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Egyedülálló vetőmag program indul a vidéki szegénység felszámolására
Jászkisér, 2011. március 19. – 8000 egységcsomag vetőmagot oszt szét a Magyar
Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, márciusban.
A 16 millió forint értékű program az Amerikai Ház Alapítvány támogatásából
valósulhat meg.
Elsőként indít nagyarányú vetőmag programot a Magyar Vöröskereszt az ország két
legszegényebb régiójában az Amerikai Ház Alapítvánnyal együttműködve. A márciusban
induló program célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Jász-Nagykun-Szolnok megye
kistérségeiben lakó rászoruló családok saját zöldségtermesztésbe kezdjenek.
A kezdeményezés hátterében az a 2010-es esélyegyenlőségi program áll, melynek keretében
Jászkísér önkormányzata 100 családnak biztosított vetőmagot.
A tavalyi sikeres jászkíséri program tapasztalatait alapul véve a Magyar Vöröskereszt az
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közreműködésével. az idei évben 8000 család bevonásával valósít meg hasonló programot.
A program időtartama alatt a rászorulók dughagymát, zöldborsót, babot, kukoricát, uborkát,
tököt, retket, petrezselymet, sárgarépát és salátát termeszthetnek kertjeikben, a márciustól
szeptemberig tartó időszakban.
A két megyében összesen 91 településen osztanak a szervezet munkatársai, önkéntesei
vetőmagokat a hátrányos helyzetben élő családoknak. A programban résztvevő mintegy 8000
család vállalja, hogy 40m2 alapterületen különböző konyhakerti növényeket termeszt,

rendelkezik a műveléshez, gondozáshoz szükséges eszközökkel és megtermeli családja
számára a szükséges zöldségeket.
A szervezők külön figyelmet fordítanak azokra a családokra, akik nem rendelkeznek kellő
tapasztalattal, de szívesen részt vesznek a programban. Ezeknek a családoknak önkéntes
mezőgazdászok és Magyar Vöröskereszt képviselői segítenek abban, hogy végig tudják
csinálni a programot és követendő példát mutassanak a felnövekvő nemzedék számára.
Richard Field, az Amerikai Ház Alapítvány elnöke szerint az öngondoskodás és a kertkultúra
fejlesztése, megerősítheti a vidéki családokat. A hazánkban élő üzletember amerikai
tapasztalatokból kiindulva úgy gondolja, hogy nem kizárólag az állam feladata a
szegénységgel kapcsolatos problémák megoldása, a szegénység felszámolása. Ebben fontos
szerep jut a civil kezdeményezéseknek, illetve adományoknak, melyek segítenek a
rászorulókon.
Szerinte a most induló Konyhakert programmal számos vidéken élő családot vissza lehet
téríteni a kertműveléshez, ami a szegénységen is enyhíthet. Ezért döntött úgy, hogy egy
hosszú távú programmal és amerikai finanszírozással támogatja a Magyarországon élők
előbbre jutását.
Az Amerikai Ház Alapítvány nem először kéri fel a Magyar Vöröskeresztet programjai
támogatására. A segélyszervezet hazánk legnagyobb és országosan legkiterjedtebb
hálózatával rendelkezik, így minden megyét és szinte minden települést el tud érni. Polacsek
Györgyi, a szervezet szociális vezetője szerint, a most induló modell egy hosszú távú program
első lépése.
Az idén 130 éves humanitárius szervezet szociális vezetője elmondta: „a Magyar
Vöröskereszt megkülönböztetett figyelemmel kezeli azokat a programokat, amelyek hosszú
távú megoldást nyújtanak a rászorulók problémáinak kezelésére. A Konyhakert program egy
olyan kezdeményezés, amelyhez további befektetők is csatlakozhatnak és a helyi
önkormányzatokkal, valamint a Magyar Vöröskereszttel együtt egy átfogó program
szerveződhet a vidéki szegénység felszámolására.” Polacsek Györgyi azt is elmondta, hogy a
programhoz egy másik amerikai vonatkozású szervezet, az Amerikaiak a Magyarokért
Alapítvány is csatlakozott. Így a projektben legjobban kertészkedő 2000 család 10-10
naposcsibéhez juthat tavasszal.

Az Amerikai Ház Alapítvány segítségével jelenleg kilenc fővárosi iskolában, valamint
Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg 500 családnak osztanak
rendszeresen élelmiszer csomagot és tavaly decemberben egy hajléktalan szállót nyitottak
meg Csepelen.
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