Sóshartyán Község Önkormányzata
Nógrád megye

Tóth Gabriella, polgármester
Sóshartyán többszörösen hátrányos
helyzetű település. 50-120 fő közfoglalkoztatásával az önkormányzat
vált a legnagyobb munkáltatóvá a
községben. A programok „központja”
az önkormányzat mezőgazdasági állattartó telepe, ahol mintagazdaság - az EllaFarm - létrehozásával a hagyományos falusi életvitel visszaállítása a cél. A program elméleti, gyakorlati tudás mellett anyagi
hasznot, önbecsülést jelent a közfoglalkoztatottaknak. Elősegíti
a munkaerő-piacra való visszatérést, illetve a gyakorlatban megtanultakat a háztáji termelésben is kamatoztatják. A tapasztalattal bíró idős lakosság szaktudásával segítette a programokat,
a közös munka közösségformálóvá vált. 2013-ban a szociális
földprogram keretében „mini” tésztagyártó üzem megvalósítása történt. Ez további foglalkoztatásra, költségcsökkentésre és bevételre adott lehetőséget. A helyi főzőkonyhán hasznosultak a mintaprogram keretén belül
megtermelt javak. A programban a közfoglalkoztatottak

segítségével megújult az állattartásra szolgáló
istálló épülete is (külsőleg EMVA forrásból).
Szociális blokk, gépszín, trágyatároló,
kukoricagóré került megépítésre.
Megkezdődött a tyúkól építése is.
A programon belül gyümölcsöst
telepítettünk. Saját földterületen,
NFA-tól igényelt, illetve a lakosság által biztosított szántókon
gabonanövényeket, konyhakerti
növényeket termeltünk, a legelőt
az állattartásban hasznosítottuk. Az
állatállomány sokrétű (szarvasmarha,
tyúk, liba, kacsa, juh, rackajuh, mangalica, sertés) akár egy paraszti udvarban,
így esetenként gyermekcsoportok is megtekinthetik azt. 2012-ben Sóshartyán két településsel
közösen állította ki termékeit az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol elismerő oklevélben részesült a Szociális Földprogramban végzett innovatív munkájáért. A közfoglalkoztatás
területén elért sikerekért - szintén 2012-ben – belügyminiszteri elismerésben részesültünk.
Tóth Norbert, közfoglalkoztatott
A programban a kezdetektől szakmunkásként vettem részt. A
telepen történő építkezéseknél szakmai tudásomat érvényesíthettem, a szántóföldi munkálatokban és az állattartásban is
részt vettem. Számomra a térségben egyedüli munkalehetőség az e
programban való részvétel, melynek eredményeit kézzel foghatóan látom,
tapasztalom. Bízom a program sikerességében, hosszútávú fenntartásában,
melyhez munkámmal kívánok hozzájárulni.

3131 Sóshartyán Dózsa út 1. www.soshartyan.hu

Sóshartyán a Cserhát északi lábánál található 932 fő lakosú kistelepülés. A szociális földprogramban kezdetektől, a
Start mintaprogramokban két éve vesz részt.
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