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A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Kertkultúra meghonosítása
Kékcsén
Kékcse község lakossága 1631 fő. A település társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
is hátrányos helyzetűnek minősül. A nyilvántartott
álláskeresők 30-40%-a tartósan munkanélküli. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából,
melyet a Szociális Földprogram keretében nyert a
község önkormányzata, a „Kertkultúra meghonosítása Kékcsén” elnevezésű programot valósították meg,
mely közel 40 család megélhetését tette könnyebbé.
A program részleteiről beszélgettünk Szekeres Katalin, polgármester asszonnyal.
R.: Milyen célból pályáztak?
SZ.K.: A projekt azokat a személyeket célozta meg, akik
szakképzetlenek, regisztrált munkanélküliek, illetve akiket
az aktív munkaerőpiacra nagyon nehezen lehet visszavezetni. A falubeli családok közel egynegyedét be tudtuk vonni a
programba. Ők gyakorlatilag csak mezőgazdasági munkákból tudják fenntartani magukat, ezért kiemelten hasznos
volt számukra ez a lehetőség. Hosszú távú célunk, hogy a
résztvevők a saját háztartás-gazdasági kertkultúrájuk művelésében gyakorlottakká váljanak. A kedvezményezettek a
program kezdetén mezőgazdasági oktatáson vettek részt,
a projekt során pedig folyamatos segítségben részesültek.
Szakemberek segítették őket a mezőgazdasági munka elsajátításában, illetve megismerkedhettek a munkafolyamatokkal és a szükséges eszközökkel.
R.: Hogyan valósul meg a Szociális Földprogram a térségben?
SZ.K.: A térségben jelenleg három településen működik a
Szociális Földprogram, de Kékcse mintaként szolgálhat az érdeklődő települések számára. A mi önkormányzatunk rendelkezik a megvalósításhoz szükséges valamennyi tárgyi feltétellel. Az önkormányzat mintakertje bármikor rendelkezésre áll,
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ahol a földprogramban résztvevők láthatják a növényeket
és megoszthatják egymással tapasztalataikat. A projektbe
bevont családok egyedül, segítség nélkül sokszor nem képesek hatékonyan megművelni a saját területüket. Azonban
ha külső segítséget és tanácsokat kapnak a növények ápolására, gondozására vonatkozóan, akkor képesek a háztartásukat saját igényeik szerint ellátni. Az önkormányzat ennek
érdekében jó minőségű vetőmagokat és palántákat is biztosított számukra.
R.: Mekkora segítség volt a támogatás?
SZ.K.: A projektnek köszönhetően a támogatásban részesülő családok életkörülményeit nagymértékben sikerült megváltoztatnunk. A munkához való hozzáállásuk jelentősen
javult, jobban beilleszkednek a közösségi életbe. A több
generációs családokban a megszerzett tapasztalatok generációról generációra szállnak és egyre szélesebb az a kör, aki
szívesen részt venne a gazdálkodásban. A programhoz szükséges forrást az önkormányzat saját bevételéből nem tudná
finanszírozni, ezért a továbbiakban is figyelemmel kísérjük
az ilyen lehetőségeket.
További sok sikert kívánunk a program megvalósításához!

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 100 000 Ft összegű támogatásával valósult meg.
További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | www.emet.gov.hu | szocfp@emet.gov.hu | Tel.: 36-1-795-2600

