
Szociális Földprogram

Föld ne maradjon parlagon!

Tormás községben a 2008. évben indult a szociális 
földprogram. A program négy alprogrammal műkö-
dik: szántóföldi, és konyhakerti növénytermesztés, 
kisállat tartás, és gépi szolgáltatás. A programban 
résztvevő kedvezményezettek nagyon örültek a lehe-
tőségnek. A településen mintegy 60 - 65 család érin-
tett valamelyik alprogramban. A részletekről Váradi 
Jánosnét, a község polgármesterét kérdeztük.

R.: Milyen célból pályáztak a Szociális Földprogramban?

V.J.: A tormási földprogram elsődleges célkitűzése a rászo-
ruló családok önellátásának segítése volt, és ez a cél vezérli 
napjainkban is. A program hatására az eddig meg nem mű-
velt földterületeket művelték meg olyan emberek, akik eddig 
még nem gazdálkodtak. A megvalósítás során a kedvezmé-
nyezettek döntő többsége eleget tett vállalt kötelezettségé-
nek. A nem teljesítők között elsősorban egészségügyi illetve 
családi problémák szóltak közbe. A meghirdetett játékos 
versenyeken („Rút Kiskacsa”, „Mutasd a krumplidat”) a ked-
vezményezettek büszkén mutatták meg munkájuk „gyümöl-
csét”. A gazdálkodók segítséget kaptak a növénytermesztés-
hez, növényápoláshoz, állattartáshoz. A tormási földprogram 
eredményesen és hatékonyan működött, láthatóan elérte, a 
program során meghatározott általános és konkrét céljait.

R.: Milyen földprogram valósul meg a településen?                 

V.J.: A 2011. évben induló program jelentős változást hozott 
az addig kialakult működési formában. A célcsoport a tartó-
san munkanélküli, olyan szociálisan hátrányos helyzetű tor-
mási emberekből került ki, akiknek nincs, vagy csak kicsi az 
esélye arra, hogy be- illetve visszakerülhessenek az elsődle-
ges munkaerőpiacra. Alacsony jövedelműek, akik nem csak 
szegény, de szociális, életviteli problémákkal küzdenek, a he-
lyi társadalom peremére kerültek. Roma származásúak, akik 
halmozottan hátrányos helyzetük miatt szorultak ki a munka-
erőpiacról. Gyakran nem rendelkeznek általános iskolai vég-
zettséggel sem, szakképzetlenek, hiányzik a családi minta, hogy 
a felnövekvő generáció ne csak a szociális ellátásokból való  

létfenntartás alternatíváját lássa. Az önkormányzat a prog-
ramba bevont résztvevőkkel konyhakerti növénytermesztést 
és csirke tartását valósította meg közfoglalkoztatás kereté-
ben. Ennek eredményeit részben a helyi közétkeztetésben 
(óvodai étkezés, szociális étkezés) hasznosította, részben 
természetbeni juttatásként osztotta ki a rászorulók részére. 
A program háztáji gazdálkodási (kisállattartás, konyhakerti 
növénytermesztés) tapasztalatokkal rendelkező szakember 
segítségével, további 5 fő közfoglalkoztatásba való bevoná-
sával történt. Ma ez jelenti az alapját a másfél hektár terüle-
ten megvalósuló Mezőgazdasági Startmunka programnak. 

R.: Mit jelent a település számára ez a támogatás?

V.J.: Sajnos a korábban jól működő háztáji gazdálkodás segít-
ség híján jelentősen csökkenni kezdett. A szegény családok 
önerőből nem tudták megfizetni a gépi munkákat (szántás, 
tárcsázás, talaj-előkészítés). Motivációjukat csökkentette a 
szakszerű irányításnak, illetve az önértékelés erősítésének a 
hiánya, a közösségi programok elmaradása. Ennek hatására 
nagy számban maradtak parlagon fekvő földterületek. Ezen 
tény felismerése tette szükségessé a konyhakerti növény-
termesztés és a kisállattartás újraindítását. A korábban jól 
működött program során szerzett tapasztalatok, valamint a 
pályázati forrás segítségével ismét elérhető cél lett, hogy Tor-
máson föld ne maradjon parlagon.

További sok sikert kívánunk a program megvalósításához!
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