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Szociális Földprogram

Hátrányból a saját
gazdaság felé 
Kenderes kisváros, Jász-Nagykun-Szolnok megye Kar-
cagi járásában. A település magában hordozza az alföl-
di települések jellegzetességeit, így a mezőgazdaság 
itt is kiemelt szerepet tölt be. Nagy segítséget jelent az 
itt élő szegény családoknak a Szociális Földprogram, 
Kertkultúra és kisállattartási alprojektje, melyre Ken-
deres Város Önkormányzata pályázott. 10 család vesz 
részt, akik összesen 150 tojótyúkot és az ellátásukhoz 
szükséges takarmányt kaptak. Veresné Nagy Margit a 
programnak nem csak kezdeményezője, de szakmai 
mentorként aktív résztvevője is. A részletekről ő me-
sélt nekünk. 

R.: Mi jellemzi a térség társadalmi-gazdasági helyzetét?

N.M.: A település tradicionálisan agrár-jellegű, gaz-
dasági életében a mezőgazdaság mindig elsődleges 
szerepet játszott, míg az ipar és a kereskedelem leg-
feljebb kiegészítő jelleget mutat. Itt helyben nagyon 
kevés munkalehetőség található, a munkavállalók je-
lentős része a környékbeli településekre ingázik. Az évi 
halálozások száma több mint kétszerese a születések 
számának, s az elvándorlók száma is folyamatosan nő, 
duplája az idetelepülőkének. A településen egy óvoda, 
egy általános iskola és egy középiskola működik.

R.: Kik alkotják a program célcsoportját?

N.M.: A program célcsoportjai olyan szociálisan rászo-
rult családok, akik rendszeres szociális segélyben vagy 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül-
nek, illetve olyan regisztrált álláskeresők, akik rendel-
keznek alapvető növénytermesztési és állattenyészté-
si tapasztalattal, ezen felül legalább 50 négyzetméter 
felásott kertterülettel, illetve a tyúktartáshoz szüksé-
ges óllal. A programmal elsődleges célunk, hogy ezek 

a családok berendezkedjenek az önellátásra, hogy 
a háztartási szükségleteiket elláthassák.  Havi rend-
szerességgel tartunk helyszíni bejárásokat, bármikor 
rendelkezésre áll tanácsadás, szakmai segítségnyúj-
tás, mentorálás. A tartási kötelezettség ellenőrzése, a 
szakmai segítségnyújtás, agrármérnökként, az én fel-
adatom.

R.: Mik a tapasztalatok?

N.M.: Kenderes Város Önkormányzata az elmúlt évek-
ben jelentős lépéseket tett az önellátásra történő be-
rendezkedés terén. A lakosság körében is szeretnénk 
népszerűsíteni ezt a szemléletmódot. A sikeresség 
érdekében tartottuk meg a résztvevőknek a szüksé-
ges 20 órás képzést a háztáji zöldségtermesztés álta-
lános kérdéseiről, a zöldségnövényekről, illetve ezek 
termesztéstechnológiájáról. Szóba kerültek a betaka-
rítás, tartósítás kérdései, baromfitartással kapcsolatos 
tudnivalók és az egyes fajták bemutatása. A mezőgaz-
daság folytonosságának megtapasztalása motiválja a 
gazdákat, saját sikereik olyan indíttatást adnak, mely 
szinte minden esetben garantálja a tevékenység to-
vábbvitelét. 

Programjuk megvalósításához sok sikert kívánunk!
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