
Számomra mit jelentett a szociális föld-
program? Egy nagyszerű csapatot ismer-
tem meg az ország minden megyéjéből, 
és a SZOFOSZ-os találkozók, amikor 
mindig más megyében jöttünk össze, az 
Esély Közalapítvány munkatársait is be-
leértve, nem tudom elmondani, milyen 
jó rendezvények voltak, milyen jó barát-
ságok születtek és milyen jó ismeretsé-
gek köttettek. 
A lakosság pozitívan ítélte meg a prog-
ramot, a mi térségünkben egészen biz-
tosan.Akiegy kis lökést kapott a megél-

hetése jobbítására, azok körében nagyon 
pozitív volt a program.A résztvevő em-
bereket nagyon jól megismertük, sokuk-
ról annyi minden kiderült, és közben 
foglalkoztatási lehetőséget tudtunk biz-
tosítani.
Lejárt az időm, köszönöm szépen! Örü-
lök, hogy ebben a programban részt ve-
hettem, és örülök, hogy mindenkit meg-
ismertem, és remélem, hogy nem szakad 
vége a szociális földprogramnak, a 25 év 
50 évig is kitart.Sok sikert és kitartást 
kívánok mindenkinek ahhoz, hogy amit 
kitalált, azt elérje. Én ebben sikeresnek 
mondhatom magam.
Martincsevics I.: Köszönjük szépen! 
Többször is megállapítottuk, hogy a 
szociális földprogramoknak különböző 
szintjei vannak, de azért a legfontosabb 
az, hogy ma itt vagyunk! Összejönnek 
az ország bármelyik részéből a barátok, 
nem csak azért, hogy együtt legyünk, 
hanem azért, hogy megismerjük egymás 
sikereit, kínlódásait, és tudjunk tanulni 
egymástól; egymás sikeréből, félrelépé-
seiből.
Bertalanné Drávucz Katalin: Szere-
tettel köszöntök mindenkit! Köszönöm 
szépen a meghívást, köszönöm, hogy 
itt lehetek. Bár, Ilona nincs közöttünk, 
és nem illik senkit a háta mögött kibe-
szélni, de ez a felkérés úgy történt, hogy 
hosszasan hívott engem egy nap, én 
hosszasan hívtam őt vissza, de nem si-
került beszélnünk telefonon. Aztán kap-
tam egy üzenetet, hogy „Kati, szeretné-
lek fölkérni a földprogram konferencián, 
az egyik szekcióban referátum tartására”. 
Mondom: „Kedves Ilona, nagyon köszö-
nöm, hogy rám gondoltál, de nem én 
vagyok erre a legelhivatottabb, a legal-
kalmasabb személy” – utalva ezzel Bagi-
né Gavaldik Líviára, aki a mai napon 
levezető elnök volt, Jászladányon pedig 
nemcsak a Családsegítő vezetője, hanem 
a szociális földprogramnak a szülőanyja 
és bábája 2014 óta. Mire Ilona: „Nem, Te 
vagy a polgármester!”. Így vagyok most 
itt Önökkel.
Szociális földprogramok Jászladányon. 
A településről röviden annyit, hogy 
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Jászladány Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében van, a Jászság egyik települé-
se, az egyetlen nagyközsége. 5.800 főt 
számlálunk, akik közül 3.800fő tartozik 
az aktív korú népességhez. Társadalmi, 
gazdasági és infrastrukturális szempont-
ból is elmaradott, hátrányos helyzetű 
településként vagyunk regisztrálva. A 
munkanélküliség aránya most csökkent 
2011-hez képest. Én 2011-ben lettem 
időközi választás következtében polgár-
mester, akkor még 18%-os volt a mun-
kanélküliségi mutató, most közel 8%-on 
áll. Nagyon magas a segélyezettek, és 
azon aktív korú lakosok aránya, akiknek 
a jövedelme kizárólag a központi költ-
ségvetésből, támogatásból vagy pedig 
önkormányzati támogatásból származik. 
A nyilvántartott álláskeresők zöme ala-
csony iskolai végzettségű, szakképzetlen. 
Kedvezőtlen képet rajzolok most fel, de 
nem titok, hogy a roma nemzetiséghez 
tartozók aránya igen magas a települé-
sen. Azt gondolom, ha egy településen 
ez a szám a 2500-3000 főt eléri, akkor in-
dokolt egy olyan szociális földprogramot 
létrehozni és kigondolni, amit Líviáék 
és azok a szakemberek, akik a települé-
sért dolgoznak. A célkitűzésünk az volt, 
hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma családok jövedelemszerző képes-
ségét erősítsük, támogassuk, ezentúl arra 
szerettük volna motiválni a résztvevőket, 

hogy a saját háztartás gaz-
daságukat, kertkultúrájukat 
kialakítsák, illetve a munka-
motivációjukat erősítsük, és 
az életmódjukat formáljuk, 
azaz – Csoba professzor asz-
szony előadására visszautalva 
– direkt módon avatkozzunk 
be ezeknek a családoknak az 
életébe. A szakemberek vitték 
a lehetőséget, és voltak olya-
nok, akik éltek, élni akartak 
ezzel a lehetőséggel. A hát-
tértevékenység természetesen 
nem tér el attól, amit előző-
ekben polgármester asszony 
is említett: rendeletalkotás 
megtörtént, évente fölülvizs-
gáljuk, ennek a rendeletnek 
melléklete az SZMSZ, a kére-

lem, az együttműködési megállapodás. 
Általában a közfoglalkoztatottak kör-
ében, illetve a családsegítő látókörében 
lévő családokat szólítja meg a program, 
de települési szinten, szórólapok formá-
jában tudnak tájékozódni a lakosok is. A 
kérelmező családok körében környezet-
tanulmányokat folytatnak a szakembe-
rek, akik elsősorban azt vizsgálják, hogy 
az állattartás feltételei megvannak-e az 
adott család esetében. Ha úgy gondolja a 
család, hogy egyébként szeretne ebben a 
programban részt venni, akkor még ah-
hoz is nyújtanak segítséget, hogy a felté-
teleket kialakítsák – ha szükséges, akkor, 
természetesen önkormányzati segítség-
gel. A javaslatokat előkészíti a családse-
gítő, illetve a résztvevő szakemberek az 
ügyrendi szociális bizottság számára. 
Az előnevelt baromfik ezt követően ki-
helyezésre kerülnek a támogatott csa-
ládokhoz, felnevelésükhöz takarmányt 
kapnak, egy indító csomagot, amivel 
el tudják kezdeni a csibéket nevelni, és 
biztosítjuk hozzá a szükséges állatorvo-
si szolgáltatást, illetve gyógyszereket. A 
baromfitartási ismeretek átadása, illetve 
a támogatottak folyamatos mentorálása 
is zajlik. A támogatottak köre, mint em-
lítettem, a helyi rendelet szerint roma, 
inaktív, szociálisan rászoruló családok 

és személyek, akik rendszeres szociális 
segélyben, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülnek, ill. 
álláskereső munkanélküliek, és az utóbbi 
időben a nyugdíjasok is megkapták ezt a 
lehetőséget. Állattartási tapasztalattal 
kezdetben a résztvevők 50%-a rendel-
kezett, de ehhez folyamatosan kapják a 
támogatást. A résztvevők köre: az önkor-
mányzat, mint pályázó, ill. az Ügyrendi 
Bizottság, aki a döntéshozatalra kapott 
megbízást, együttműködési megállapo-
dással pedig partner a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. Sokszor 
kérünk, de nem mindig kapunk meg-
felelő segítséget tőlük, ugyanakkor azt 
gondolom, hogy maguktól is jelentkez-
nek azok az emberek, akik úgy érzik, 
hogy képesek arra, hogy megvalósítsák 
a programot velünk.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatot újra megemlíteném. Ők azok, 
akik a toborzásban, a támogatottak kö-
rének kiválasztásában javaslattal élnek, 
előkészítik a döntést a Bizottság szá-
mára, és természetesen a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai, a mi kollégáink 
azok, akik egyébként nemcsak a kivá-
lasztásban, hanem a pénzügyi lebonyo-
lításban is segítségünkre vannak.
Az eredményekről nagyon röviden. 
Családonként vágott baromfi 20-30 
ezer Forint értékben kerül az asztalra. A 
tojástermelés évi 10-15 ezer forint, fel-
tételezzük, hogy ahol tyúk van, ott tojás 
is van. Volt egy merész gondolat, hogy 
talán majd tojást szolgáltatnak vissza a 
családok, keltetőgépet vásárolunk, és 
majd újra kihelyezzük az állatokat, de 
vannak olyan családok, akik saját ma-
guknak vásároltak keltetőgépeket, és sa-
ját maguknak fogják a tojásokat keltet-
ni. Egyetlenegy feltétel volt, amit vissza-
szolgáltatási feltételként szabtunk meg, 
hogy akinél 20 csirkét helyeztünk ki, 
ott 4 tyúkot és 1 kakast meg kell tartani, 
ahol 30 csirkét helyeztünk ki, ott pedig 
9 tyúkot és 1 kakast vártunk el meg-
őrizni. Ha az állatok jól vannak tartva, 
akkor a tojástermelés folyamatos, így a 

Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere
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baromfikat levághatták, megfőzhették. 
Mint közvetett eredmény a kisállattar-
tási tapasztalatok növekedése, illetve az 
önellátó képesség fejlődése volt megfi-
gyelhető. Vannak évről-évre visszatérő 
családok, illetve acsaládtagok bekerülése 
is jellemző. Ha a szülő részt vett a prog-
ramban, akkor javasolta a gyermeknek, 
és így jutnak el hozzánk az újabb kérel-
mek. 
Az előítéletek csökkenése is megfigyel-
hető volt. A képviselőtestületben vannak 
– biztosan máshol is – elég kemény és 
határozott egyének, akik hangot adnak, 
és hangot is adtak a véleményüknek, 
hogy „úgysem lesz ebből semmi!”. Ezek 
az előítéletek csökkentek. Még 2014-ben 
nagyon meg kellett indokolni, hogy mi-
ért és hogyan, milyen összeggel egészít-
sük ki ezt a pályázati forrást. Most már, 
mikor meglátják, hogy szociális föld-
program, akkor nyújtja fel mindenki a 
kezét, hogy oké, támogatjuk. Van ered-
mény, de tényleg nem olyan egyszerű ez, 
sok ősz hajszálat okoz. 
Egyre nagyobb a kör, egyre többen igény-
lik és veszik igénybe ezt a támogatást. A 
támogatottak többsége gondos gazda, de 
természetesen vannak veszteségek. Ta-
lálkoztunk azzal, hogy kóbor ebek szét-
szedték az állományt, pedig megfelelő 
volt az állattartási feltétel, vagy előfordult 
betegségből eredő elhullás, de a lopás 
sem olyan idegen a mi településünkön. 
Általában rendőrségi jegyzőkönyvvel 
dokumentálták ezeket az eseteket és nem 
került sor szankcióra azok körében, akik 
nem helyesen tartottak. Volt olyan is, aki 
éhes volt és levágta mindet, nem tartotta 
meg az elvárt tyúk-, illetve kakasarányt. 
Az együttműködési megállapodást meg-
szegők azonban folyamatosan kaptak 
támogatást, mentorálassal ez az arány 
csökkenthető volt. A mentorálás nagyon 
fontos ebben a pályázatban, hiszen ha 
nincs megfelelő mentor, nincs megfelelő 
motiváció, akkor hajlamosak ezek a csa-
ládok a megkapott baromfikat földolgoz-
ni, fölélni. Egy kis táblázat mutatja a for-
rások, és a támogatotti létszám arányát. 
Általában egymillió-egyszázezer Forint 

körüli összegből indultunk ki, de a tá-
mogatás aránya folyamatosan csökkent, 
tehát minden évben az önkormányzat 
több, és több támogatási összeget ra-
kott ehhez a pályázathoz. Míg 2014-ben 
43 család volt az igénylők száma, addig 
2017-re már 75-en lettek. 2017-ben már 
figyeltük azt is – és így csak 60 család ka-
pott támogatást – hogy teljesítették-e az 
együttműködési megállapodásban vál-
laltakat, ill. voltak olyan családok, ahol 
nem biztosították tovább az állattartás 
feltételeit. 2018-ban, várhatóan nem-
csak állattartással fogunk foglalkozni a 
szociális földprogram keretében, hanem 
a kiskerteket is be fogjunk vonni. Jelen 
van képviselő úr is, aki javasolta, hogy 
a szociális földprogram keretében ön-
kormányzati ingatlant is föl lehetne erre 
a célra használni. Ennek az útját még 
keressük, mert nem annyira egyszerű a 
kiírásnak eleget tenni, de azon vagyunk 
és az a cél, hogy ezek a családok, akik 
állatot tartanak, a kertekben a szükséges 
konyhakerti növényeket is meg tudják 
termelni. Köszönöm szépen a figyelmet, 
köszönöm, hogy itt lehettem! 
Martincsevics I.: Köszönjük szépen! 
Közben eszembe jutott egy, a szociális 
földprogrammal kapcsolatos történe-
tünk, amikor előnevelt baromfikat osz-
tottunk ki a településeken, és volt 2-3 
olyan család, akiknél közbejöttek külön-
böző problémák – egészségügyi gond 
vagy költözés –, a megígért baromfi 
megmaradt. Mit kezdjünk vele? Csinál-
tunk belőle egy kis tojófarmot, és ezzel a 
40-50 tyúkkal  elkezdtünk tojást termel-
ni. Ez azóta már kinőtte magát, közmun-
kaprogramban ez a szám már eléri 250-
et is. A szociális földprogram adta meg a 
kezdeti lökést annak, hogy legyen egy jól 
működő engedélyezett tojáscsomagoló. 
Ott van az állomány, a közmunkaprog-
ramban megy ugyan tovább, de ez is a 
szociális földprogramnak az eredménye! 
Muhari Zoltán: Köszönöm szépen! Pa-
nyola esetében nincs nagy „trükk”. Nem 
azért fogom körbeadni és ilyen formá-
ban bemutatni a fotókat, mert nem értek 
a Power Point-hoz, hanem, mert én ez-

zel készültem a közösségi múzeumhoz. 
Adjátok körbe, nézzétek meg, valószínű, 
hogy ez a néhány képkocka minden-
kinek ismerős. Átadjuk a csomagot, itt 
éppen a kis kacsát, kísérleteztünk azzal 
is. Mi 30 családot szoktunk támogatni, 
illetve bevonni a programba. A 30 család 
rangsorolását hosszas fejtörés előzi meg. 
Nálunk az első szempont az, hogy csalá-
dos, kisgyermekes, lehetőleg több gyer-
meket nevelő család legyen. Mi a nyug-
díjasokat be sem vonjuk. Családok – ez 
az elsődleges, és ez azért is fontos, hogy 
a gyermekek lássák, hogyan nő egy kis-
kacsa, vagy egy csirke, vagy hogyan kell 
kapálni. Reményeink szerint a szülők a 
gyerekeket is bevonják a kis konyhaker-
tek művelésébe. 2008-tól vagyunk tagjai 
a szociális földprogramnak, jómagam 
tagja vagyok a SZOFOSZ-nak is, és tény-
leg elmondhatom, amit István barátom 
elmondott, hogy nagyon jó baráti közös-
ség ez. És hangsúlyozom, hogy ilyen kis 
pénzből. Mert valljuk be őszintén, hogy 
ez a 200-300 millió Forint az országos 
programra nem sok. De ebből is látszik, 
hogy nem csak a pénzen múlik, emberi 
akarat kell hozzá és megfelelő hozzáállás 
és olyan emberek, mint Ti vagytok.

A második nap moderátora Baginé Gavaldik Lívia
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Lehel Andrásné: 2011.évben a közfog-
lalkoztatás újraszervezésével meghirde-
tésre került a munkaalapú társadalom, 
amely azt jelenti, hogy a közfoglalkozta-
tás egy olyan lépcsőfok, amelynek egyik 
lehetséges kimenete a szociális szövetke-
zet. Ma már egyértelműen elmondható 
a közfoglalkoztatásról, hogy nem csak 
egy államilag támogatott munkahelyte-
remtés, hanem komoly vidékfejlesztő, 
településfejlesztő és gazdaságfejlesztő 
szerepet is betölt.
Mielőtt még rátérnék a szociális szövet-
kezetekre, fontos hogy tudjuk miről is 
beszélünk, hogy kapcsolódik a közfog-
lalkoztatás a szociális szövetkezet és a 
szociális gazdaság. Tapasztalat az, hogy a 
társadalom nagy többsége nem ismeri a 
szociális gazdaság fogalmát, tartalmát és 
jelentőségét, ezáltal nehezen elfogadható 
számára azon szervezetek léte is, - töb-
bek között a szociális szövetkezeté - akik 
ebbe a körbe tartoznak.  
Hol tart ma a szociális gazdaság? Mit is 
jelent? Magyarországnak nincs kimon-
dottan a szociális gazdaság fejlesztésére 
vonatkozóan egységes koncepciója és 
komplex átfogó stratégiája, habár a Kor-
mány által jóváhagyott Magyar Munka 
Terv pilléreinek bizonyos elemei megje-
lennek a szakpolitikákban, így a szociá-
lis gazdaság is. Probléma többek között, 
hogy nem azonos definíciók mentén 
gondolkodunk.  A szociális gazdaság 
megnevezésében a „szociális” jelzőt 
nem szabad félreérteni, az nem valami-
féle jótékonykodást jelenít meg, hanem 
a közösség érdekében végzett, közösségi 
természetű gazdálkodást. Mint minden 
gazdasági tevékenység, a szociális gaz-
dasági kezdeményezések is csak akkor 
tarthatók fenn, ha profitot termelnek, 
ugyanakkor a profitelvárások nem min-
denáron valók, nem írják felül az embe-
riességi szempontokat, és nem hagyják 
figyelmen kívül a közösség érdekeit.
A szociális gazdaságnak bármilyen tí-
pusú szervezete lehet, ha van társadalmi 

