
A remény magjai Mezőberényben 

„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki 
hálót, tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.” 

Az idei évben újra indult a már lassan hagyománnyá váló „Mini Földprogram” 
Mezőberényben Valentínyi Károlynak köszönhetően. A szo- ciálisan érzékeny helyi 
vállalkozó a tavalyi program sikerességét tapasztalva ismét támogatta városunk 
rászorult lakosságát. 
Az elmúlt évben adományozott vetőmagburgonya mellé, az idén zöldség, répa, 
tarkabab, fehérbab, gyöngybab, fehérhagyma, lilahagyma, vöröshagyma magok is 
kiosztásra kerültek. Az adományok közvetítésében a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai vettek részt. 
A Szolgálat munkatársaiként tudjuk, hogy soha nincs annyi adomány, mint amennyi 
rászoruló, így szükségét láttuk annak, hogy felmérjük a településen élő hátrányos 
helyzetű, kis jövedelemből élő, tartós munkanélküliek, segélyből élők körét. A nagyfokú 
érdeklődés egyben a településen élők rászorultságát is tükrözte. 
2010. évben 20, míg 2011-ben 26 család részesült támogatásban. A családok 
kiválasztására a jelzőrendszeri tagokból és a családgondozókból álló munkacsoport tett 
javaslatot. Szempontként jelentek meg a halmozottan hátrányos társadalmi helyzet, az 
összetett problémák, valamint az adott család termeléshez, földműveléshez való 
motivációja, elmúlt évi hozzáállása. 
Az idei év áprilisában kerültek kiosztásra a vetőmagok, ezt követően a családok 
megkezdhették a termelést. A rászorult családok között többen még soha nem 
veteményeztek, ismeretlen fogalom volt számukra a háztáji termelés. Felkészítésük 
érdekében fórumot szerveztünk, ahol a támogatottak körében lehetőség volt a 
tapasztalatcserére, tanácsok átadására. Az idei évben munkánkat Nagy Nóra 
agrárvégzettségű önkéntes segítette tanácsokat, ötleteket adva a családoknak a 
megfelelő termés elérése céljából, kinek önzetlen munkáját ezúttal is köszönjük. A 
veteményezés folyamatát Szolgálatunk családgondozói is folyamatosan ellenőrizték. 
Tapasztalatként elmondható, hogy a program közel két esztendeje több mérhető 
eredményt hozott. Több családnál jellemző volt, hogy az, aki 2010-ben részesült 
adományban az a 2011-es évben már nem tartott igényt a támogatásra, mivel már 
bevetette a tavalyi évben megművelt területet, így újabb rászorult rétegeket tudtunk a 
programba bevonni. Az elmúlt két évben összesen 46 család Mezőberényi Hírmondó 
került a földprogramba, a közösség összefogásával ezek a családok bizonyítani tudtak, 
lehetőséget kaptak az önmagukért való felelősségvállalásra, megélhetésükben való 
aktív szerepvállalásra, mellyel kivívták környezetük elismerését. A háztáji termelés 
hatásaként a pénzbeli segélyek csökkentése nem számszerűsíthető ugyan, de a 
program nagyban hozzájárult a hátrányos helyzetű családok megélhetési gondjainak 
enyhítéséhez. 
A programnak azonban számtalan, a későbbiekben megtérülő eredménye, 
hozadéka is van. Melyek ezek? 
Szakmai szempontból a jelzőrendszeri tagokat megerősítette abban, hogy aktív 
szociálpolitikai eszközökkel hatékonyabb a segítés. Nagyobb eredményeket lehet elérni 
azáltal, ha szakemberek nem a rászorultak mindennapi vegetálását segítik, hanem a 
munkában kibontakozó tevékeny életet, mely a következő nemzedéknek is követendő 
példaként szolgálhat. A nem megfelelő szocializáció vagy annak teljes hiánya miatt több 
gyermek jelentős hátrányokkal indul az életben, ennek javítása és megfelelő irányú 
fejlesztése a minta átadásán keresztül fontos tényezőként jelent meg a szakemberek 
közös gondolkodása során. 
A program segíti a családokat abban, hogy saját munkájukat hasznosnak érezzék, tenni 



akarásukat ösztönzi, illetve hibás életfelfogásukat pozitív irányba fejleszti, hogy ne csak 
a mának éljenek. 
A résztvevő családok, egyének aktivitásának megőrzésével, a tettrekészségük, 
motivációjuk segítségével, képességeik fejlesztésével növekedhet az esélye annak, 
hogy visszajuthassanak a munkaerőpiacra. Javulhat a megélhetési biztonság a hátrányos 
helyzetű rétegek körében, egyben erősödhet a társadalmi tolerancia a hátrányos 
helyzetűek iránt. A kedvezményezett családok szociális gondoskodásra való 
rászorultsági szintje csökkenhet, s ezzel egyenes arányban az öngondoskodási igénye 
nőhet. 
A legtöbb család számára a fontosság érzését, elismerést, sikert jelentett a programban 
való részvétel. Elmondható, hogy sok kliens látható fejlődésen ment keresztül, fontossá 
vált számukra a kertművelés, az udvar rendben tartása. A kedvezményezettek körében 
mindenhol betakarításra került a téli ellátásukhoz szükséges termés, mely a mindennapi 
takarékoskodásukat segítheti. 
Mindezek ismeretében elmondható, hogy a képessé tevésre irányuló szociális munka 
eszközével igenis hatékony eredményeket lehet elérni. Természetesen a fejlődéshez a 
közösség összefogására, önzetlen támogatókra elengedhetetlenül szükség van. 

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
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