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8000 családnak adományoznak vetőmagot
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MNO - KA
A Magyar Vöröskereszt és két amerikai alapítvány két megyében 8000 rászoruló családnak
adományoz vetőmagot, hogy saját konyhakert létesítésére és ezzel önellátó gazdálkodásra
ösztönözzék az érintetteket – jelentette be a három szervezet képviselője a programindító
sajtótájékoztatón Jászkiséren szombaton.

Richard Field, az Amerikai Ház Alapítvány elnöke elmondta: tavaly több mint 200 tonna élelmiszer-
adomány rászorulók közötti szétosztását tették lehetővé a Magyar Vöröskereszt számára. Idén
terveik szerint ennek a mennyiségnek a háromszorosával próbálnak segíteni, ám ez nem jelent
hosszú távon megoldást, csak tüneti kezelés a problémákra - tette hozzá.

„Amíg a vidék nem áll talpra, és nem lesz rend e téren, addig reménytelen vállalkozás felszámolni a
mélyszegénységet Magyarországon” – mondta. Éppen ezért a konyhakerti önellátó gazdálkodás
hagyományainak felélesztését tűzte ki célul a most induló kezdeményezés, melynek során Borsod-
Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye 91 településén, összesen 8000 család juthat hozzá
legalább 40 négyzetméternyi veteményeskert kialakításához elegendő minőségi magyar
vetőmaghoz.

A csomag kezdő hobbikertészek számára is sikeresen termeszthető növények – dughagyma,
zöldborsó, bab, kukorica, uborka, tök, retek, petrezselyem, sárgarépa és saláta – magvait
tartalmazza – közölte, hozzátéve: amennyiben a kísérleti jelleggel meghirdetett program sikerrel
zárul, jövőre szeretnék azt a résztvevők számát megtízszerezve, országossá bővíteni. Hajdú László,
Jászkisér polgármestere szerint a világháborúk után és gazdasági válságok idején rendre a vidék
mezőgazdasága emelte ki Magyarországot a szegénységből. Ezzel szemben ma a városok éléstárát
nem a vidék, hanem a külföldi tulajdonú bevásárlóközpontok jelentik, „mérhetetlenné téve” az
emberek kiszolgáltatottságát.

Ez az állapot Jászkiséren is fenntarthatatlan, ahol jelenleg az országos átlagot meghaladó, 15
százalékos az álláskeresők aránya, elegendő munkahely híján pedig a település jövedelemtermelő-
képessége korlátozott – mondta a polgármester, aki utalt rá: ezt felismerve vállaltak ötletgazdaként
úttörő szerepet e program életre hívásában, amikor 2010 tavaszán hasonló akciót indítottak a helyi
lakosok körében. Erre akkor 80 – köztük 38, nagyrészt konyhakertet eddig nem művelő roma –
család jelentkezett. Munkájukat rendkívül megnehezítette, esetenként ellehetetlenítette a
csapadékos időjárás és a belvíz. A közreműködők több mint fele azonban így is sikerrel gazdálkodott.

Hajdú László elmondta, hogy idén már több mint száz érdeklődő jelezte, szívesen csatlakozna a
programhoz. Többségük nyugdíjas, de körülbelül 15 százalékban akadnak munkanélküli jelentkezők
is. „Különösebb rosta nincs, mindenkinek próbálunk lehetőséget biztosítani, akiben van erre akarat”
– mondta. Nagy Ágnes Ildikó, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója a
projektindítón arról beszélt, hogy két civil szervezet: az Amerikai Ház Alapítvány és az Amerikaiak a
Magyarokért Alapítvány összesen 16 millió forint támogatást nyújt az akció megvalósításához. A
befektetett pénz értéke azonban a közreműködő családok munkája révén - becslések szerint – a
megtermelt zöldségfélék piaci értékét alapul véve négy-ötszörösére növekedhet.

A nagyrészt tapasztalatlan hobbikertészek tevékenységét szakértő mentorok kísérik figyelemmel,
akik a vetőmagok felhasználását és a gazdálkodás eredményességét a program idején átlagosan
portánként háromszori szemlén értékelik és dokumentálják. A személyes látogatások alapján a
legsikeresebbnek ítélt kétezer résztvevő különjutalomban is részesül – ők elismerésül 10-10 napos
csibét kapnak 2012 tavaszán.
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