célja és kimutatható társadalmi hatása, 
valamint a piacról, értékesítésből vagy 
szolgáltatásnyújtásból származó bevéte-
le. Célja a nehezen elhelyezhető – hát-
rányos helyzetű emberek integrálása a 
munka világába, foglalkoztatást, szak-
mai tudásuk fejlesztését és tanácsadást 
kínálva számukra. Gazdasági és szociá-
lis/társadalmi küldetést egyaránt telje-
sítenek, társadalmi problémát oldanak 
meg üzleti eszközökkel, sok esetben új-
szerű ötletek alkalmazása mellett.
Bár a szociális gazdaság szereplői alkal-
mazkodnak a piacgazdasághoz, emellett 
szolidárisak, szociálisan érzékenyenek, 
felelősen tevékenykednek, kooperálnak, 
befogadók, és demokratikusak. 
Ismerve a magyar vidéket, hátrányos 
helyzetű települések sokaságát nagy 
szükség van olyan alternatív (szociális) 
gazdaságra, amelynek a jövedelemszerző 
tevékenysége mellett legalább akkora je-
lentősége van a társadalmi szempontból 
értékes közösségi feladatoknak is. Ehhez 
viszont fel kell ismerni és el kell fogadni, 
hogy a fenntarthatóságig hosszú út vezet 
- 4-8 éven keresztül - támogatni szüksé-
ges ezeket a szervezeteket.
Jellemzően a szociális gazdaság szerve-
zetei a társadalmi küldetés teljesítéséből 
adódóan is, alacsonyabb a termelékeny-
ségűek, rosszabb pénzügyi mutatókat 
produkálnak, ezért nem várható el, hogy 
rövid időn belül prosperálóan működje-
nek vagy, hogy nagy létszámokat foglal-
koztassanak.
Képezte-e a szociális földprogram a szo-
ciális gazdaság alapját? A fentiek alapján 
elmondható, hogy a szociális földprog-
ram a termelési folyamatot koordináló 
önkormányzati „gondoskodással”, a rá-
szorulók életminőségének és szociális 
helyzetük javításával, a helyi közösség 
mozgósításával, gazdasági tevékenység 
- termelés- végzésével előfutárai a szoci-
ális gazdaságnak. Amely település illetve 
polgármester tudatosan és távlatosan 
tovább gondolta a programot, ott ezek a 

felzárkóztató kezdeményezések tovább 
fejlődtek a közfoglalkoztatás rendszer-
ében illetve kimenetként megalapításra 
került a szociális szövetkezet.
Hogyan tovább? Mivel lehet ösztönözni 
a szociális szövetkezeti forma elterjedé-
sét? Ma nincs könnyű helyzetben az, aki 
szociális szövetkezetet alapít, tekintve, 
hogy a szociális szövetkezet fogalma és 
működési mechanizmusa sokak számára 
még mindig nem eléggé ismert és von-
zó, továbbá egy időben kell elindítani a 
vállalkozást és foglalkoztatni hátrányos 
helyzetű célcsoportot. Jelenleg a közfog-
lalkoztatás alapjain 300 megalakult szo-
ciális szövetkezet van az országban.
A közfoglalkoztatás alapjain szervező-
dő szociális szövetkezetek tevékenysége 
jellemzően élelmiszer feldolgozás, építő-
ipar, értékesítés és szolgáltatás.
A közfoglalkoztatás alapjain szerveződő 
szociális szövetkezetek akkor lehetnek 
működőképesek, amennyiben:
	a tudatosan tervezett és támogatott 

közfoglalkoztatási programban üzem-
szerű termelés folyik;
	a saját felhasználáson túlmenően piaci 

értékesítés történik, amellyel szeren-
csés esetben már a közfoglalkoztatás 
során megteremtődik a szövetkezet 
piaci pozícionálása és termékpálya ki-
alakítása;
	a közfoglalkoztatási támogatásból át-

vett eszközök mellett a likviditás egyéb 
forrásból (vagyoni hozzájárulás, pá-
lyázati forrás, hitel) is biztosított.

A fentiek tükrében ki kell jelenteni, hogy 
nem kell, nem lesz minden közfoglal-
koztatási programot megvalósító telepü-
lésen szociális szövetkezet. A jövőben a 
már meglévő szociális szövetkezetekre 
kell fókuszálni, őket fenntarthatóan mű-
ködőképessé tenni, a meglévő tevékeny-
ségeik bővítését támogatni.
Végső következtetésként elmondható, 
hogy jelenleg hiányoznak azok a kedve-
ző, támogató környezeti feltételek, legfő-
képpen intézményi keretek (pl. Szociális 

SZEKCIÓK 
2. téma: Jó gyakorlatok a szociális földprogramra építő szociális szövetkezetben
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gazdaság Államtitkárság), jogszabályok, 
amelyek elősegítik a szociális gazdaság 
és a szervezetei - köztük a szociális szö-
vetkezetek - fejlődését és új társadalmi 
integrációs modellek megjelenését és 
megerősödését.
Mészáros-Taller Marietta: A „Magunk 
Kenyerén” Helyi Gazdaságfejlesztési 
Programot szeretném bemutatni. Alsó-
mocsolád község 313 fős zsáktelepülés 
Baranya megye északi csücskében. A 
megyeszékhelytől, Pécstől légvonalban 
mintegy 25 km-re, északra települt, a 
Mecsek hegység festői szépségű lankáin, 
az úgynevezett Hegyhát nagyföldrajzi 
tájegységben, dombokkal körülvéve ke-
letről és tavakkal határolva nyugatról. A 
község összközműves, szennyvizét saját 
szennyvíz tisztítómű kezeli. Távközlési 
és informatikai kapcsolatai korszerűek, 
minden igényt kielégítenek. Település-
szerkezete falusias jellegű, fésűs elren-
dezésű, családi házas beépítettségű. Az 
1990-ben megtartott helyhatósági vá-
lasztások hatására megalakult a község-
ben az Önkormányzat, mely fokozatosan 
teremtett élhetőbb, komfortosabb tele-
pülést polgárai számára. Újrateremtette a 
közigazgatást, visszaállítva a Polgármes-
teri Hivatalt. Felélesztette a régi hagyo-
mányokat, a közös ünnepeket, felkarolta 
a helyi kezdeményezéseket. A települé-
sen igen aktív a civil élet: 9 bejegyzett és 
3 informális szervezet tevékenykedik a 
helyiek jóllétének erősítése érdekében. A 
községben működő 3 gazdasági társaság 
egyike az Alsómocsoládi Falugazda Köz-
hasznú Szociális Szövetkezet.
Az Alsómocsoládi Falugazda Közhasz-
nú Szociális Szövetkezet küldetése az 
alternatív jövedelemszerző- és kiegészítő 
lehetőségek felkutatása, megvalósítása, 
a község munkanélküliségi rátájának 
csökkentése, az esélyegyenlőség javítá-
sa, a társadalmi reintegráció, a közösségi 
élet fellendítése, valamint a településen 
élők identitás-tudatának, együttműkö-
désének erősítése.
20 éve a község szinte minden házánál 
tartottak éves szinten 1-2 sertést, 50-60 
csirkét, 4-5 anyanyulat és szaporula-

tát, kacsát, libát, régebben még tehe-
net is. A családok saját, akár hektárnyi 
birtokukon maguk termelték meg az 
állattartáshoz szükséges takarmányt, a 
konyhakerti növényeket, a burgonyát, a 
paprikát, a paradicsomot, retket, salátát, 
káposztát, uborkát, babot stb. és ez a vo-
lumen a szükségleteik jelentős hányadát 
valóban fedezte, megalapozta a település 
élelmiszerbiztonságát. A rendszerváltást 
követő, jogi, gazdasági és társadalmi és 
életmódbeli változások hatására ez a 
házkörüli gazdálkodási forma csaknem 
teljes egészében eltűnt. 2008-ban végzett 
felmérésünk eredményeképpen megálla-
pítható volt, hogy a község 102 családjá-
ból mindösszesen 6 család nevel sertést 
és 17 család tart baromfikat, 21 család 
gondozza a kertjét, és mindössze 3 ter-
mel takarmányt, jelenleg kiszolgáltatott 
a település élelmiszerbiztonsági megkö-
zelítésben, mind a helyben termelt élel-
miszer mennyiségét, mind minőségét 
tekintve.
Alsómocsolád Község vezetése tuda-
tosan, minden rendelkezésére álló esz-
közt megragadva igyekszik ezt a tren-
det megfordítani, a helyi lakosságot, 
fókuszban a hátrányos helyzetben élő-
ket újra megtanítani a házkörüli gaz-
dálkodáshoz elengedhetetlenül szük-
séges növénytermesztői és állattartói 
alapismeretekre, a családi gazdálkodást 
kiegyensúlyozottá tevő, akár alternatív 
jövedelemszerzésre módot adó tevé-
kenységet visszahonosítani. Ennek ér-
dekében 2009-2010-ben a Sorsfordító 
Sorsformáló program keretein belül 
1.000 órás növénytermesztési ismere-
tek, a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 
azonosító számú „Újra tanulok!” pro-
jekt keretében háztáji növénytermesztés 
és tartósítás szakmai képzést valósított 
meg, 2014. év első harmadában az ál-
lattartási alapismeretekre került sor. 
2002 óta minden évben pályázott Ön-
kormányzatunk szociális földprogram 
megvalósítására.
Alsómocsolád Község Önkormányzata 
2013-ban az Alsómocsoládi Falugaz-
da Közhasznú Szociális Szövetkezettel 

partnerségben, „Magunk kenyerén” 
elnevezéssel saját finanszírozású Helyi 
Gazdaságfejlesztési programot dolgo-
zott ki és indított el. A Program sike-
rességének előmozdítása érdekében, a 
magyar hivatalos fizetőeszköz (forint) 
helyettesítésére helyi közösségi fize-
tőeszközt (rigac) bocsátott ki. A „Ma-
gunk kenyerén” program komplex gaz-
daságfejlesztő program, mely tartalmaz 
a helyi közösségi fizetőeszköz forgására 
épülő belső szolgáltatásfejlesztési, to-
vábbá népességmegtartó lakhatás tá-
mogatási és mezőgazdasági programe-
lemet egyaránt.
A tervező TEAM a projekt kidolgozá-
sához – a szakértők bevonásán (köz-
gazdász, szociológus, jogász) túlme-
nően – főként a faluban élő emberek, 
a közösség erejét hívta segítségül, így 
a Szociális Szövetkezet szakmai irá-
nyítása segítségével a projekt kidolgo-
zásában aktívan részt vett a lakosság 
is. A programtervezet összeállítása 
után lakossági fórumokon, és kis cso-
portos beszélgetések keretében történt 
a projekt elemeinek kiegészítése, mó-
dosítása, véglegesítése. Ezt követően 
a szakemberek, ki-ki a saját szakterü-
letén még elvégezte a szükséges kor-
rekciókat. Az így megvalósult társa-
dalmi tervezést követően indulhatott 
a program. A program bonyolítása az 
Alsómocsoládi Falugazda Közhasznú 
Szociális Szövetkezet közreműködé-
sével történik.  
A Szociális Szövetkezet feladatrend-
szere kettős, egyrészt működteti a 
2 hetente megrendezésre kerülő, a 
program társadalmi alapját jelentő 
„Magunk kenyerén” klubot, mely le-
hetőséget teremt a program résztvevői 
és a program iránt érdeklődők szá-
mára a friss, hiteles információkhoz 
való hozzáférésre, valamint biztosítja 
a program tapasztalati úton történő 
közösségi fejlesztését. Másrészt meg-
valósítja a mezőgazdasági termelést 
segítő programelemet, melyben meg-
felelő szakértelemmel és tapasztalattal 
rendelkező projekt koordinátor és ál-
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latorvos is segíti. A program eredmé-
nyességért dolgoznak pénzügyi és jogi 
szakértők, valamint helyi civil szerve-
zetek is közreműködnek. A rigac-for-
galom bonyolítása az Elszámoló köz-
ponton keresztül történik.
A program, minden egyes eleme a he-
lyi adottságokhoz és lehetőségekhez 
igazodik.
A mezőgazdasági termelést és állattar-
tást élénkítő program: A programban, 
igényeik szerint, állattartási lehetősé-
get biztosít az önkormányzat a Szoci-
ális Szövetkezeten keresztül azoknak 
a családoknak, akik az állattartáshoz 
szükséges megfelelő műszaki állapotú 
épülettel rendelkeznek.
A program – hitel nyújtásával – biz-
tosítja az állatokat és az állatok fel-
neveléséhez szükséges takarmányt. A 
hitelkeret, mely maximum 300.000.- 
Ft nagyságú lehet, helyi fizető esz-
közben (rigac) nyílik meg a program 
ezen elemében résztvevők számára. A 
forint rigacra történő átszámítása 1:1 
arányban történik, a visszaváltásnál az 

érték 80%-át kapja csak meg forint-
ban. Az eltérés az átszámítások között 
azért van, hogy a helyi fizetőeszköz a 
helyi gazdaságban forogjon és ne vált-
sák át rögtön forintra. A programban 
résztvevők, hitelüket, a velük kötendő 
szerződésben foglaltaknak megfele-
lően visszafizethetik rigacban, vagy 
természetben az általuk felnevelendő 
állat, vagy annak szaporulata bizonyos 
számban történő visszaadásával. Gya-
korlatban a programban résztvevők 
igényelhetnek 2 db vagy 6 db választá-
si sertést, mely tartásához 5 havi teljes 
takarmány-ellátásnyi rigacot kapnak 
hitelként, ha az 5 hónap elteltével a 
110-120 kg-ra hizlalt sertésekből 2 
db igényelt állat esetén 1 db-ot, 6 db 
igényelt állat esetén 4 db-ot leadnak, 
a hitelkeretük kinullázódik és birto-
kukban marad 1, illetve 2 db állat a 
család ellátására. A leadáskor a nyo-
mott árakból realizálódó veszteséget 
Alsómocsolád Község Önkormány-
zata kompenzálja. Nyúl esetén 4 db 
anya és 1 db bak kerül kihelyezésre 

takarmányostól, ebben az esetben a 
szaporulattal törleszt a programban 
résztvevő család, míg a tyúk kihelye-
zés esetén 30, illetve 50 db tojótyúk 
kerül kihelyezésre, ebben az esetben 
a tojás, illetve ültetés esetén a napos 
csirke biztosítja a hitel törlesztés fede-
zetét. A Szövetkezetnek leadott állat-
állomány eladásra kerül, elsősorban 
a településen élők körében, a belőle 
befolyó bevétel jelenti a következő évi 
programindító állatállomány megvá-
sárlásának fedezetét.
A programelem célja, hogy a résztve-
vő családok az állatgondozás fejében a 
megtermelt javak egy részének tulaj-
donosává váljanak, a keletkezett több-
lettermék helyben, helyi fizetőeszköz 
ellenében kerüljön értékesítésre, így a 
helyiek jó minőségű élelmiszerhez, az 
előállító pedig kiegészítő jövedelem-
hez jusson. A program híven tükrözi 
Szövetkezetünk küldetését, természet-
szerű volt a megvalósításában történő 
aktív részvétel, szerepvállalás.

A 2. szekció közönsége
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Bagó József: A mi programunkban sok 
mindent termelünk jelen pillanatban is, 
szinte mindent megpróbálunk. Elsősor-
ban úgy, hogy saját vetőmagból mi ne-
veljük a palántákat. A megtermelt javakat 
feldolgozzuk és a konyhánkra be tudjuk 
vinni. A közfoglalkoztatási programban 
most 14 fő van, ebből az állattenyész-
tésben 3 fő, a többiek pedig növényter-
mesztéssel foglalkoznak. Persze a Start 
munkaprogram másra is ad lehetőséget. 
Első évben 77 főt alkalmaztunk összesen, 
ami egy 655 fős településen nem kevés és 
nem kis feladat. Az aktív korú lakosság 
igencsak lecsökkent, a legtöbben idősek, 

nyugdíjasok, rájuk már nem számítha-
tunk. A tervek között pedig sok minden 
szerepelt, pl. az intézmények fűtéskor-
szerűsítése. Brikettáló gépet vásároltunk 
és elkezdtük a közutak mentén a nyese-
déket összegyűjteni, majd ledarálni, szá-
rítani. Jelenleg ott tartunk, hogy mindez 
még nem gazdaságos. Ha visszavetítjük 
azt, hogy a földprogramban megtermelt 

termékek milyen összegbe kerülnének, 
akkor igencsak elcsodálkoznának na-
gyon sok helyen. De a program végül is 
nem arról szól, hogy mi mennyiért tud-
juk beszerezni, hanem arról, hogy értel-
mes munkát tudunk biztosítani, később a 
résztvevők a saját erejükre támaszkodva 
termelni tudnak a maguk számára. A má-
sik nagyon nagy dolog, hogy három bor-
jú született, mindhárom bika, tudtuk őket 
értékesíteni. Valamennyi buszmegállóba 
új buszvárókat, kerítéseket építettünk, a 
közösségi helyen egy kemencét is csinál-
tunk. Süthetnek benne a lakosok, egyéb-
ként pedig a település rendezvényein is 

ezt használjuk. Arra is rájöttünk, hogy a 
termékeknek nemcsak a szállításával kell 
foglalkozni, hanem a piac biztosításával 
is. Be tudjuk mutatni az ide látogatók-
nak, hogy mivel foglalkozunk. Vannak 
kézműveseink, akiknek lehetőséget sze-
rettünk volna biztosítani, de más önkor-
mányzatoknak is, akik olyan termékeket 
forgalmaznak a Start munkaprogram ke-

retében, amit érdemes bemutatni. Ennek 
megvalósítására egy házi boltot nyitot-
tunk 2014 májusában. Egy önkormány-
zati cég, a működteti és ő alkalmazza az 
ott dolgozó hölgyet is. Panyolán láttuk, 
hogy egy méter helyet kértek a régi Áfész 
boltban, innen jött az ötlet, hogy saját 
boltot nyissunk. A termékeket általában 
bizományos értékesítéssel vesszük át, s el-
sősorban az ide látogató embereket céloz-
zuk meg. Az elmúlt évben került átadásra 
az épület alatt lévő, használaton kívüli 
pince, amit felújítottuk. A második ütem-
ben került sor mélyhűtő beszerzésére, és 
foglalkozunk sajtkészítéssel is. 

Peszt Attila: Köszöntelek Benneteket. 
A Dél-Dunántúli régióból, azon belül is 
Tolna megyéből érkeztem néhány kol-
légámmal. Mi 2005-ben nyújtottunk be 
először pályázatot, de van előzménye. Én 
1993-ban lettem polgármester Udvari-
ban, akkor felkínáltuk a településünket a 
Paksi Atomerőműben keletkező kis és kö-
zepes aktivitású hulladékok elhelyezésére. 

