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Együtt az önellátó
gazdálkodás útján
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Jászladány társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
szempontból is elmaradott község. Magas a munkanélküliek és szociális segélyezettek száma. A nagyközség
hagyományosan mezőgazdaságból élő település, azonban a háztáji gazdaságok az utóbbi években elsorvadtak. Ennek leküzdésére, idén már ők is részt vesznek
a Szociális Földprogramban. Tolvaj Gábor, a program
koordinátora mesélt arról, mi hívta náluk életre, milyen volt a fogadtatása és mi lehet a program jövője.
R.: Hogyan zajlik a községben a Szociális Földprogram?
T.G.: Idén pályáztunk először. Elsősorban hátrányos
helyzetűeket, munkanélkülieket kerestünk, a programot személyes találkozók keretében népszerűsítettük. Ellenőriztük, hogy kinél vannak meg a baromfitartáshoz szükséges eszközök, ólak, de vizsgáltuk
a baromfitenyésztésben való jártasságot is. Egy húsz
órás mezőgazdasági képzés is megelőzte az állatok
kiosztását, hogy mindenki megfelelően felkészülhessen. Harminc családot tudtunk támogatni, családonként harminc baromfit és körülbelül száz kiló
takarmányt adtunk. A családok vitaminokat, kiegészítő termékeket kapnak és szükség esetén az állatorvosi
ellátást is megoldjuk. A program nyár közepén indult
és áprilisig tart.
R.: Hogyan fogadták a helyiek a programot?
T.G.: Óriási volt az érdeklődés. Év elején végeztünk
egy előzetes felmérést, akkor több százan jelentkeztek, hogy szeretnének ebben részt venni. Nagyon
nagy segítség ez a családoknak, de azt mondhatom,
hogy értékelik is a lehetőséget. Összességében teljesen alkalmasak a feladatra, lelkiismeretesen gondozzák a rájuk bízott állatokat. Ha volt egy–két elhullás,
vagy rókatámadás, azonnal jelezték, aggódtak és

együtt törekedtünk a megoldásra. A mentorálás keretében rendszeresen végigjárom a családokat és
jegyzőkönyvet készítek a látottakról. Beterveztünk
a programba egy keltetőgépet is, melyet az önkormányzat fog kezelni, így azoknak, akik sikeresen
végigviszik a programot, visszajuttatjuk a kikelt naposcsibéket.
R.: Mik lehetnek a program hosszú távú hatásai?
T.G.: Próbálunk majd új családokat is bevonni és szeretnénk, ha néhányan őstermelővé válnának. Vannak
a településen erre alkalmas emberek. Egyre többen
felismerik, hogy saját érdekük fenntarthatóvá tenni az
állattartást és jobban járnak, ha nem vágják le az állatokat, hanem kialakítják önellátó gazdaságukat. Tapasztalataink szerint sokkal jobban megbecsülik azt, amit
a saját két kezükkel alkotnak, szívesen dolgoznak, hisz
ennek rögtön látható az eredménye. Ezen túl, célunk
a programba bevont családok munkára ösztönzése,
életmódjuk és szemléletük formálása, csekély családi jövedelmük kiegészítése. A program közösségépítő elemeket is tartalmaz: folyamatosan biztosítjuk
a résztvevők tapasztalatcseréjét, programokat szervezünk, elősegítve ezzel a közösségi kohéziót.
Programjuk megvalósításához sok sikert kívánunk!
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