SZEKCIÓK 
3. téma: Jó gyakorlatok a szociális földprogram tapasztalataira építő 

START mintaprogramokban

Dr. Bagó József, 3. szekcióülés
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Kutató fúrásokat végeztek, majd 1998 kö-
rül döntés született arról, hogy alkalmas 
a területünk, de aztán mégis úgy döntöt-
tek, hogy nem itt helyezik el a hulladékot. 
Mindez óriási munkalehetőséget kínált 
volna a településünknek, a lakosságnak. 
Váltani kellett: ha ez nincs, menni kell to-
vább! Azt mondtuk, faluhelyen vagyunk, 
kis faluban, mi lehet a következő lépés? 
Nyilván a földdel való foglalkozás. Nagy 
csatákat kellett vívnom a saját testüle-
temmel, ők semmiképpen sem akarták 
ezt a programot. Az aktív lakosság 60-
65%-a munkanélküli volt, ezekkel az em-
berekkel kellett valamit kezdeni. 2005-
ben sikeresen pályáztunk a földprogram 
indítására, majd azt követően a működ-
tetésre. Két földterületen gazdálkodtunk 
az első évben, mert a képviselőtestület 
kicsit gáncsoskodott. Mi alapból egy fű-
szerpaprika vetőmagra szerettünk volna 
szerződést kötni. Az egyik képviselőnket, 
aki falugondnok volt, nyugdíjba küldte 
a képviselő testület. Ő megsértődött, és 
a mi területünk mellett szintén paprikát 
vetett. Megbeszéltük, hogy nem fog oda 
paprikát tenni, mert 300 méteres körzet-
ben nem lehet másutt paprika. De azért is 
tett oda paprikát. Én erre azt mondtam, 
hogy végre sok év után elértem azt, hogy 
rábólintott a testület erre a programra, 
mindenképpen szeretném, hogy megva-
lósuljon, ezért fölkínáltam a saját terüle-
temet, a kettes számút, és ott kezdtünk el 
termelni. Nem tudtunk szerződést kötni 
fűszerpaprika vetőmagra, viszont tud-
tunk szerződést kötni kápia paprikára. 
A palántát melegágyban termeltük, több 
mint 50 mázsa paprikát tudtunk előál-
lítani. De nem is ez az érdekes benne, 
hanem az, hogy akik nem hittek benne 
korábban, azok is azt mondták, hogy 
„hűha”! Sikerült olyan embereket kiválo-
gatni a munkások közül, akik mentek és 
híresztelték, s ez hatalmas lökést adott az 
embereknek. Ettől kezdve mindenki jön-
ni akart dolgozni és így elindult a prog-
ram. A következő évben már 4 helyen 
gazdálkodtunk. A 4. területen csak ga-
bonát tudtunk termelni, nem volt alkal-

mas a zöldségfélékre. Később eszközöket 
is vásároltunk a szociális földprogram 
pályázatból. Fóliát állítottunk, 200 négy-
zetméter területűt. A végébe raktunk egy 
kemencét, amit szálas fűvel, szalmával 
tudunk fűteni. Mi termeljük a palántát, 
szárítjuk a vetőmagot. Aztán 2008-ban 
elkezdtük savanyítani a termékeinket. 
Ekkor még nem volt engedélyünk a sava-
nyításra, de próbáltuk értékesíteni. 2015-
ben már 23 földterületen gazdálkodtunk, 
de mindez összesen csak 6 hektár. Évente 
tízezer egynyári virágot is előállítunk, 
amit a település díszítésére használunk. 
Csepegtető rendszert építettünk, de iga-
zából nem volt olyan hatékony, mert 
mindig át kellett vinni másik földterület-
re. Bekapcsolódtunk 2009-ben az „Út a 
munkába” programba, melyben 4 telepü-
lés kísérleti jelleggel vett részt. Előzmé-
nye volt, hogy a vezetőket rendszeresen 
meghívtuk, hogy nézzék meg, mit csi-
nálunk. Győzködtük őket, hogy kérjünk 
együtt pénzt, s elindítottuk kísérleti jel-
leggel ez a sorsfordító programot négy 
térségbeli településen: Varsádon, Szaka-
dáton, Udvariban és Belecskán. Majd a 
következő évben folytatódott, immár 40-
50 település kapcsolódott a régióból. Volt 
egy 1 éves elméleti képzés, ill. egy másik 
a savanyításhoz kapcsolódóan, amely a 
művelődési házban volt. A fóliában több-
féle paprikát termeltünk, és aztán cserél-
tünk egy erdőt szántóra. Ezt a 3,5 hektá-
ros területet – ahol málnát és zöldségfélét 
termesztettünk – be kellett keríteni, mert 
kis- és nagyvadban gazdag a települé-
sünk, igen nagy a vadkár. Az idén ter-
vezünk 500 darab gyümölcsfát ültetni 
arra az 1 hold területre, ahol mást nem 
tudunk termelni. A fő profilunk továbbra 
is a paprika, különböző formákban. Az 
elmúlt évig 50 embert foglalkoztattunk a 
335 fős faluban. Közülük sokan elmentek 
az elsődleges munkaerőpiacra, így most 
26 ember dolgozik és 3 programunk fut. 
Elkezdtünk hagymát is termelni, igaz, az 
eper is nagy területű, 4-5 tonnát tud ter-
melni éves szinten. Egy másik program-
ból kölcsönkaptunk egy palántázó gépet 

is. Aztán még két fóliát felállítottunk az 
iskolaudvarban. Jól tudtunk csepegtetni, 
tápanyaggal ellátni a növényeket, jól tud-
tunk termelni. A mostani terv az, hogy 
még négyet csinálunk. Kb. 180 m2-es ez a 
fólia, tehát ott meg tudjuk oldani az öntö-
zést, és jó minőségben tudunk termelni. 
Több rendezvényre, sőt Németországba 
is eljutottunk a termékeinkkel. 2013-ban 
a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége kiírt egy pályázatot, melyen 
2 millió forintos támogatásban részesül-
tünk. Termékeinkkel megjelentünk már 
Moldvában is, Máriafalván. 
Végül a jövőbeni elképzelésekről. Nincs 
egybefüggő földterületünk, ahol még 
többet tudnánk dolgozni. A jobb ka-
liberű emberek elmentek, tehát egyre 
több feladat hárul ránk, hogy a meglévő 
emberekből a legtöbbet hozzuk ki. Ne-
kem mindig az volt a hitvallásom, hogy 
minden ember ért valamihez, csak rá kell 
találni! És ha nem találja, akkor nekünk 
kell segíteni. Az elmúlt évben átadtunk 
egy 5o m3-es fagyasztókonténert, előtte 
vásároltunk egy 30 m3-es hűtőkamrát, és 
vákuumcsomagolót is. Minden gépünk 
megvan ahhoz, hogy működni tudjon a 
program. Csak emberek kellenek hozzá. 
Bortnyik Béla: Bortnyik Béla vagyok, 
Kázsmárk község polgármestere. 1990-
től vagyok a településen polgármester, 
látjátok az ősz hajamat. A rendszerváltás 
után a borsodi iparvidéket tulajdonkép-
pen felszámolták, Diósgyőrt bezárták. 
Ott maradtunk a rengeteg munkaerővel, 
és nem tudtunk mit kezdeni az emberek-
kel. Próbáltak civil kezdeményezéseket 
létrehozni. Az első ilyen a Jóléti Szolgá-
lat Alapítvány volt. Náluk pályáztunk, 
gépeket vettünk, először a településen 
megszerveztük a szemétszállítást. Mivel 
egy 10 tagú tanácsi körzetből váltunk ki 
1990-ben, nem volt nálunk semmiféle 
szolgáltatás. Ivóvizünk sem volt. Ezzel 
a támogatással vásároltunk magunknak 
egy traktort, egy szippantót – ezekkel 
kezdtünk. Beindítottuk a szemétszállí-
tást, s elvállaltuk még két településen. 
Ezekből a pénzecskékből indítottuk a 
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szociális földprogramot. Háztáji jelleggel 
indultunk, a példát a volt Tsz-ből vettük: 
adtak a tagoknak 100 öles földterülete-
ket, amibe krumplit, hagymát vetettek. 
Így indultunk mi is egy 4 hektáros föld-
területen, amit felosztottunk. Ide jártak 
a programban résztvevők dolgozni. Az 
elején pályázati pénzekből vásároltunk 
egy-két MTZ-t, a földmunkához munka-
gépeket, vetőgépeket. 1995-ben a kolle-
gámmal beültünk a falugondnoki autóba, 
elmentünk Németországba, s vettünk egy 
klassz 20 éves kombájnt, mert egyszerűen 
nem volt, aki a betakarításokat elvégezze. 
Kázsmárk közel 1000 fős település, 270 
fő szociális ellátottunk van, velük próbál-
tunk elindulni a különböző programok-
ban. Háztáji sertésprogramunk volt, a 
jószágokat felvásároltuk a résztvevőktől. 
Egy 300 adagos konyhát üzemeltetünk, 
ami iskolát, óvodát, szociális étkeztetést 
szolgál ki. Mivel Miskolcon is becsődölt 
a húsipar, így a felvásárlás ott megszűnt, 
helyben így egyszerűbb is volt. Ekkor 
még nem léptünk be az Unióba, jött a 
körzeti állatorvos, lepecsételte a papírt és 
alkalmas volt a hús közösségi fogyasztás-
ra. 
Azt kérte tőlem Ilona, hogy a Start mun-
kaprogramba való átmenetet próbáljam 
bemutatni. A szociális földprogramban 
olyan gépparkkal rendelkeztünk, amivel 
tudtunk szolgáltatni is, nemcsak a saját 
földünket tudtuk megművelni. Aki fog-
lalkozott háztájival, állatot tartott, szá-
mára tudtunk szalmát biztosítani, volt 
bálázó gépünk is. Jelenleg a Start mező-
gazdasági programban 30 főt foglalkoz-
tatunk. Üvegházunk, fóliáink vannak. 
Próbáltunk gyümölcsfákat telepíteni, de 
nem bizonyult a legsikeresebb vállalko-
zásnak. Volt 100 gyümölcsfánk, de sajnos 
sokat kiszedtek. Jelenleg van 27 anyadisz-
nónk közösségi tartásban, a Start munka-
programon belül próbálunk szaporítani. 
Van 200 darabos tojótyúk állományunk. 
Semmit nem viszünk a piacra, amit csak 
lehet, a szociális konyhán használunk fel. 
A kismalacokból azért mégis próbálunk 
értékesíteni, hogy egy kis mellékesünk is 
legyen, pl. indító táp vásárlására. Egyéb-

ként mindent a magunk által megtermelt 
takarmányból tartunk fenn. 40-45 hektá-
ron gazdálkodunk, ezek nagyrészt saját 
földek. A Startban a múlt évben sikerült 
egy MTZ-t vásárolni – a ’95-96-ban vá-
sárolt gépeknek lassan lejár az ideje, nem 
érdemes már üzemeltetni őket, hiszen 
alkatrészre annyit kell költeni, amennyi-
ből már egy új gépet lehet venni. Vettünk 
vetőgépeket is. Vásároltunk egy kukorica-
vető gépet, ami már tudja szórni a műtrá-
gyát is. Régebben, ha kiküldtem a kukori-
caföldre a közmunkásokat, úgy megszór-
ták a kukoricát, hogy besárgult a levele! 
Gondolom, hogy nem kell bemutatnom 
a közmunkásoknak azt a részét, aki csak 
azt várja, hogy leteljen, aztán menjen 
haza. Ezen kívül foglalkozunk a Starton 
belül Bio programmal: az önkormányzat, 
az óvoda épületét, az üvegházat szalma-
bálával fűtjük. Megyünk a kombájn után, 
szedjük fel a 60-80 centis bálákat, van 
két hatalmas bálatározónk, amiben több 
ezer tonna elfér. Még a Csillagházat is 
így fűtjük! Olyan kazánokat vásároltunk, 
amibe a szalmabála egyből belefér. Nem 
egyszerű feladat, mert egyre nehezebben 
találunk olyan fűtőt, aki miatt reggel nem 
úgy kell bemenni az épületbe, hogy „gye-
rekek, a dzsekit nem lehet még levenni, 
csak 10 óra után”. Hiába, nem bírnak idő-
ben felkelni. A 270 szociális ellátott közül 
nem egyszerű kiválasztani a megfelelő 
embereket. A Startos programban ez a 30 
ember viszonylag stabil, de már lassan le 
kell mondanunk arról, amit azelőtt meg 
tudtunk csinálni: közmunkaprogramban 
házat, szolgálati lakást építettünk, iskolát 
bővítettünk – ez a munkaerő már elment 
a nyílt munkaerőpiacra. 
Ennyit tudok elmondani a programról, 
ha van kérdésetek, szívesen válaszolok rá, 
ha tudok. Polgármesterként azt mondha-
tom, hogy nem egy egyszerű feladat ez. 
Sokat nem alszik az ember éjszaka, más-
nap mit kezdjen ezekkel az emberekkel. 
Nagy szívfájdalmam, hogy a járáshoz 
került a feladat, egyszerűen könyörögni 
kell egy névsorért, hogy most ki van a 
szociális ellátásban, ki van álláskeresésin, 
ki nincs? 

Bagó J.: Köszönöm! Gyakorlatilag az 
elmúlt néhány évben a „hadra fogható” 
munkások száma drasztikusan lecsök-
kent. Ez egyrészt jó, mert mégiscsak az 
elsődleges munkaerőpiacra kerülnek 
vissza, de sokszor értelmes munkát nem 
lehet találni. A közmunka program nem 
kötelező. Nagy baj az, hogy két olyan 
dologgal kell foglalkozni, ami egyébként 
szerintem nem polgármesteri feladat! 
Gyói Gábor: Gyói Gábornak hívnak, és 
Tiszasas községnek vagyok a polgármes-
tere. Biztosan emlékeznek a „Csak ülök, 
és mesélek” c. műsorra. Nos, én csak 
állok, és mesélek. Ennek a szekciónak 
az a címe, hogy Szociális földprogram-
ra épülő Start munkaprogram, így nem 
hagyhatom ki, hogy az elődöm munká-
ját, amit a szociális földprogram terüle-
tén végzett, ne mutassam be. Egy kicsit 
nagyobb településről érkeztem, 1000 fő 
feletti a lakosságszám, itt vagyunk nem 
messze, 12 kilométerre és talán érdekes, 
hogy a településen nincsenek romák. Azt 
gondolom, hogy a szociális helyzet is egy 
picit jobb manapság, mint az eddig be-
mutatott településeken. 
1990 után ott tartottunk, mint minden 
vidéki település: szétment a Tsz, sike-
rült néhány embernek privatizálni, és 
ott volt egy nagy népesség, aki nem tu-
dott magának munkát találni. Katalizál-
ni kellett az átmeneti folyamatokat és a 
katalizáció szót aláhúznám. Felmerült az 
emberekben a kérdés, hogy vajon mi egy 
önkormányzat feladata? Akár egy szociá-
lis földprogramban, akár egy Start mun-
kaprogramban? Azt gondolom, és a mi 
példánk azt mutatja, hogy a katalizáció 
mindenképpen feladata egy önkormány-
zatnak. Laskai István akkori polgármes-
terünk nagyon jó érzékkel nyúlt hozzá 
egy olyan dologhoz, aminek helyben volt 
hagyománya. Nem akartunk ércbányá-
szatba fogni, mert nincs hegyünk. Nem 
akartunk betontéglákat gyártani, mert 
ennek nem volt a településen hagyomá-
nya. Volt viszont a kertészkedésnek, és 
egy olyan szociális fóliaprogramot indí-
tott el a polgármester, ami azt hiszem, 
tényleg országos hírű program lett. 
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Azok a családok, amelyek nem találták 
helyüket a kialakult rendszerben, ebbe be 
tudtak kapcsolódni. Az önkormányzat 
adta a földet és az infrastruktúrát, jelen 
esetben a fóliasátrakat, ez emberek pedig 
a munkájukat. Voltak az ügyesebbek, a 
szorgalmasabbak, meg a szerencséseb-
bek. Ők megtanulták a fóliás kertészke-
dést, kinőtték magukat. Mára jó néhány 
család él munkaadóként a megtanult 
kertészeti tevékenységből. Akik meg sze-
rencsétlenebbek voltak, meg nem voltak 
olyan szorgalmasak, azok is megtanul-
tak kertészkedni és ők dolgoznak most 
ezeknek a családoknak napszámban. Azt 
gondolom, egy olyan szerencsés folyamat 
zajlott le néhány év alatt, ami nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy öt faluban nin-
csen annyi gazda, önellátó kisgazdaság, 
mint a mi településünkön. Kétségtelen 
tény, hogy a kertészet jövedelmezősége 
rendkívül sokat csökkent. Óriási birtok-
koncentráció ment végbe a kertészeti 
ágazatban Magyarországon, ma már a 
néhány négyzetméteres fóliasátrak, ker-
tek nem nyújtanak megélhetést, még 
talán bérkiegészítést sem. Természete-
sen nem oldódott meg a szociális föld-
programmal a település összes szociális 
problémája, de a rendszerváltás átmeneti 
éveiben nagy segítséget jelentett. A szoci-
ális földprogram Tiszasason csak néhány 
évig tartott, jelentős idő telt el közben, és 
2008-tól a gazdasági válság is begyűrű-
zött.
Amikor 2010-ben polgármester lettem, 
akkor azt hiszem, hogy 4-5 db A4-es ol-
dalnyi lista volt azokról a dolgozókról, 
akik kikérhetőek voltak a munkaügyi 
hivataltól a különböző közfoglalkoztatá-
si programok számára. A Start munka-
program előtt mi velük kezdtünk el ter-
melni. A Start program előtt elkezdtünk 
kertészkedni, sütőtököt és káposztát 
termeltünk. Nagyon nehéz volt rábírni a 
testületet, hogy újra fogjunk bele, nehéz 
kezdet volt. Pozitív változás volt az éle-
tünkben a Start munkaprogram megje-
lenése, nagy lehetőségként tekintettük 
rá, ennek megfelelően álltunk hozzá. 
Tanultunk a szociális földprogramból, 

a Start munkaprogramra lehetőségként, 
eszközként tekintettük, amivel bizonyos 
társadalmi folyamatokat katalizálha-
tunk, amivel megpróbáljuk trenírozni 
az embereket az elsődleges munkaerőpi-
acra. Három „ágazatot” alakítottunk ki: 
van egy intenzív kertészetünk, van egy 
energianövény-termelő ágazatunk bri-
kett üzemmel, van egy állatsimogatónk, 
egy halastavunk. 55 fővel, tehát közel 60 
emberrel kezdtünk neki a programnak, 
és jó néhány évig nagyon jól működött. 
Ha valaki nem úgy állt hozzá a munká-
hoz, nem nagyon hatott meg bennünket, 
hogy kiesik a szociális ellátásból. Úgy 
voltunk vele, hogy majd akkor észhez 
tér, és elmegy dolgozni. És így is lett. Volt 
egy nagy szerencsénk, tőlünk 38 km-re, 
Kecskeméten felépült a Mercedes gyár. 
Most viszont egy 17 fős keretet alig tu-
dunk feltölteni. 55 főről 17-re csökkent a 
létszám.
Szemléletet kellett tehát váltanunk: ebben 
segített egy Erasmus Plus-os pályázat is. 
Most az van, hogy a túlélésre trenírozzuk 
az embereket. Arra keressük a választ a 
rendszerben maradt személyekkel: Mi az 
az önfenntartó egyéb tevékenység, amivel 
ki tudjuk egészíteni a szerény jövedelmü-
ket? Hogyan tudunk a helyi adottságokra 
alapozottan olyan tudást átadni, ami egy 
jobb életminőséget biztosít a perifériára 
sodródott személyeknek.
Ma reggeli hír, hogy a 30 eladó házból, 
az elmúlt évben huszonvalahány elkelt! 
Ennek jelentős részét sasi fiatalok vásá-
rolták meg! Ma reggel azért késtem egy 
picit, mert jött egy család, aki meg épít-
kezik, ilyen már nagyon régen nem volt 
a településen. Még egyszer mondom, ez 
nem csak a mi érdemünk, ez elsősorban 
a Mercedes gyár érdeme és annak a fel-
futásnak köszönhető, ami a térségben le-
zajlott, ugyanakkor azt gondolom, hogy 
azzal a keménységgel, amivel a Start 
munkaprogramhoz eleinte hozzáálltunk, 
hozzásegítettünk embereket ahhoz, hogy 
fölkészülten érkezzenek az elsődleges 
munkaerőpiacra. De ehhez az is kellett, 
hogy fellendüljön a térségben az elsődle-
ges munkaerőpiac és felvegyék az embe-

reket. Ennek ellenére 60% fölött van a 60 
éven felüliek aránya a településen. Nem 
csökkent még, van némi beköltözés, el-
sősorban a környező településekről, mert 
még mindig olcsó az ingatlan. Azon kell 
gondolkodnunk, hogy mi lesz akkor, 
amikor az emberekkel már nem tudunk 
mit csinálni? Mit fogunk a fölépített inf-
rastruktúrával kezdeni? Szerintem ez egy 
nagy kérdés, és az, hogy hogyan tudjuk 
a Start munkaprogramunkat abba az 
irányba átalakítani, hogy nem profitori-
entált, nem az elsődleges munkaerőpiac-
ra bocsájt ki embereket, hanem a helyben 
maradókat, vagy a vidéken letelepedni 
szándékozókat egy plusztudással ruház-
za fel annak érdekében, hogy teljes életet 
tudjanak élni.
Bagó J.: Összegzésképpen, abban talán 
egyet érünk, hogy akik a Földprogram-
ban valamilyen formában elindultak a 
Start munkaprogramot könnyebben és 
jobban tudták elindítani, megvalósítani. 
És igaz, hogy nem kötelező önkormány-
zati feladat, a jogalkotóknak viszont jó 
ötlete volt, hogy a foglalkoztatás elősegí-
téséhez hozzá tud járulni a településeken. 
Ha van kérdés az az, hogy mit tudunk 
kezdeni a jövőben? Már tényleg csak 
azok maradtak, akik másra biztosan nem 
alkalmasak.
Gyói G.: Kiszámolták, hogy összesség-
ében kb. 10-12 millió forint többletbe-
vétele volt az önkormányzatnak, hogy 
ennyi ember dolgozott. Le volt vágva a 
fű, rendben voltak a csapadékvíz elveze-
tésére az árkok. Most a 17 fővel tényleg 
ott tartunk, hogy ezeket a dolgokat sem 
tudjuk ellátni, nem hogy a Start munka-
programban vállalt feladatainkat megva-
lósítsuk. Ez a 12 millió forint rettenetesen 
hiányzik a költségvetésből, amit azok az 
emberek megtermeltek pl. fűtőanyagban, 
bármiben. És nem látom, hogy azok a te-
lepülések, akik kipipálták a feladatukat, 
kiképezték az embereket az elsődleges 
munkaerőpiacra, azok ezt a finanszírozá-
si lyukat hogyan fogják befedni? Mert ez 
a másik nagyon nagy kérdés. 
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Nagyné Varga Ilona: A szekciónk té-
mája: Szakmai fejlesztési szükségletek 
a szociális földprogramokban. A teg-
napi napon Lakner Zoltán és Kovács 
Ibolya, a mai napon Serafin József is 
beszélt arról, hogy nemcsak a program 
kialakításában és elindításában hanem 
a programok fejlesztésében és irányí-
tásában is kiemelt szerepe volt annak, 
hogy folyamatos kapcsolatot tartottak a 
megvalósító önkormányzatokkal. A mi-
nisztérium szakemberei a kezdetektől 
nyújtottak szakmai támogatást, hiszen 
nemcsak szabályozó és finanszírozó 
szerepet vállaltak. Az 1990-es években 
a programhoz kapcsolódóktól elvárták, 
hogy szociális kerekasztalokat alakít-
sanak, melyekbe azokat a helyi  sze-
replőket vonták be, akik a támogatást 
igénylő és megvalósító önkormányzat 
partnerei lehettek, ösztönözték a konk-
rét feladatmegosztáson alapuló helyi 
partnerségeket. Ezek a közösségi ter-
vezési modell sajátosságait mutatják, 
amelyek a mai tervezési rendszernek el-
engedhetetlen „kellékei”, mint ahogyan 
Helyettes Államtitkár Asszony és Sztoj-
ka Attila is utalt a felzárkózási progra-
mokban a partnerségek jelentőségére. 
A programok kiterjesztésének idősza-
kában – ez is az 1990-es éveket jelenti 
– térségi értekezleteken – nyitó és záró 
értekezleteken - biztosítottak lehető-
séget a kommunikációra. Ezeknek az 
értekezleteknek a pályázati programok 
tartalmi és formai elvárásainak ismer-
tetése mellett központi funkciója volt 
a szakmai kérdések megtárgyalása is. 
Pl. a kedvezményezettek motiválása és 
kiválasztása, a kedvezményezettek segí-
tése a programban maradás ösztönzése, 
az értékelés és visszacsatolás formái, a 
program települési elfogadottságának 
biztosítása. A térségi értekezleteken le-
hetőség nyílott a tapasztalatcserére és a 
helyi települések közötti együttműkö-
dések elindítására is. Tegnap hallhattuk 
Pap Tibortól, hogyan működtek együtt 

az eszközhasználatban a Dévaványa 
környékén működő programok, de a 
közös géphasználat más térségekben 
is jellemző volt. Nem utolsó sorban a 
térségi értekezleteken lehetőség nyílott 
a támogatási/pályázati rendszerrel kap-
csolatos vélemények és javaslatok meg-
fogalmazására, konzultációjára. Ezek a 
munkaformák és módszerek jelentették 
az alapjait annak  a szakmai-módszer-
tani támogatási rendszernek, amelybe 
1998-tól  Jász Nagykun-Szolnok Megye 
Esély Szociális Közalapítványa is be-
kapcsolódott. Mielőtt röviden bemu-
tatom a szociális földprogramok szak-
mai támogatásában vállat szerepünket, 
engedjétek meg, hogy a jubileum kap-
csán felidézzem saját emlékeimet is az 
„induláskori” időkből. Jász-Nagykun- 
Szolnok megyéből 1995-ben 5 település 
kapott meghívást a programba (Tisza-
bőnek már 1993-94-ben is volt lehető-
sége), így a megyei önkormányzatot is 
meghívta a minisztérium a döntéselő-
készítő bizottságba. Dr. Györgyi Lajos 
akkor a Népjóléti Iroda vezetője volt és 
az Esély Szociális Alapítvány kuratóri-
umi tagja is. Az alapítvány ekkor való-
sította meg a PHARE Szociálpolitikai 
Programja keretében zajló Regionális 
Szellemi Forrásközpont projektet és ké-
szült a fenntartási időszakra. Lajos arra 
kért, olvassam el és véleményezzem a 
pályázatokat. Ha kérdésem van keres-
hetem őt, de tisztázó kérdésekkel ke-
reshetem a pályázó önkormányzatokat 
is. Biztos készségesek lesznek, hiszen 
támogatásról van szó és azzal, hogy se-
gítem őket forráshoz jutni, nőhet a sze-
mélyes szakmai presztízsem is, aminek 
hosszabb távú eredménye is lehet. Így 
kerültem kapcsolatba a földprogramok-
kal. Megtapasztaltam azt a lelkesedést, 
elkötelezettséget, amiről tegnap a pódi-
umbeszélgetéseken sok szó esett. Egy-
részt a  polgármestereknél -itt kiemel-
ném Laskai Istvánt Tiszasas polgármes-
terét, akik nagy lehetőségként élték meg 

ezt a programot a települési problémák 
megoldására. Másrészt a minisztériumi 
kollégáknál. Emlékszem Szanyi Évá-
nál– aki akkor főosztályvezető helyettes 
volt – hosszú órákat töltöttünk a pályá-
zatok bírálatával, egyenként részletesen 
elemeztük és értékeltük a pályázatokat 
és beszélgettünk arról, hogyan kell segí-
teni abban az önkormányzatokat, hogy 
a program eredményesen valósuljon 
meg. Így kezdődött a munkakapcsola-
tom a minisztériummal. Még egy rövid 
kitérő: A Regionális Szellemi Forrás-
központok fenntarthatóságához állami 
megrendelésekkel az akkori miniszté-
riumból két főosztályvezető  Kovács 
Ibolya és Kőnig Éva járult hozzá, mert 
olyan szakmai feladatokra adtak meg-
bízást, melyek összhangban voltak az 
eredeti célokkal: hozzájárulni a szociál-
politika decentralizációjához. 1996-ban 
kutatási programra kaptunk megbízást. 
Serafin József volt a minisztériumban 
ennek a felelőse, vele ekkor kezdődött 
a munkakapcsolatunk, ami azóta is 
töretlen. Éppen húsz éve – tehát ez is 
jubileum!- nagyobb volumenű, orszá-
gos hatáskörű projekt megvalósítására 
kaptunk lehetőséget, ez volt a Szoci-
ális Földprogramok Hálózatfejlesztő 
Központja Projekt (1998-99). Ebben az 
időszakban alakította ki a minisztérium 
Kovács Ibolya és Serafin József vezeté-
sével a Területi Menedzserszervezek 
rendszerét, melynek kidolgozásába be-
vonták a Regionális Forrásközpontokat. 
A Gesztor Menedzserszervezetet Dr. 
Dávidné B. Hídvégi Julianna és Dr. Dá-
vid Sándor vezették. A Területi Mene-
dzserszervezetek  a térségi komplex fej-
lesztéseknek – így a szociális földprog-
ramoknak is -a szakmai hátterét bizto-
sították a pályázati eljárás menedzselése 
mellett. A pályázati rendszer és a szak-
mai támogató rendszer kialakításának 
ezt az időszakát tekinthetjük hőskor-
nak, mert rendszerszintű jelentős szak-
mai innovációs folyamatok kezdődtek, 

SZEKCIÓK 
4. téma: Szakmai fejlesztési szükségletek a szociális földprogramokban
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melyek nyomán  a helyi programok ha-
tékonysága nőtt. A következő korszaka 
a munkánknak 2000-2011. Ebben az 
időszakban pályázat nyomán, minisz-
teri kijelöléssel – jogszabály alapján, 
normatív finanszírozással- Szociális 
Földprogramok Módszertani Intézmé-
nyi feladatait ellátó országos módszer-
tani osztályként működhettünk. A har-
madik korszak kezdete 2012. 2012-től 
minisztériummal egyedi támogatási 
formában évente kötött szerződés alap-
ján elsősorban szakmai rendezvények 
- országos szakmai műhely, tapasztalat-
csere, tapasztalatgyűjtés-szervezésével 
kapcsolódunk a szociális földprogra-
mok szakmai támogatásához.2018-ban 
bővültek feladataink szakmai ajánlás 
és kiadvány készítésével. Megalakulá-
sa óta intenzív az együttműködésünk 
a SZOFOSZ-szal, stratégiai és operatív 
szinten egyaránt. A partnerség korrekt 
feladatmegosztáson alapul, az évek so-
rán tartós szakmai barátságok is kiala-
kultak, melynek eredménye az a szak-
mai közösség, amelynek nagy szerepe 
van abban is, hogy ez a konferencia 
létrejött.
A továbbiakban – a témámnak megfe-
lelően – tehát 20 év munkáját kísérlem 
meg összefoglalni.
Az első szempontom: Melyek voltak a 
szakmai fejlesztés általános jellemzői, 
melyek voltak a szakmai alapelveink?
Gyakorlatorientáltság, hálózati meg-
közelítés - rendszeres, folyamatos kap-
csolat valamennyi érintettel, mert a 
szociális földprogramok hálózatának a 
támogatók és működtetők összességét 
tekintettük, partnerség (támogató-tá-
mogatott, szektorok közötti, támogató- 
kedvezményezett, interprofesszionali-
tás), szükségletorientáltság, forráskoor-
dináció, folyamatos innováció.
A második szempontom annak vázolá-
sa, hogy melyek voltak a fejlesztés tevé-
kenységi területei.
Adatbázis kialakítása, működtetése, 
folyamatos karbantartása és az adatok 
elemzése. Ez a tevékenységünk a pályá-
zati eljárásrend változásával a közremű-

ködő szervezetek – elsőként az ESZA 
Kht – bekapcsolódásával lényegesen 
megváltozott.
A kutatás és monitoring tevékenysé-
günk is jelentősen változott az évek so-
rán. A kutatási programok eredményeit 
bemutató kiadványokat, könyveket az 
előtérben kiállítottuk a tablókon. A ku-
tatási programjainkban vezető szerepe 
volt Szoboszlai Zsolt szociológusnak. 
A monitorozási funkciók is változtak 
a pályázati eljárásrend és szervezeti 
rend módosulásával. A területi mene-
dzserszervezeti „korszakban” a moni-
torozásban a kontroll funkció mellett a 
támogató-segítő funkciónak is jelentős 
szerepe volt.
A szakmai rendezvények szervezésének 
kiemelt szerepe volt a szakmai támoga-
tásban. Több szinten és munkaformá-
ban valósultak meg: térségi, regionális, 
országos. Működtetőknek, partnerek-
nek minden alkalommal tereplátogatás. 
A rendezvények munkaformái: térségi 
tájékoztató napok a Területi Menedzser 
Szervezetekkel (TMSZ) együtt, regio-
nális szakmai napok, országos Szakmai 
Műhely, országos Konferencia. A szak-
mai rendezvények általános funkciói 
voltak: információszolgáltatás, infor-
mációcsere, konzultáció, jó gyakorlat 
terjesztése, tapasztalatcsere, helyzetér-
tékelés, fejlesztési szükségletek megha-
tározása, véleményezés, állásfoglalások 
kialakítása.
A harmadik terület a kiadványok és hír-
levelek megjelentetése. Két kiadványt 
említek meg, amelyek könyv formájá-
ban is megjelentek. Szociális Földprog-
ram Modellek, ez 2006-ban és a 2011-
ben megjelent Jó gyakorlatok a szociális 
földprogramokban. Hírlevelek évente 
2-4 alkalommal jelentek meg, melye-
ket minden programmegvalósítóhoz 
eljuttattunk papíralapon.(A 2000-es 
években még a papírlapú kommuni-
kációnak volt nagyobb jelentősége…) 
A Hírlevéllel célunk az volt, hogy egy-
részt tájékoztatást adjunk a támogatási 
rendszerről, az adatokról a pályázati 
rendszer eljárásrendjéről – sok változás 

volt az évek alatt-,másrészt segítséget 
nyújtsunk a program megvalósítóknak. 
A programbemutatások, a módszertani 
szakértői anyagok és hasznos informá-
ciók (pl. forráskoordinációs lehetősé-
gek) tapasztalataink szerint szakmai 
támogatást nyújtottak a helyi progra-
moknak.
A negyedik terület a képzések biztosítá-
sa a helyi programok megvalósításában 
kulcsszerepet vállaló koordinátorok-
nak. A koordinátor szerepet legtöbb 
esetben – különösen a kistelepüléseken- 
a polgármester tölti be. A 2000-es évek 
elejétől pilot képzést követően minden 
megyében szerveztünk több napos kép-
zést a programot indító önkormányza-
toknak. A programok támogatási szer-
ződésében kötelezettségként határozta 
meg a támogató a képzési részvételt. 
Az ötödik terület a nemzetközi kapcso-
latok kialakítása. 2011-ig a határon túli 
szervezetekkel voltunk kapcsolatban, 
civil és egyházi szervezeteket hívtunk 
meg konferenciánkra,  a program beve-
zetését kezdeményeztük és támogattuk 
Erdélyben. A Gyergyórégiós szociális 
földprogram bevezetéséről a Hírlevél-
ben olvashattok (2004. 3-4. szám). Ket-
tő szociális konferenciát szerveztünk, 
amelyeknek a szociális földprogram is 
témája volt. Az egyiket Torockón, a má-
sikat Homoródkarácsonyfalván. Olasz-
országban 2004-ben tanulmányúton a 
szociális szövetkezetekkel ismerked-
tünk (ezekről az utakról is beszámol-
tunk a Hírlevélben).
Mint arról Csoba Judit előadásában hal-
lottatok, a szociális földprogram, mint 
innovációs modell bekerült az INNOSI 
programba, az Innovatív társadalmi be-
ruházás: közösségek erősítése Európá-
ban c. projektbe. Szakmai közösségünk 
vállalta, hogy a közreműködik a kuta-
tásban és a szakmai tapasztalatok meg-
osztásában, a disszeminációban.
2017 decemberétől – szintén a szakmai 
műhelyünk részvételével – kapcsoló-
dunk a CoSIE (Co-creation of Service 
Innovation in Europe) projekthez.
A rendelkezésre álló időben csak váz-
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latos áttekintésre volt lehetőségem. A 
mögöttünk lévő 20 évben a szakmai 
fejlesztésben folyamatos kihívások-
kal szembesültünk, és vannak jelentős 
eredményeink és persze olyan terüle-
tek, amelyek fejlesztést igényelnek. Se-
rafin József előadásában hallottunk el-
készült és meg nem valósult tervekről, 
törekvésekről, melyek csak részben va-
lósultak meg. A referátumom végén rö-
viden összefoglalom, hogy véleményem 
szerint melyek a  szakmai fejlesztés 
aktuális kihívásai. A programidentitás 
megőrzése, mely nem valami múlthoz 
történő ragaszkodás miatt fontos, ha-
nem mert a szociális földprogramnak, 
ennek az aktív eszköznek vagy más 
meghatározásban „integrációs modell-
nek” jól meghatározott szerepe  van a 
helyi szociális problémák kezelésében. 
Az a tapasztalatunk, hogy az eredmé-
nyes önkormányzatok több eszközt és 
modellt alkalmaznak, melyek sziner-
giájával lehet a komplex problémákat 
kezelni. A programidentitás „magva” 
a szociális jelleg megőrzése és a célcso-
port (a kedvezményezetti kör) pontos 
definiálása.
Fontosnak tartom a helyi működtetés-
ben kulcsszerepet vállalóknak- a koor-
dinátoroknak- a képzését. A program-
vezetés összetett feladat, tudjuk multi-
funkcionális szerep és tudjuk, hogy az 
eredményesség záloga a kedvezménye-
zett családokkal kialakított kapcsolat 
minősége. A koordinátornak elsősor-
ban a közösség „kovászának” kell lenni. 
A közösségfejlesztésben ismerjük ezt a 
szerepet és tudjuk, hogy nélkülözhetet-
len egy képessé tételi folyamatban.
Azt is tudjuk, hogy a kistelepüléseken  
még hiányzik ez a szakértelem, ugyan-
akkor azt is tudjuk, hogy minden kö-
zösségben meg lehet találni, ill. meg kell 
találni azokat a személyeket, akik vállal-
ni tudják ezt a szerepet. A képzés tehát 
kiemelten fontos, hiszen folyamatosan 
növekszik az új bekapcsolódó települé-
sek és megvalósító szervezetek – roma 
nemzetiségi önkormányzatoknak -a 
száma, szükséges a szervezeti kompe-

tenciák fejlesztése a programműködte-
tés terén.
A képzéshez is kapcsolódik, de rend-
szerszinten is régi – és nem kellően 
megvalósult-törekvés,-a szociális szak-
mai és a közösségfejlesztési tudások 
bevitele a programba. A kutatási ered-
mények és a referenciaprogramok ered-
ményei is igazolják, hogy ennek nagy 
a jelentősége. A családsegítő és egyéb 
humán szolgáltatások bekapcsolódásá-
val van esélye a hosszabb távú eredmé-
nyességnek.
Zárásként csak felvillantom az utolsó 
ppt képet. Koordinátorok képzési tema-
tikája a múltból:
A Szociális földprogram történeti elő-
képei, kutatási programok tapasztalatai. 
A Szociális földprogramok jellemzői, 
alapelvei. Jogi ismeretek. A Szociális 
törvény, a Földprogram helye, kapcso-
lódó ellátások, helyi rendelet, a szerve-
zet létrehozásával a program lebonyo-
lításával kapcsolatos ismeretek. Agrár-
gazdálkodási ismeretek. Szempontok a 
termelési tevékenység kiválasztásához, 
az agrár termelési rendszer sajátosságai, 
kapcsolódási lehetőségei. Foglalkozta-
tás, munkaügyi ismeretek. A foglalkoz-
tatáspolitikai ismeretek kapcsolódása a 
szociális földprogramokhoz, a munka-

ügyi szervezet szolgáltatásai. Közösség-
fejlesztés, együttműködés, hálózatfej-
lesztés. A helyi közösség megismerése, 
információ, szükségletek, erőforrások 
feltárása, elemzése, változás- tervezés, 
fejlesztés, rövid és hosszú távú stra-
tégiai tervek készítésének alapjai, kö-
zösségi rendezést segítő módszerek, 
SWOT-analízis, jövő műhely. Pénzügyi 
gazdálkodási ismeretek: a gazdálkodási 
folyamat alapkérdései, üzleti terv, költ-
ség terv, a pályázat pénzügyi tervezése, 
a nyilvántartások alapvető követelmé-
nyei, az elszámolás módja. Projektme-
nedzsment: projektszemlélet, pályázati 
rendszerek, pályázatírás, a projekt belső 
szabályai, a menedzsment belső szabá-
lyai, a menedzsment felelősség viselé-
si rendszere, mennyiségi és minőségi 
szabályozók. Komplex gyakorlatok: 
pályázatkészítési gyakorlat, a pályázat 
egyes szakaszainak feladatai, az ehhez 
kapcsolódó tevékenységekben a prog-
ramkoordinátor kompetenciái, a refe-
rencia programok tanulmányozása, te-
replátogatás. A Földprogram fejlesztési 
alternatívái.
Ez egy 40 órás képzési program, amely-
ben alapelv, hogy a résztvevők vala-
mennyi, a koordinátori munkával ösz-
szefüggő releváns kérdésükre, prob-

Szirmai István
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lémájukra választ kapjanak, építünk 
előzetes tapasztalataikra, illetve lehető-
séget biztosítunk személyes élményeik, 
ismereteik megosztására, a csoportos 
konzultációra.
Szirmai István: Alapvetően a „Hogyan 
tovább szociális földprogram?” kérdés-
hez kapcsolódóan szeretnék néhány 
gondolatot megosztani a jelenlévőkkel. 
Nem tudom, hogy tegnap szó esett-e 
róla az előadások, beszélgetések során, 
ha igen, szívesen megismétlem, hogy 
már önmagában fontosnak tartom, hogy 
egy ilyen nagy múltú program, mint 
amilyen a szociális földprogram, folyta-
tódhat. A Minisztériumon belül jelenleg 
semmilyen akadályról nincs tudomá-
sunk a folytatással kapcsolatban. Ezért is 
lehetünk bizakodóak.
A SZOFOSZ és az Esély Közalapítvány a 
Főosztályunk „meghosszabbított keze-
ként” gyűjti települési szinten is a prog-
rammegvalósítás tapasztalatait. Ezeket 
az információkat rendszerezi, feldolgoz-
za, ami számunkra is fontos kiindulási 
alapot képez. Nem lenne előremutató 
magatartás részünkről, ha figyelmen kí-
vül hagynánk a területi tapasztalatokat, 
és a Minisztérium szakmai főosztálya-
ként önkényesen döntenénk arról, hogy 
milyen irányt vegyen, milyen tartalmi 
változásokat, milyen módosulásokat él-
jen meg a szociális földprogram. Ez nem 
azt jelenti, hogy teljes egészében átadjuk 
a felelősséget a szakmai partnereknek, 
hanem csak annyit jelent, hogy egy na-
gyon intenzív, jól átgondolt, jól algorit-
mizált tárgyalási folyamatra van szükség 
a program jövőjének meghatározása 
előtt. Tehát a szociális földprogram jövő-
beni irányának és tartalmának meghatá-
rozása közös felelősségünk. Egy biztos, 
ahhoz, hogy a helyi igényekhez és szük-
ségletekhez jobban igazodó változás kö-
vetkezhessen be a program mentén, in-
tenzívebb eszmecserét, együttgondolko-
dást kell megvalósítanunk. Talán eddig 
erre mi sem fektettünk kellő hangsúlyt, 
holott a szakmai partnerek ezt az igényt 
rendre jelezték. Ez most az önkritika 
hangja volt. A változás igénye immáron 

nemcsak Minisztériumban jelenik meg, 
hanem a szakmai partnerekben is. 
Tudjuk, hogy már felszínre kerültek új-
szerű, előremutató gondolatok, ötletek 
a megvalósító szervezeteknél. Ezeket 
kell összegyűjtenünk és közösen átgon-
dolnunk. Ezen ötletek, javaslatok gyűj-
tését, rendszerezését, vitaképes állapot-
ba hozását kérjük a Közalapítványtól és 
a SZOFOSZTÓL.
A program frissítésére, fejlesztésére irá-
nyuló szakmai dialógus lefolytatása ér-
dekében egy-két gondolatot felvetnék. 
Az elmúlt évekre visszatekintve el-
mondható, hogy éves szinten 160-170 
települést érünk el, ennyit tudunk tá-
mogatni a szociális földprogram kereté-
ben. Amennyiben szakmai indoklással 
alátámasztott kiszélesített programtar-
talmat tudnánk összeállítani és a dön-
téshozók asztalára tenni, úgy a telepü-
lések számának megnövelése érdekében 
az éves forráskeretet is megnövelhet-
nénk. Egyelőre ott tartunk, hogy 170 
millió forint a rendelkezésre álló éves 
összeg, ennyi volt a 2018-as pályázati 
kiírás forráskerete a konyhakerti és kis-
állattartási szociális földprogramnak. 
2017-ben a közfoglalkoztatással egy-
bekötött szociális földprogram felhasz-
nált pénzösszege a 20 millió Ft-ot sem 
érte el, és ezt az alprojektet 2018-ban 
már ki sem írtuk. 2017-ben a 13 induló 
szervezet közül összesen 11 fejezte be a 
programot, és vezetői döntés született 
arról, hogy a programban résztvevő 
szervezetek mindegyike a Belügymi-
nisztérium gondozásában, a Járási Start 
mintaprogram keretein belül fogja foly-
tatni a programját. Ez megnyugtató volt 
számunkra. Azzal, hogy ez utóbbi szo-
ciális földprogram elem megszűnt, nem 
érezzük vesztesnek magunkat, hiszen 
az EMMI 2011-ben kapcsolódott a köz-
foglalkoztatáshoz, és 2018-ra a járási 
Start mintaprogram át tudta venni en-
nek a programnak a küldetését. Maguk 
a végrehajtó szervezetek dönthettek 
arról, hogy a Belügyminisztériumnál 
folytatják tovább a mezőgazdasági ter-
melést. 

Személyes megjegyzésem, hogy az or-
szágban ugyan sokféle hátrányos hely-
zetű társadalmi csoportokat érintő me-
zőgazdasági termesztési program zajlik, 
de egyiket sem tartom a szociális föld-
program konkurensének. Minden ide-
vágó program végcélja a fontos, mert 
mindegyik a vidéken élő nehéz helyze-
tű családok sorsán a maga célrendsze-
rével próbál segíteni. Például a járási 
Start munkaprogram több mint 1600 
településen van jelen, és közfoglalkoz-
tatással egybekötötten mezőgazdasági 
tevékenységet végeznek, a közkonyhá-
kat látják el friss alapanyagokkal. Ők 
így segítik a vidéki lakosság mindenna-
pi megélhetését. 2011-ben komoly fel-
ismerése volt az EMMI vezetőségének 
az, amikor a szociális földprogramhoz 
a közfoglalkoztatást társították. Akkor 
úgy gondolták a felelősök, hogy a klasz-
szikus szociális földprogram alprog-
ramjaként indítják el ezt a programele-
met. A program mindaddig jól teljesí-
tett, amíg a BM országos méretűvé nem 
fejlesztette ezt a kísérleti elgondolást. 
Most úgy látjuk, hogy a közfoglalkoz-
tatással egybekötött szociális földprog-
ram a BM kötelékében nyert teljességet. 
Ez közös siker, közös eredmény.
Visszatérve az eredeti gondolatomhoz, 
a közeljövőben meg kell vizsgálnunk, 
hogy az eddigi 160-170 település/évhez 
képest tudunk-e, akarunk-e új telepü-
léseket bevonni? Szeretnénk-e mások 
számára is hozzáférhetővé tenni a szo-
ciális földprogramot? 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
azokat a településeket, melyek az elmúlt 
időszakban már többször valósítottak 
meg programot, ne zárjuk ki őket a 
programból, érezzék azt, hogy továbbra 
is megbecsült tagjai és részesei lehetnek 
a szociális földprogramnak. Azonban 
az már vitakérdés lehet, hogy számukra 
tudunk-e, ha igen, akkor milyen fejlesz-
tési lehetőséget, innovációt felajánlani?
Milyen változtatási igények, szükségle-
tek mutatkoznak részükről? Igény alatt 
azt értem, ami a szervezetek, a bevont 
családok részéről felszínre kerül, ill. 
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összegyűjtésre kerül. A szükséglet pe-
dig az a tartalom, amelyhez forrást is 
tudunk rendelni. Ebben a formában 
tehát az igény és a szükséglet nem 
ugyanazt jelenti. Tehát érdemes átgon-
dolnunk közösen azt, hogy azok a szer-
vezetek, akik régebb óta hajtanak végre 
szociális földprogramot, ők a jövőben 
milyen feltételekkel vegyenek részt a 
programban? Felvetem, hogy nem biz-
tos, hogy pont ugyanolyan feltételekkel 
kell részt venniük a programban, mint 
az újonnan belépőknek, és talán egy 
külön alprogramban lenne célszerű 
megszólítani őket(?). Lehetséges, hogy 
a tapasztalataik birtokában a társadal-
mi felzárkózás célrendszeréhez pon-
tosabban igazodó elvárások mentén 
kellene a programjaikat megvalósítani-
uk(?). Ezeket a kérdéseket is érdemes 
volna közösen átgondolni. 
Összességében tehát a szakmai part-
nerek szükséglete lehet az alap, amely 
kijelölheti az irányt a döntéshozók 
számára. Végső soron a Minisztérium 
dönt arról, hogy milyen tartalmi ele-
mekhez mekkora forrást rendel.
Professzor asszony is beszélt róla, én 
is kiemelném a mentorálás és a közös-
ségfejlesztés fontosságát. A szociális 
földprogramot társadalmi felzárkó-
zási eszköznek tartjuk, ezért annak 
általános, átfogó céljait jobban ki 
kell tudnunk domborítani a követke-
ző időszakban. Ez azt jelenti, hogy a 
megvalósítóknak a programjaikat fe-
szesebben kell a pályázati célrendszer-
hez igazítani. A szociális földprogram 
olyan kormányzati eszköz, amely a 
rászoruló családok megélhetését segíti 
a konyhakert megművelése és a kisál-
latok tartása által. Ezt mindenki tudja. 
De legalább annyira fontos, hogy a be-
vont családok pontosan érezzék a saját 
felelősségüket és lehetőségüket a prog-
ram megvalósítása során. Végső cél az 
önállóvá, önfenntartóvá válás, amely-
hez a szociális földprogram a maga 
eszközeivel is hozzájárulhat. Ezen 
alapgondolat tudatosítására a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Érjük 

el, és tudatosítsuk azt közösen, hogy 
a projektek nem önmagukért valóak. 
Fontos, hogy amit papírra vetünk a 
pályázati csomagban, annak lényegét 
a résztvevők (a program megvalósí-
tói és a családok is) pontosan értsék. 
Itt nem a pénzosztás, a csomagok ki-
osztása a lényeg, hanem az ezzel járó 
tudatformálás, az önálló életvitelre 
nevelés és az önfenntartás elősegítése. 
Ezt a felvetést alaposabban körül kell 
a közeljövőben járnunk. Mert úgy vé-
lem, ha ezen a ponton tudunk javítani, 
a programot sikeresebbé tehetjük.
Egy másik vizsgálatra és átgondolásra 
érdemes téma az önrész kérdése lehet. 
Sokszor beszéltünk róla eddig is, de 
nem tudtunk előbbre jutni. Érdemes-e 
a pályázati kiírásban az önrészt köte-
lező elemmé tenni, vagy nem célszerű 
önrészt előírni? Az elmúlt években a 
program megvalósítóit nem kötelez-
tük még minimális önrész biztosítá-
sára és célhoz rendelésére sem. Az 
önrész bevezetése ellen szóló érvek 
győztek eddig. Én magam nem csak 
a vita kedvéért vetem most fel ismét 
ezt a kérdést. Saját pályázatértékelői 
tapasztalatomra hagyatkozva állítom 
azt, hogy szoros összefüggés van a 
rutinszerűen megírt pályázatok és 
az önrész nem vállalása között. Ott 
ahol a pályázó szerv önrészt is meg-
jelöl – vannak ilyen programok –, ott 
többnyire részletesebben kifejtett, át-
gondoltabb program jelenik meg, és 
meggyőzőbben fejtik ki a családok 
lehetőségét és felelősségét a program-
ban. A pályázatbíráló kollégák több-
nyire magasabb pontszámot adnak 
ilyenkor, és magam is, holott nem 
volt bírálati szempont az önrész, azaz 
nem járt érte plusz pont, ha valaki 
feltüntetett x összeget. Akik többet 
szeretnének adni, nyújtani a pályázati 
lehetőségnél, plusz saját forrást, esz-
közt felhasználva, ők talán nagyobb 
kockázatot vállalnak, szorosabban 
dolgoznak együtt a program sikeré-
ért a családokkal. Az idén ne vessük 
el automatikusan ezt a gondolatot, és 

a felvetés talán megérne egy irányított 
szakmai vitát. 
Végezetül, összefoglalásképpen meg-
említem újra az általam átgondolásra 
érdemes szempontokat, amelyekre vá-
laszt kellene adnunk magunknak.

- Ha a kistelepülések bevonására a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetnünk, akkor ezt az elvárást ho-
gyan valósíthatjuk meg a gyakorlat-
ban?

- Új településeket hogyan tudunk 
megszólítani és behívni a program-
ba? 

- A személyes és családi felelősség fo-
kozása, a családok öngondoskodó 
képességének megerősítése érdek-
ében hogyan és milyen eszközökkel 
egészítsük ki a programot?

- A rutinos földprogram megvalósítók 
innovációs képességének növelése 
érdekében milyen további ösztönző-
ket építsünk be a programba?

- Esetleg a saját földeken túl a bérelt 
földek megművelését is szorgalmaz-
zuk?

- Nyissunk a piaci értékesítés felé is?
- A közösségi termesztésnek és érté-

kesítésnek is adjunk teret a jövőben? 
stb.

Biztosan más szempontok és javaslatok 
is felmerülnek.  A programmegvalósí-
tók konszenzusos alapon adott válaszait 
kérjük begyűjteni, mert a következő pá-
lyázati kiírás során a válaszokat szeret-
nénk mindenképpen figyelembe venni. 
Amit a felelős minisztériumi főosztály 
részéről képviselhetünk az, hogy a szo-
ciális földprogram megvalósítóinak a 
jövőben a vidéki élet szükségleteihez 
még rugalmasabban kell igazodnia és 
intenzívebb területi partnerség kiépíté-
sére kell törekedni.
Azzal zárom gondolataimat, hogy azt 
kívánom, ennek a 25 éves programnak 
legyen még legalább 25 éve. Azt javas-
lom, gondoljuk át közösen, hogy mi-
lyen keretek között adjunk válaszokat a 
felmerülő kérdésekre.
Legkésőbb ősz elejéig ki kell találnunk 
azokat az új tartalmakat, akár alprojek-
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teket, amelyekkel még inkább ki tudjuk 
szolgálni a vidék szükségleteit. Ősz ele-
jéig történhessen meg az új program-
csomagok kidolgozása, (ha erre van/
lesz megalapozott igény) mert abban 
vagyunk érdekeltek, hogy még az idén 
kiírjuk a jövő évi szociális földprogra-
mot, annak érdekében, hogy a vegetá-
ciós időszak elejére forrást tudjunk biz-
tosítani a megvalósításhoz. Köszönöm 
a figyelmet.
Nagyné V. I.: Köszönöm szépen! Velki 
Róbert elutazott, így az ő referátuma 
elmarad. Következik Kovácsné Szabó 
Katalin, akit azért kértem, hogy ebben 
a szekcióban mutassa be a szövetkeze-
tük rövid összefoglalását, mert azt gon-
dolom, hogy bár a szakmai fejlesztés, 
a szakmai támogatás nem adaptálha-
tó közvetlenül a programjainkba, de a 
szemlélet, és az eszköz jó.
Kovácsné Szabó Katalin: 2015 január-
jában alakítottuk meg a Munkás Szent 
József Szociális Szövetkezetet, de min-
denképpen beszélnem kell az ezt meg-
előző másfél éves időszakról. A kun-
szentmártoni Szent Márton Plébánián 
rendszeres karitatív munka folyt, élel-
miszergyűjtés, ruhaosztás, tavasszal ve-
tőmagok osztása. 2013 nyarán találtunk 
rá arra a pályázatra, melynek keretében 
2013. november 1-je és 2015. január 
31-e között megvalósítottuk a “Segíts 
magadon…”” című programunkat a 
plébánia keretei között. Az Ökumeni-
kus Segélyszervezet által kiírt pályázat 
biztosított lehetőséget az induláshoz, 
aminek az volt a célja, hogy a rászoruló, 
hátrányos helyzetű családok, hosszú tá-
von saját munkahelyüket megteremtve, 
önfenntartóvá váljanak. Fontos és elkö-
telezett támogatónk volt Kövesdy Zsolt 
plébános úr. Olyan komplex programot 
találtunk ki, amelyben több kötelező 
elem is szerepelt, mi is gyakorlatilag 
ugyanazt találtuk ki, mint amik a szoci-
ális földprogramban rejlő lehetőségek. 
Kunszentmárton alföldi település, kis-
állattartás, növénytermesztés jellemző 
főként. Sikerült kertészeti ismeretekkel 
rendelkező mérnököt találnunk, ő lett 

a gazdálkodás vezetője és egy speciá-
lis képzést is tudtunk indítani. Sikerült 
partnereket is megnyernünk, együtt-
működési szerződést kötöttünk a Mun-
kaügyi Központtal, az Önkormányzat-
tal, a Családsegítő Szolgálattal, a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal, de még 
a Gazdakörrel is. A célcsoportunk a re-
gisztrált álláskeresők közül került ki, de 
további feltétel volt, hogy a családban 
legyen 16 éven aluli gyermek. 60 fő fe-
lelt meg a feltételeknek, a toborzáson 15 
család jelent meg, és közülük 12 csalá-
dot választottunk, bár kötelező csak 10 
család volt. 
(Valamikor sokat jártam jómagam is 
ezek közé a falak közé, és foglalkoztam a 
Népfőiskolai Mozgalommal. Nekem már 
akkor nagyon megtetszett az a módszer, 
ahogyan a 18. századtól kezdve fölkarol-
ták azokat a fiatalokat, akik kikerültek a 
kötelező iskolai képzésből és pl. gazdál-
kodással kapcsolatos ismereteket szerez-
hettek.)
A pályázat 2 fordulós volt, mi is benyúj-
tottuk. Volt minimális pályázatírási ta-
pasztalatunk, de pl. akkor írtam először 
megvalósíthatósági tanulmányt, és cso-
dák csodájára elfogadták, megnyertük a 
maximális 3,5 millió Forintot. Negyed-
évenként pénzügyi és szakmai beszámo-
lót készítettünk, és helyszíni ellenőrzé-
sek is voltak a Segélyszervezet részéről. 
Végigcsináltuk hősiesen. A második 
forduló már meghívásos alapon történt, 
akkor 4 millió Forintot nyertünk, így lett 
összesen 7,5 millió Forintunk önfenn-
tartó programunk megvalósítására.
Kiderült, hogy az Ökumenikus Segély-
szervezet két dán szervezettől kapta 
a forrást. Az egyik a Dan ChurchAid, 
humanitárius szervezet, gyökerei a Dán 
Nemzeti Evangélikus Egyházhoz kap-
csolódnak. A másik pedig a Velux válla-
lati csoport, amely alapítványain keresz-
tül finanszírozza az általuk támogatandó 
projekteket. Mindkettő szervezetnek az 
a célja, hogy segítse az elszegényedett 
rétegek felemelését, és ehhez illeszkedő 
programokat, modelleket támogatnak. 
Én egyházi környezetből jövök, a kato-

likus egyház társadalmi tanítása hiva-
talosan az 1891-ben megjelent Rerum 
Novarum című szociális enciklikája óta 
újabb és újabb pápai dokumentumokban 
foglalkozik az emberiség társadalmi és 
szociális problémáival. Alapelvei között 
szerepel az emberi személy tisztelete, a 
szolidaritás, szubszidiaritás, a teremtett 
világ védelme, a dolgozók, hátrányos 
helyzetűek munkakörülményeinek fo-
lyamatos figyelemmel kísérése és javí-
tása. Fontosnak és nélkülözhetetlennek 
tartom az egyház szociális területen vég-
zett munkáját. Esetünkben hatékonynak 
bizonyult a plébánia és az önkormányzat 
összefogása.
Kérdéses volt, hogy meg tudjuk-e terem-
teni az önfenntartást a Tandem prog-
rammal? Ez úgy sikerült, hogy a résztve-
vők a közmunkaprogramban dolgoznak, 
és így a szövetkezetben végzett munká-
jukat csak kiegészítő tevékenységként 
végzik egyelőre. A szövetkezeti tagok 
közösen tervezik meg, hogy mit fognak 
termelni, van-e rá pénz.
Nagyné V. I.: Kati, arra szeretnélek kér-
ni, beszélj arról röviden, hogyan sikerült 
a helyi gazdákat megnyernetek. Én most 
közvetlenül is megtapasztalom, hogy 
közügy lett Kunszentmártonban, hogy 
ez a szövetkezet létezik.
Kovácsné Sz.K.: Igen! Azt mondhatom, 
hogy már a Gazdakörben is ismerik a 
társadalmi felelősségvállalást. A Velux 
csoportnak már 1985 óta van egy társa-
dalmi missziója és a vállalati nyereségük 
bizonyos százalékát a közjó elősegíté-
sére, szociális célokra visszaforgatják. 
A mi gazdáink is tulajdonképpen ezt 
csinálják. Az első földterületet a Gaz-
dakör elnöke adta nekünk, de segítettek 
takarmánnyal, szénával, sőt gépi mun-
kákat is biztosítottak, hiszen mi csak 
kertészeti kisgépeket tudtunk vásárolni 
a programban. De meg kell említenem 
az önkormányzatot is, 2017-ben egy elég 
jó minőségű, 7 hektáros földterületet 
biztosított számunkra, ahol takarmány-
növényeket termesztünk, ezzel etetjük a 
családok ellátását biztosító baromfikat, 
kecskét, juhot, sertést.
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Baginé G. L.: A szekcióvezetők megérkez-
tek! Nagy tisztelettel fölkérem őket, aki itt 
van, kezdje az ismertetést, hogy mi minden 
hangzott el a szekcióban, milyen értékes gon-
dolatok, vélemények születtek! Martincsevics 
Istvánnak adom át először a szót! 
A mi szekciónkban a hagyományos földprog-
ram tapasztalatait osztottuk meg egymással. A 
referátumokból és a hozzászólásokból kitűnt, 
hogy mennyire különbözik, és egyben meny-
nyire hasonlít az ország más-más térségében 
a program! Az is megerősítést nyert, hogy 
az elmúlt 25 év alatt néhány kivételtől elte-
kintve, nem tudott önfenntartóvá válni! Azt 
látjuk a tapasztalatok alapján, hogy ez egy 
olyan szociális eszköz, amelyikbe mindig bele 
kell tenni külső forrást, de nyilván a lelkes, 
elkötelezett,”megszállott” kollegákon múlik 
az eredmény nagysága. Amennyiben önfenn-
tartóvá válik, akkor már másnak kell nevezni, 
hiszen kinőtte a szociális földprogram kerete-
it. A hagyományos szociális földprogramban 
a legfontosabb cél, hogy a rászorult családok 
megkapják az indíttatást, tanulják meg a vidé-
ken élők azt, hogyan kell vidéken gazdálkod-
ni, hogyan kell kertet művelni. Mindnyájan 
egyetértettünk azzal, hogy a támogatási idő-
szak alatt végig mentorálni kell, biztatni a ked-
vezményezetteket. Figyelni kell, hogy szaksze-
rűen csinálják-e a munkát, mert csak így lesz 
eredménye. Kérdésként fogalmazódott meg, 
hogy az új földprogramnál a pályázati időpont 
változtatásával mi a célja a támogatónak. Az 
jó, hogy januárban megjelent a pályázati ki-
írás, de mikor lesz döntés és mikor lesz ebből 
pénz? Tudjuk-e a vetőmag beszerzéseket a ve-
tési időre lezárni? 
Köszönjük szépen! Sztolyka Zoltán polgár-
mester úr következik!
Köszönöm szépen! Én is üdvözlök mindenkit! 
Egy nagyon magvas gondolattal, egy Churcill 
idézettel szeretném a szociális szövetkezetek-
nek a létét, és a jövőjét elmondani! Winston 
Churcill mondta azt, hogy „nem ígérhetek 
mást, csak vért, verítéket, és könnyeket!” Mi 
is így zártuk le! De nem tűnik reménytelen-
nek, és ez nagyon nagy örömre ad okot, bár 
úgy gondolom, hogy mindannyian, akik ott 
voltunk, megpróbáltuk elmondani, hogy mi 
hogyan működtetjük, vagy hogyan nem mű-

ködtetjük a szociális szövetkezetet. Mi az, ami 
előny, és mi az, ami hátrány! Azt fejeztük ki 
mindannyian, hogy valószínűleg egy „icike-
picike” kis jogszabály kiigazítás is kellene, és 
akkor sokkal flottabbul működhetne a szövet-
kezet. De amit végül is zárásként elmondtunk, 
azzal mindenki egyetértett, hogy egy nagyon 
nagy lehetőség ez. Igaz, hogy az alakítása az 
nagyon hosszú folyamat! Az egyik kolléga 
mondta, hogy Kft-t sokkal hamarabb jegyez-
tek be, és ők emiatt választották a Kft gazda-
sági formát.  Ettől függetlenül Lehelné Judit 
kivetítette nekünk, hogy hol is van helye a szo-
ciális szövetkezetnek, ez már egy támpont volt 
mindenki számára! Köszönöm szépen! Akivel 
nem találkoznék, haza fele útra mindenkinek 
jó utat kívánok! És úgy zártuk le, és Lehelné 
Judit is rábólintott, hogy ne felejtsük el, hogy 
azért vagyunk itt, mert 25 évvel ezelőtt a szo-
ciális földprogramok elindultak, és ennek a 
„nyomvályúján” mindannyian tudunk talál-
kozni sokszor, és nagyon jó emberekkel! Kö-
szönöm szépen!
Köszönjük szépen! Dr. Bagó József követke-
zik szekcióvezetőként.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit! Ne-
kem egy József Attila idézet jut eszembe, az 
Eszmélet című verséből! Ez szerintem igaz a 
mai korra! A részlet pedig így hangzik. „Kék, 
sárga összekent képeket láttam álmaimban, s 
úgy éreztem ez a rend! Egy szálló porszem el 
nem hibbant, most homályként száll, tagjaim-
ban álmos sors világ a rend. Nappal hold kél 
bennem, s a könny fal az éj, egy nap süt ide-
bent!” Hát most körülbelül itt tartunk a Start 
Munkaprogramoknál! Ugye megteremtettük 
az alapokat a szociális földprogramban hozzá, 
el is indultak nagyon szépen! Nagy terveink 
voltak, nagy részét végre is hajtottuk. A Start 
Munkának, az az egyik kimenete, hogy az el-
sődleges munkaerőpiacon helyezkednek el az 
emberek, ezt is sikerült megvalósítanunk! És 
akik maradtak, most van eszközünk, minde-
nünk, humán erőforrás pedig nincs! Akkor 
most ebből kell újra építkeznünk, újra kell 
gondolnunk mindent! Tehát ugye a válto-
zás az állandó, megtapasztaltam a délelőtti 
előadásokból, úgyhogy ehhez a változáshoz 
mindenkinek sok sikert, jó erőt, egészséget 
kívánok és jó utat hazafelé!

A szekciók közül utolsóként Dr. Nagyné Var-
ga Ilona következik.
A szakmai fejlesztések szekcióban azt gondol-
tuk végig, hogy mi jellemezte az előző időszak 
szakmai fejlesztéseit, és ebből kiemelendő 
az, hogy a támogatónak, a minisztériumnak 
mindenkor partnere volt, a szakmai fejlesztő 
szervezet, illetve az a hálózat, amit területi me-
nedzserszervezetnek neveztünk. Illetve, hogy 
a minisztérium egyenrangú partnere volt a 
Szociális Földprogramot Működtető Telepü-
lések Országos Szövetsége. Ez hagyomány, és 
Szirmai István kinyilvánította azt a szándékot 
és véleményt, hogy folytatni szükséges. Eb-
ben vannak tapasztalatok, folytatni szükséges, 
hogy a döntéshozatalba becsatornázódjanak a 
területi igények és szükségletek! Ő úgy fogal-
mazott, hogy mind két fél részéről nagyobb 
aktivitásra van szükség ahhoz, hogy ez való-
ban hatékony legyen! Meghallgattunk egy elő-
adást a Kunszentmártoni Munkás Szent József 
Szociális Szövetkezetről. A legfontosabb tanul-
ság üzenete, hogy helyben kell egy team. Egy 
elkötelezett azonos értékrend szerint működő 
team tudja a kedvezményezetteket segíteni ab-
ban, hogy elérjük azt a célt, ami a szociális föld-
programok célja. A másik, ilyen nagyon fontos 
gondolat volt, ezt többen megerősítették, hogy 
az egymás mellett futó programok, egy telepü-
lésen nem jó, ha riválisai egymásnak! Meg kell 
találni, hogy melyiknek mi a szerepe, hogyan 
egészítik ki egymást, tehát a rivalizálás helyett 
egy komplementer szerep kialakítása lenne 
fontos! Akkor is, ha különbözőek a kapacitásai 
a programnak. Ezért fontos, hogy erre azok, 
akik felelősséget vállalnak az egyes progra-
mokért kellő mértéktartással, és kellő szak-
maisággal képesek legyenek az összehangolt 
munkára! Nagyon fontos az a tapasztalat, ami 
itt fölhalmozódott! Nagyon fontos, hogy meg-
őrizze ez a program az identitását! Ne várjunk 
el tőle olyat, amire nem képes, de használjuk 
arra, amire képes! És ez a szakmai közösség 
már tudja, hogy a program mire való, és ennek 
a képviselete a jövőben is nagyon fontos! Azt 
hiszem ez volt a legfontosabb üzenete a szak-
mai fejlesztés szekciónak! És nagyon rövid volt 
az idő! A legközelebbi konferenciaszervezőnek 
üzenem, hogy a szekciók munkájára sokkal 
több időt kell fordítani! Köszönöm szépen!

Plenáris összefoglalók a szakmai műhelyekről
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Baginé G. L.: Az a jó hírem van, hogy 
bent vagyunk az időben! Ezúton köszö-
nöm meg a szekcióvezetőknek a mun-
káját, és természetesen minden elő-
adónak, aki a mai nap sikerességéhez 
hozzájárult, szintén köszönettel tarto-
zunk! A végére jár a két nap, zárszavak 
következnek. Először Sztojka Attila 
főosztályvezető urat szeretném felkér-
ni a zárszó megtartására az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Szociális 
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság Felzárkózási 
Fejlesztések Főosztályáról.
Sztojka Attila: Köszönöm a lehetősé-
get, hogy itt lehettünk! Elég komoly 
kihívás volt a számunkra. A kihívás az 
abban jelenítődik meg, hogy vajon a 
szociális földprogram egy megszokott 
„gárdája” mennyire lehet a mi szem-
pontunkból befogadó és együttműkö-
dő?  Mindig azt éreztem, ha egy sze-
mélyes dologgal kezdhetem, hogy itt 
mindig jó, családias légkör uralkodik. 
Törekedtem arra, hogy ez a család be-
fogadjon, és én azt tapasztaltam, hogy 
a befogadás maximálisan megtörtént. 
Mindig jó érzés volt, hogy részesévé 
válhattam ennek az egész csapatnak, 
ennek a közösségnek! De ez nem pusz-
tán közösség! Hanem egy nagyon-na-
gyon komoly szakpolitika-formáló 
közösség! És ez a mai napon is bebizo-
nyosodott, hiszen tegnap még arról be-
széltünk, hogy mi honnan indult és mit 
köszönhetünk a szociális földprogram-
nak! De ma már arról láthattunk elő-
adásokat, arról halhattunk beszámo-
lókat, hogy mi a szerepe a jövőben, és 
hogy mit kellene tenni a szociális föld-
programnak! Tehát egyértelműen tük-
röződik az, hogy a szociális földprog-
ram 25 éve nem áll meg! Sőt! Igény van 
rá! Ez az igény újragondolást jelenthet 
a mi számunkra is, mert a társadalmi 
változások egyszerűen ezt szolgálják, 
még úgy is, hogy nem szabad elfelejteni 
az alapkiindulását! Szükség van a szo-
ciális földprogramra a rászorulók olda-
láról is. Két részre bontanám a zárszót.

Egyrészt, igyekeztem összefoglalni 
kulcsszavakat, kulcsmondatokat, és 
most egy „puzzle jelleggel” próbál-
nám feleleveníteni magunknak, majd 
összefoglalnám, hogy mit is jelenthet 
szociális földprogram. Ez így egy-
fajta „kóstolda”! Volt módunk arra, 
hogy a termékeket lássuk, kóstoljuk! 
Lényeges volt egy megoldás, ami a 3 
éves gördülő tervezést jelenti, a kér-
dés, ezt hogy lehet megoldani? Ez 
majd egy elég komoly kihívás, hogy 
foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel, 
mert ez a kiszámíthatóságot jelent-
heti, még úgy is, hogy tudjuk, hogy 
25 éves program esetében nem lehet 
kérdés, hogy következő évben is ki-
íródjon! És itt jogos az a kritika, ami 
ért minket, hogy nem igazán volt iga-
zítva a mezőgazdasági munkákhoz a 
pályázati kiírás és a források elérése! 
De azt kell tudni, hogy alapvetően 
meghatározó az államigazgatásban a 
költségvetési törvény! Tehát a költ-
ségvetési törvény az jó esetben év 
végén megszületett, aztán utána jött 
az úgynevezett végrehajtási rendelet 
rendszere, ami a fejezet sorokat jelen-
tette, hogy mit mire költhetünk el! És 
ez jó esetben minden év január-feb-
ruárban készült el! Ha ezek megvol-
tak, akkor lehetett bármit kiírni! Az 
idei évre vonatkozólag a költségvetési 
törvény lehetőséget biztosított arra, 
hogy úgynevezett előzetes kötelezett-
séget írhatunk elő! Tehát meghirdet-
hettük az idei programot már 2017-
ben és ez reményeink szerint folyta-
tódni is fog! Tehát már akár az idén 
megjelenhet a jövő évi felhívás, ha a 
költségvetés ezt lehetővé fogja tenni. 
De ez a kritika jogos és valós! Nagy 
fájdalmunk volt ez minden évben! 
Ezt jól tudja a SZOFOSZ is, ebben is 
része volt! Mert láttuk a problémát, 
csakhogy a jogszabályhoz kell iga-
zodni. És jogszabálynál tartva, egyből 
látszik, hogy jó lenne, ha a szociális 
földprogramnak lenne egy olyan sza-
bályozási eleme, ami alapot szolgáltat 

arra, hogy azon települések, akiknél 
mondjuk, nem erőteljesen jelennek 
meg a szociális problémák, de még-
is igény van rá, és szükség lenne rá, 
hogy azok is elérjék! Azt látjuk, hogy 
körülbelül 300 olyan település van 
ma Magyarországon, ahol nagyon ko-
moly krízis alakult ki, társadalompo-
litikai szempontból! És azt is látjuk, 
hogy a település önmaga nem fogja 
tudni kezelni ezt a társadalompoli-
tikai problémát! Mert ez probléma! 
Elég komoly kihívás! Viszont szüksé-
ges az eszközrendszert megteremteni, 
ami a társadalmi kihívásra reagál, és 
ennek az eszközrendszernek egy jó 
része lehet, a szabályozott módon, 
akár a szociális földprogram, mint jó 
eszköz elérhető lehet a számukra, és 
megvalósítható! Tanulságos volt az 
én szempontomból az is, hogy a szo-
ciális földprogramban vannak olyan 
települések, akik jogosulttá kell, hogy 
váljanak, a múltjukból eredően is 
arra, hogy a következő pályázati in-
tervallumban ők biztos végrehajtói 
legyenek a szociális földprogramnak 
is! Az sem titok, hogy mi szakmai 
szinten el kell, hogy gondolkodjunk, 
hogy azok, akik a Start mezőgazda-
sági mintaprogramban végrehajtók, 
és így a hagyományos földprogramtól 
idézőjelben elszakadtak, hogy azo-
kat hogyan lehet mégiscsak vissza-
fordítani, és még erőteljesebbé tenni 
a szociális földprogramot! És ez mit 
is jelenthet? Ez azt jelentheti, hogy a 
szociális földprogramnak az idéző-
jelben való újragondolása alatt hang-
súlyosabbá kell tenni a megélhetésen 
túlmenő szolgáltatásokat! Tegnap is 
szó volt arról, hogy a kertkultúra el-
terjesztése szükséges, a vidéki életnek 
a beazonosítása, és értékként való 
közlése fontos eleme kell, hogy legyen 
a szociális földprogramnak! Megjegy-
zem, hogy az új kiírásnál erre már fi-
gyeltünk, tehát próbálunk reagálni az 
igényekre. És nyitottak vagyunk arra 
is, hogy a javaslatokat meghallgassuk 

Sztojka Attila: Zárszó
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a SZOFOSZ-tól. Hiszen a gyakorlati 
tapasztalatok kulcselemei a pályáza-
ti kiírásoknak. És lényeges volt az, 
amit professzor asszony is felvetett 
az előadásában. Egyrészt, tanulságos 
az, hogy az önkéntes passzivitást ho-
gyan lehet kötelező aktivitás helyett, 
egyfajta önként aktív ellátási formá-
vá, vagy részvétellé formálni. De az 
is egy érdekes mutató volt a szociális 
földprogramban, hogy a nők aránya 
a kétharmadot is eléri! Tehát, ez szá-
munkra azért lényeges, mert az egyik 
célcsoportunk, a hátrányos helyzetű 
nők aktívvá tétele hogyan lehetséges? 
A szociális földprogram ebben is élen 
jár! Tehát ez jól mutathatja a szerepü-
ket. És talán ami a két napot összefog-
lalva még ide kívánkozik, az az, hogy 
jó együtt lenni! Jó megismerni egy-
mást, és jó tapasztalni, hogy vannak 
emberek, akik változásokat tudnak 
generálni egy-egy településen! És erre 
igény volna, nemcsak - adott esetben 
- 25 évente nagyszabású rendezvény 
keretében összejönni. Láttam a kiállí-
tásnál, hogy volt annak hagyománya, 
hogy minden évben nagy létszám-
ban, de összejöttünk, összejöttetek, 
és megvitattátok, megbeszéltétek, ta-
pasztalatot cseréltetek! Nekünk pedig 
a szerepünk és a feladatunk az, hogy 
bár nem vagyok kötelezettség vállaló 
csak szakmai javaslattevő, de mégis a 
minisztérium képviseletében szakmai 
javaslattevőként is mondhatom azt, 
hogy ezt újra kell gondolni és ter-
vezni a rendszeres találkozást. Tehát 
szükség van arra, hogy a közvetlen 
tapasztalatszerző műhely összejöjjön, 
és még ilyen létszámban is, és talál-
kozzunk, és vitassuk meg, nemcsak a 
szociális földprogramhoz kapcsolódó 
elemeket, hanem a társadalompoliti-
kai kérdéskört is! Sokkal több van eb-
ben, mint amennyit mi használunk! 
Ezt is be kell vallanunk! Azt gondo-
lom, hiba, ha egy ilyen szakmaiságot 
nem használunk ki jobban. Úgyhogy 
mi azt szeretnénk, ha ez a partner-
ség sokkal erőteljesebb lenne, és sok 

mindenben együtt tudnánk működni 
Önökkel, Veletek közösen! És bizony-
bizony titkon pedig azt reméljük, 
hogy sok olyan új település jön majd 
be, akik ma még nem is tudják, hogy 
van szociális földprogram! Ha vissza-
utalhatok az előadásomnál a térkép-
re: vannak fehér foltok még, ahova el 
kellene jutni! Ezt pedig csak Veletek, 
Önökkel közösen tudjuk elérni! Tehát 

mentorálni és segíteni kell, fel kell ka-
rolnunk más településeket is! Főleg 
azoknak a településvezetőknek, akik 
már kellő stabilitással rendelkeznek 
a szociális földprogramban. Nagyon 
szépen köszönöm, hogy itt lehettem! 
És sok erőt és egészséget kívánok, és 
nagy kitartást mindenkinek!

Sztojka Attila, zárszó
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Baginé G. L.: Hagyományőrző módon 
a leges-leges-legutolsó zárszó Dr. Ju-
hász Imrét illeti, aki a Szociális Föld-
programok Szakmai és Érdekképvise-
leti Egyesületének az elnöke.
Dr. Juhász Imre: Idekészítettek a ba-
rátaim, még néhány slide-ot, hogy 
még vetítsek nektek, és úgy váljunk 
el egymástól! Kedves Barátaim, én 
nem vagyok hajlandó kimozdulni a 
tegnap reggeli állapotomból, amikor 
ünnepelni indultam! Ma ugyanúgy 
érzem! Én ünnepként fogom fel ezt 
a két napot! Okos, nagyon jól felké-
szült, intelligens emberek ünnepeltek 
itt együtt. És ebben volt egy kis mun-
ka is, volt benne a visszaemlékezés-
ből is jócskán, voltak benne a jövőt 
érintő gondolatok is. Mindenki „ki-
szedi” ebből a magáét! Én direkt úgy 
készültem erre az alkalomra, hogy a 
nagyon ritkán használt, nagyon ked-
ves barátaimtól kapott ezüst tollamat 
hoztam magammal, ezzel írogattam a 
dolgokat, ez egy fontos papír, és fontos 
tollal írogattam. Most nem ijesztgetni 
akarok, és nem ezer évig akarok én eb-
ben a rendszerben itt előttetek állni, 
de én polgármesterként is úgy érzem, 
hogy még vannak komoly lehetőségek 
a földprogramban! Annál is inkább, 
mert most a köszönetek része jön: 
valahogy jól összejött minden, de ez 
nem a véletlen műve! Nagyon mellénk 
állt a Felzárkózásért Felelős Államtit-
kárság, hogy itt találkozzunk, és méltó 
körülmények között emlékezzünk a 25 
évre! Ezt köszönjük! Azt gondolom, 
ők is egyetértenek abban, hogy ez járt 
mindazoknak, akik a 25 évben – ki 
jobban, ki kevésbé, de – sokat tettek 
azért, hogy a településeken élő, nehéz 
sorsú, támogató segítésre érdemes em-
bertársaink, maguk munkájával társít-
va élhetőbb környezetben tudhassák 
családjukat. Nagyon sokszor szoktuk 
mondani, hogy talán a legmacerásabb 
pályázat, mert a viszonylag szerény tá-
mogatásért, sok odafigyeléssel, konf-
liktusvállalással együtt járó munkával 

működtetjük a programot, immár 25 
éve. Mégis örülünk, amikor ezeket a 
kis eredményeket elérjünk, mert lát-
juk benne az egyes családokra kiható 
segítést, fejlődést! Tehát köszönöm ezt 
a viszonyulást mindenkinek! Nagyon 
hálás vagyok mind a mai, mind a teg-
napi előadóknak! Hát, hogy okosak, 
azt tudtuk! Úgy történtek a felkéré-
sek! Nagyon értik a dolgukat! De hogy 
mindegyiküknek van humora, mind-
egyiküknek megvan a maga stílusa, 
és egyik sem utánozta a másikat! Ez 
nekem külön egyedi örömet jelentett! 
Hálás vagyok a sorsnak a legfiatalabb 
tagjainkért is! Professzor asszonyt ke-
resem! Elmondom, hogy velük, vele és 
a kollégáival egy teljesen új szemlélet 
jött be, és egy olyan oldalról is látjuk a 
programot, amit időnként ösztönösen 
csinálunk, ami visszaigazol bennün-
ket! Tehát nagyon jó ez a „házasítás”. 
Azért azt most tudnotok kell, hogy ez 
az érdekképviseleti szervezet a Btk. 
változása miatt most már magánem-
berek, tehát nem önkormányzatok, 
meg különböző alapítványok, hanem 
Sztolyka Zoli, Ilona, és még néhányan, 
tehát magánemberek szövetsége, akik 
minden nehézség ellenére nem adunk 
le abból, hogy évente legalább kétszer 
találkozzunk 15-20 fős körben. Van 
mondanivalónk egymásnak emberileg 
is, és ez nagyon fontos! És van monda-
nivalónk szakmailag is! Ez az egyesü-
leti forma taglétszám tekintetében bő-
víthető! Csak a minimum létszám van 
meghatározva, a maximum létszám 
nincs, ez táncra való felhívás volt! 
Tehát nagyon hálás vagyok az elő-
adóinknak! Hála istennek, többször 
kellett, Ilonával szembefordulni, és 
felcsillant a szemünk, mert okos gon-
dolatokat, reményt keltő megközelí-
téseket hallhattunk! Nagyon bíztató 
gondolatokat – és ne haragudjatok, 
ha most nevesítek –, hallottunk fő-
osztályvezető úrtól, Sztojka Attilától. 
Annál is inkább zene volt füleinknek, 
mivel a jövő perspektíváját érintette. 

Bennünket a minisztérium munkatár-
saival mindig a munka hozott össze. 
Rövid időt, az elvégzendő munkára 
koncentrálva töltöttünk egymás tár-
saságában. Tehát sose volt alkalmunk 
emberileg megnyílni egymás iránt, 
és a mélyebb gondolatokat is hallani! 
Most pedig a zárszóban is számtalan 
olyan dolgot hallottam, amit mi ré-
gen mondunk, türelmesen, de mindig 
mondjuk és ezt most visszahallottuk a 
pozitív megközelítésben! Csak egyet 
említsek: „Nyitnikék”. És számtalan 
ilyen dolog volt még! Tehát én ünnepi 
hangulatban megyek haza. Azt gon-
dolom, hogy az mindannyiótok szá-
mára egyértelmű, hogy a téma, a fel-
adat nem okafogyott! Egyáltalán nem! 
Ahogy a világ halad, ahogy az elszaka-
dás, a gazdagok és a szegények közötti 
távolság nő, az egymás iránti szolida-
ritás, a támogató segítés szükségessége 
állandósul! Tehát, a szociális földprog-
ramnak, vagy bárhogy is fogjuk nevez-
ni, ennek a szellemiségnek tovább kell 
élnie! Persze, mindig a korszaknak 
megfelelő stílusban, új impulzusokkal 
és új eszmei áramlatokkal. Egy dolog-
ból én nem igazán tudom kimozdíta-
ni a földprogramot. Szociálisnak kell 
lenni, maradni! A szociális elemének 
mindig többnek kell lenni, mint amit 
produktumként, vagy egy önállóso-
dó dologként várunk! De hát miért is 
várnánk családonként 15, esetenként 
20 ezer forintból olyan eget rengető 
dolgot? Örülünk, ha az a 20 ezer forint 
nagyon jól tud hasznosulni. Az más 
kérdés, hogy aki fogékony rá, azokat 
viszont tovább kell vinni! Na, ez már a 
szakmának egy másik része! Ehhez pe-
dig kell a másik dolog, főosztályveze-
tő úr ezt is említette egy mondatában. 
Nincs elég szellemi kapacitás jelenleg 
a falvakban, nincs meg a rendszere 
a tovább lépésnek, az önfenntartás 
irányának! Vissza kell hozni annak a 
rendszerét, hogy a működtetők, a pá-
lyázók és a kedvezményezettek többet 
találkozzanak, több olyan emberrel 

Dr. Juhász Imre: Zárszó
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osszák meg a véleményüket, akik ki-
csit másképp látva tudják őket men-
torálni! Úgyhogy ez a másik nagyon 
fontos dolog! 
Zárszóként azt kívánom mindannyió-
toknak, hogy ez az ünnepi hangulat 
maradjon meg bennetek! Kapjatok 
újabb 25 évre elegendő eltökéltséget, 
hitet. Köszönök még egyszer min-

denkinek mindent! És bár utoljára, de 
ugyanilyen nagy szeretettel köszönöm 
Ilonáéknak, az Esély Közalapítvány-
nak, a lányok csapatának azt a profi 
munkát, ahogy ennek az ünnepi kon-
ferenciának minden részletét kidol-
gozták, előkészítették! Rég láttuk őket 
ilyen szépen együtt! Tanult barátaim 
nagyon elmés idézeteket hoztak ösz-

sze, szoktuk így egymást kellemetlen 
helyzetbe hozni! Én nem akarok rajtuk 
túltenni, én csak azt kívánom – átírva 
a nóta szövegét –, hogy: Szervusztok, 
régi barátok! Továbbra is szükségem 
van rátok! Szükségünk van egymásra!  
Köszönöm a kedves figyelmeteket! Jó 
utat kívánok mindenkinek!

Dr. Juhász Imre, zárszó
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SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMBAN TÁMOGATOTT TELEPÜLÉSEK, 1992-2017

Település “Támogatási 
évek száma”

Tornyosnémeti 24

Halmaj 23

Cégénydányád 21

Hidasnémeti 21

Kázsmárk 21

Rozsály 21

Tiszadada 21

Túrricse 21

Szágy 20

Drávaiványi 19

Encs 19

Hernádszurdok 19

Homrogd 19

Léh 19

Lúzsok 19

Pusztaradvány 19

Sóshartyán 19

Tiszalúc 19

Zsadány 19

Abaújvár 18

Kisasszonyfa 18

Rásonysápberencs 18

Szécsény 18

Tiszabecs 18

Tornaszentandrás 18

Túristvándi 18

Kisjakabfalva 10

Mogyoróska 10

Páprád 10

Piricse 10

Somogycsicsó 10

Tiszaszentmárton 10

Újcsanálos 10

Cún 9

Csenyéte 9

Település “Támogatási 
évek száma”

Fehérgyarmat 9

Fony 9

Fülesd 9

Gagybátor 9

Garbolc 9

Hács 9

Hegymeg 9

Homokszentgyörgy 9

Katymár 9

Keresztéte 9

Kétújfalu 9

Kisszentmárton 9

Korlát 9

Litka 9

Nyírbátor 9

Palkonya 9

Panyola 9

Vaja 6

Varsád 6

Vindornyaszőlős 6

Bácsalmás 5

Baktalórántháza 5

Balsa 5

Batyk 5

Becske 5

Bogdása 5

Bőcs 5

Csesztve 5

Demecser 5

Dunapataj 5

Égerszög 5

Endrefalva 5

Gacsály 5

Geszt 5

Hejce 5

Település “Támogatási 
évek száma”

Kisgörbő 5

Kishajmás 5

Kisvaszar 5

Komló 5

Köblény 5

Lenti 5

Ludas 5

Mágocs 5

Tiszasas 4

Tornakápolna 4

Tótszerdahely 4

Vadna 4

Vágáshuta 4

Valkonya 4

Várad 4

Zajk 4

Zákányfalu 4

Zalabaksa 4

Zalabér 4

Zalaszentgrót 4

Zalavég 4

Zsujta 4

Arnót 3

Bakóca 3

Bokor 3

Borsosberény 3

Bököny 3

Cibakháza 3

Csegöld 3

Csengerújfalu 3

Debréte 3

Diósberény 3

Diósjenő 3

Diósviszló 3

Kaposfő 2
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Település “Támogatási 
évek száma”

Kékcse 2

Kisbárapáti 2

Kiscsécs 2

Kiscsehi 2

Kisnamény 2

Kisújszállás 2

Kisszékely 2

Komlósd 2

Kömörő 2

Kőtelek 2

Kutas 2

Kutasó 2

Lábod 2

Lőrinci 2

Majs 2

Márok 2

Márokpapi 2

Mezőkovácsháza 2

Mezőkövesd 2

Mezősas 2

Mihálygerge 2

Mosdós 2

Mozsgó 2

Nagyar 2

Nagyhajmás 2

Kazsok 1

Kercseliget 1

Keszőhidegkút 1

Kétegyháza 1

Kiskorpád 1

Kiskunmajsa 1

Kisvárda 1

Kisvejke 1

Kocsola 1

Komádi 1

Komlóska 1

Kondó 1

Település “Támogatási 
évek száma”

Ragály 16

Tiszabő 16

Tomor 16

Perkupa 9

Petrivente 9

Szendrő 9

Téseny 9

Vámospércs 9

Várfölde 9

Vésztő 9

Adorjás 8

Bózsva 8

Csányoszró 8

Csengersima 8

Csobád 8

Dombrád 8

Fulókércs 8

Hosszúpályi 8

Irota 8

Kálmáncsa 8

Kistolmács 8

Kovácsvágás 8

Magyarhomorog 8

Méhtelek 8

Nábrád 8

Nagycsány 8

Ózd 8

Szakadát 8

Szakoly 8

Martonyi 5

Mátyus 5

Mihályfa 5

Miszla 5

Nagyhuta 5

Novajidrány 5

Nyíri 5

Nyírparasznya 5

Település “Támogatási 
évek száma”

Kőkúti - Gyöngyöspuszta 1

Kötegyán 1

Kurd 1

Lapáncsa 1

Lasztonya 1

Látrány 1

Legyesbénye 1

Magyarlukafa 1

Makkoshotyka 1

Mályi 1

Mátételke 1

Mátraverebély 1

Megyaszó 1

Mesterszállás 1

Tyukod 18

Uszka 18

Füzérkomlós 17

Hídvégardó 17

Hirics 17

Letenye 17

Mezőgyán 17

Szendrőlád 17

Alsómocsolád 16

Baranyajenő 16

Botpalád 16

Garadna 16

Gyüre 16

Karancslapujtő 16

Karancsság 16

Kispalád 16

Kórós 16

Kupa 16

Magosliget 16

Magyarmecske 16

Méra 16

Nagyrábé 16

Nyírtura 16
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Település “Támogatási 
évek száma”

Nyírtelek 5

Ormosbánya 5

Pakod 5

Pap 5

Patapoklosi 5

Pátyod 5

Penyige 5

Piskó 5

Rakacaszend 5

Rákóczibánya 5

Ramocsaháza 5

Sajókaza 5

Sarkad 5

Szamosbecs 5

Szamosszeg 5

Szatmárcseke 5

Szentliszló 5

Szilvásszentmárton 5

Drávapalkonya 3

Elek 3

Felsőkelecsény 3

Fülöp 3

Girincs 3

Hatvan 3

Hencse 3

Herencsény 3

Kadarkút 3

Kaposkeresztúr 3

Kecel 3

Kenderes 3

Kisberény 3

Kisvásárhely 3

Kisszekeres 3

Kőkút 3

Körösladány 3

Körösnagyharsány 3

Körösszakál 3

Település “Támogatási 
évek száma”

Murakeresztúr 1

Murarátka 1

Nagybarca 1

Nagycsécs 1

Nagyér 1

Nagyhegyes 1

Nagykereki 1

Nagykinizs 1

Nagymágocs 1

Nagyszékely 1

Nak 1

Nemesrádó 1

Nyírcsászári 1

Nyírmeggyes 1

Nyírvasvári 1

Ócsárd 1

Ozora 1

Ököritófülpös 1

Pálmajor 1

Perecse 1

Pitvaros 1

Prügy 1

Bihardancsháza 15

Bogádmindszent 15

Csépa 15

Hernádpetri 15

Hernádszentandrás 15

Ináncs 15

Kemecse 15

Kemse 15

Komjáti 15

Kurityán 15

Milota 15

Nyírjákó 15

Nyírmada 15

Ózdfalu 15

Ságújfalu 15

Település “Támogatási 
évek száma”

Kunszentmárton 3

Lengyeltóti 3

Létavértes 3

Maróc 3

Méhkerék 3

Monok 3

Nagykálló 3

Nagyszekeres 2

Napkor 2

Nemesdéd 2

Nyírbéltek 2

Nyírcsaholy 2

Nyírkáta 2

Nyírpilis 2

Nyírtass 2

Őr 2

Pányok 2

Pátroha 2

Péterhida 2

Pocsaj 2

Pusztakovácsi 2

Rakamaz 2

Sárospatak 2

Siklósbodony 2

Somogyapáti 2

Somogyzsitfa 2

Szeghalom 2

Szolnok 2

Teklafalu 2

Tengelic 2

Tiszabezdéd 2

Tiszasüly 2

Tiszasziget 2

Mike 1

Mohács 1

Mőcsény 1

Mucsi 1
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Település “Támogatási 
évek száma”

Tiszakóród 15

Újléta 15

Battonya 14

Dévaványa 14

Felsőnyárád 14

Felsővadász 14

Forró 14

Gemzse 14

Lónya 14

Magyargéc 14

Magyartelek 14

Szamosangyalos 8

Tisztaberek 8

Tormás 8

Tunyokmatolcs 8

Tuzsér 8

Vilmányi 8

Zajta 8

Baranyaszentgyörgy 7

Csaholc 7

Egyek 7

Fáj 7

Felsőgagy 7

Füzérradvány 7

Gádoros 7

Gyügye 7

Ivánbattyán 7

Jánkmajtis 7

Kákics 7

Kánó 7

Kishuta 7

Kistormás 7

Kölesd 7

Köröm 7

Lad 7

Máriapócs 7

Mezőpeterd 7

Település “Támogatási 
évek száma”

Porcsalma 3

Pusztaederics 3

Regöly 3

Rétság 3

Sajóhídvég 3

Sajólád 3

Sajószentpéter 3

Sáránd 3

Sarud 3

Selyeb 3

Somodor 3

Somogyaracs 3

Somogyvámos 3

Szalatnak 3

Szepetnek 3

Újszász 2

Újvárfalva 2

Vásárosdombó 2

Vásárosnamény 2

Vékény 2

Ajak 1

Almamellék 1

Alsótold 1

Bagamér 1

Baks 1

Bánhalma 1

Bánhorváti 1

Bánokszentgyörgy 1

Bátonyterenye 1

Bázakerettye 1

Békéscsaba 1

Berekböszörmény 1

Beret 1

Berkesz 1

Beszterec 1

Biharugra 1

Biri 1

Település “Támogatási 
évek száma”

Szőlősardó 5

Szügy 5

Teresztenye 5

Tésenfa 5

Tomajmonostora 5

Tormafölde 5

Trizs 5

Újkígyós 5

Újszalonta 5

Visnye 5

Zalaszombatfa 5

Alsótelekes 4

Bér 4

Besenyszög 4

Biharkeresztes 4

Bojt 4

Bükkaranyos 4

Csenger 4

Cserkeszőlő 4

Csesztreg 4

Csörnyeföld 4

Debrecen 4

Dötk 4

Drávafok 4

Ecsegfalva 4

Edde 4

Nagykörű 3

Nikla 3

Nyésta 3

Nyíradony 3

Nyírbogát 3

Nyírlövő 3

Nyírpazony 3

Osztopán 3

Öcsöd 3

Palé 3

Pókaszepetk 3
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Település “Támogatási 
évek száma”

Bodroghalom 1

Bodrogolaszi 1

Bogád 1

Boldva 1

Pusztadobos 1

Pusztataskony 1

Ráckeve 1

Rákóczifalva 1

Rédics 1

Rinyabesenyő 1

Rózsafa 1

Segesd 1

Semjénháza 1

Somogyacsa 1

Somogyegres 1

Somogyhatvan 1

Somogyjád 1

Somogyszil 1

Szamossályi 1

Szamostatárfalva 1

Szarvasgede 1

Szászfa 1

Szenna 1

Szentgyörgyvölgy 1

Szijártóháza 1

Szikszó 1

Szőkedencs 1

Taktakenéz 1

Tataháza 1

Tengőd 1

Nagylóc 14

Nyírkércs 14

Ősagárd 14

Sonkád 14

Sósvertike 14

Ura 14

Vámosoroszi 14

Település “Támogatási 
évek száma”

Bucsuta 6

Decs 6

Döbröce 6

Fadd 6

Felsődobsza 6

Filkeháza 6

Gönc 6

Kálmánháza 6

Etes 4

Felsőnyék 4

Füzérkajata 4

Gadna 4

Hajdúnánás 4

Iklódbördöce 4

Jászladány 4

Kalaznó 4

Karancsalja 4

Karancsberény 4

Kéked 4

Kerkaszentkirály 4

Kérsemjén 4

Kisbeszterce 4

Kishódos 4

Kisléta 4

Körösszegapáti 4

Lak 4

Lövőpetri 4

Meszes 4

Mikóháza 4

Molnári 4

Monaj 4

Nagydobos 4

Nagyhódos 4

Nézsa 4

Szuhogy 3

Telkibánya 3

Tiszaug 3

Település “Támogatási 
évek száma”

Vejti 14

Zsáka 14

Baranyahídvég 13

Bódvaszilas 13

Gagyvendégi 13

Hegyszentmárton 13

Hermánszeg 13

Litke 13

Okány 13

Sáp 13

Szalonna 13

Szuhafő 13

Terem 13

Tornanádaska 13

Türje 13

Alsószuha 12

Dövény 12

Ecseg 12

Edelény 12

Patosfa 7

Pere 7

Rádfalva 7

Szin 7

Szulok 7

Tetétlen 7

Tiszaörs 7

Varbóc 7

Zabar 7

Zákány 7

Zaláta 7

Abaújlak 6

Abaújszolnok 6

Alsóberecki 6

Aranyosapáti 6

Becskeháza 6

Berzék 6

Borsfa 6
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Település “Támogatási 
évek száma”

Told 3

Vajszló 3

Vásárosbéc 3

Viszló 3

Zalaistvánd 3

Abaújdevecser 2

Abaújszántó 2

Alsóbogát 2

Baja 2

Baksa 2

Baktüttös 2

Bárdudvarnok 2

Baté 2

Becsehely 2

Bedő 2

Békés 2

Berente 2

Bihartorda 2

Bödeháza 2

Budapest 2

Cegléd 2

Csákány 2

Császló 2

Bonyhád 1

Borsodszirák 1

Bürüs 1

Büttös 1

Cigánd 1

Csanádalberti 1

Cserdi 1

Csököly 1

Dabas 1

Damóc 1

Dejtár 1

Derecske 1

Domaháza 1

Domoszló 1

Település “Támogatási 
évek száma”

Pusztamagyaród 12

Rakaca 12

Tiszaadony 12

Tiszabura 12

Tiszacsécse 12

Tiszadob 12

Tornabarakony 12

Zádorfalva 12

Alsógagy 11

Belecska 11

Bikal 11

Hernádkércs 11

Nógrádmarcal 11

Sámod 11

Törökszentmiklós 11

Baktakék 10

Bodvarákő 10

Kazár 10

Kisdombegyháza 10

Kazincbarcika 6

Kémes 6

Kesznyéten 6

Kiskinizs 6

Kismrja 6

Lispeszentadorján 6

Lovászi 6

Mánd 6

Markóc 6

Marócsa 6

Mekényes 6

Mindszentgodisa 6

Muraszemenye 6

Nagygörbő 6

Őcsény 6

Rigyác 6

Sümegcsehi 6

Szakácsi 6

Település “Támogatási 
évek száma”

Döbrököz 1

Drávakeresztúr 1

Egerbakta 1

Erdőhorvát 1

Érpatak 1

Érsekhalma 1

Esztár 1

Fábiánháza 1

Fityeház 1

Fonó 1

Földes 1

Furta 1

Tiszaalpár 1

Tiszaeszlár 1

Tiszakürt 1

Tiszalök 1

Tiszanagyfalu 1

Tornyospálca 1

Tótkomlós 1

Tótszentmárton 1

Törökkoppány 1

Újireg 1

Újkenéz 1

Vajdácska 1

Váncsod 1

Varga 1

Vilyvitány 1

Zádor 1

Závod 1

Zemplénagárd 1

Füzér 12

Gödre 12

Göncruszka 12

Hajdúszovát 12

Hernádvécse 12

Krasznokvajda 12

Piliny 12
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Település “Támogatási 
évek száma”

Szamosújlak 6

Szaporca 6

Szécsisziget 6

Tiborszállás 6

Tiszarád 6

Tiszaszentimre 6

Tornaszentjakab 6

Udvari 6

Nógrádmegyer 4

Nógrádszakál 4

Nova 4

Nyírgelse 4

Nyírmihálydi 4

Nyírtét 4

Óhíd 4

Ónod 4

Pálháza 4

Regéc 4

Rimóc 4

Sajóivánka 4

Sásd 4

Szalapa 4

Szanda 4

Szárazd 4

Szászvár 4

Szelevény 4

Szemere 4

Szentmargitfalva 4

Szilágy 4

Szinpetri 4

Szögliget 4

Szúcs 4

Taktaszada 4

Tiszakerecseny 4

Csikéria 2

Darnó 2

Dédestapolcsány 2

Település “Támogatási 
évek száma”

Hidas 1

Hollóháza 1

Hőgyész 1

Hugyag 1

Igrici 1

Imola 1

Izsófalva 1

Jánoshalma 1

Jászkarajenő 1

Kántorjánosi 1

Kány 1

Karancskeszi 1

Település “Támogatási 
évek száma”

Döge 2

Drávapiski 2

Dunafalva 2

Egercsehi 2

Fügöd 2

Gamás 2

Gerényes 2

Gibárt 2

Gilvánfa 2

Gölle 2

Gulács 2

Gyugy 2

Hajdúdorog 2

Hajdúhadház 2

Harsány 2

Hedrehely 2

Hernádcéce 2

Hevesaranyos 2

Hollád 2

Jákfalva 2

Jákó 2

Jánd 2

Juta 2

Füzesgyarmat 1

Gáborján 1

Gáborjánháza 1

Galambok 1

Galvács 1

Garáb 1

Garé 1

Gávavencsellő 1

Gige 1

Gyöngyösmellék 1

Győrtelek 1

Gyula 1

Gyulaj 1

Hajdúbagos 1
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Szociális földprogramok támogatási összegei, 1992-2017.

Szociális földprogramot működtető települések, 1992-2017



Tornyosnémeti
Halmaj

Cégénydányád
Rozsály
Túrricse 

Tiszadada
Hidasnémeti

Kázsmárk
Szágy

Zsadány
Drávaiványi

Lúzsok
Encs

Hernádszurdok
Pusztaradvány

Tiszalúc
Homrogd

Léh
Sóshartyán

Kisasszonyfa
Tyukod

Tiszabecs
Túristvándi

Uszka
Tornaszentandrás

Abaújvár
Rásonysápberencs

Szécsény
Mezőgyán

Hirics
Hídvégardó
Szendrőlád

Füzérkomlós
Letenye

A Szociális Földprogramok 25 éves jubileumi konferenciája alkalmából Díszoklevelet és Okleveleket adományozott az 
EMMI az alábbi településeknek, annak elismeréseként, hogy több éven át sikeresen működtették és fejlesztették a helyi 
szociális földprogramot, amellyel a települések lakóinak aktivizálásához, a helyi szociális gazdaság fejlődéséhez hozzájárultak.

Kupa
Tomor

Alsómocsolád
Kurityán 
Ságújfalu

Csépa
Dévaványa

Ősagárd
Vámosoroszi
Magyargéc

Türje
Tiszaadony

Piliny
Panyola

Fehérgyarmat
Szakadát

Zajta
Nábrád

Méhtelek
Tunyogmatolcs

Kákics
Felsődobsza

Muraszemenye
Udvari
Mágocs
Pakod

Tiszasas
Jászladány
Besenyszög

Szárazd
Kalaznó
Zalabér

Nógrádszakál
Zalaszentgrót

Vásárosbéc
Kunszentmárton

Csegöld
Pókaszepetk

Kőtelek
Kisszékely

Szolnok
Pusztadobos
Nagyszékely

Bagamér
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A Konferencia Kiadvány – „A hazai felzárkózáspolitika gyökerei - 25 éves a szociális földprogram”  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával készült.

Kiadó: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa

Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Nagyné Varga Ilona

A szöveget gondozta: Kiss Márta

 A hangfelvételeket lejegyezte: Tóth János Krisztián

Borítóterv: Tóth Lajos • Fotó: Dr. Nagy Tibor

Nyomtatás, tördelés: Fotogruppe Kiadó Kft.

ISBN 978-615-00-2634-3 

A konferencia résztvevőinek első csoportja

Békés megye termékbemutató

Zala megyei termékbemutató Díszoklevelek átadása Nógrád megyei termékek

A konferencia helyszíne

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei stand termékeit 

Felsődobsza hozta

Dévaványa standja, Békés megye

Rozsály egykori és mai polgármestere 
átveszi a díszoklevelet

Táncház a szolnoki Tisza Táncegyüttessel

Ünnepi koccintás

Ünnepi koccintás


