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Töröcske

A Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezet 2011 júniusában kötött háromoldalú megállapodást
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésével és a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjával zöldfoglalkoztatás ellátása érdekében. A megállapodás lényege, hogy a város tulajdonát
képező földterületeket határozatlan időtartamra a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezet részére
térítésmentesen használatba adnak azzal a céllal, hogy azon saját célra, saját forrásból gazdálkodást
folytassanak.

A 2012 áprilisában indult program kettős célt szol- gál, egyrészt azt, hogy a munkaerőpiacon kisebb
eséllyel induló, alacsony végzettségű emberek megtermelhessék önmaguknak és családjuknak a
szükséges élelmiszereket, másrészt az önellátáson túl arra is lehetőségük van, hogy a megtermelt
fölösleget a szociális szövetkezet koordinálásával értékesítsék. A szövetkezet a Start közmunka
program- ban 24 millió forintos támogatást nyert, melyből több mint 17 millió forint az emberek
munkabére és a járulékok volt. Emellett azonban jutott belőle az oktatásra is: a 24 fővel indult
zöldségtermesztő és tartósító tanfolyam 2012. szeptember 20-án ért véget szóbeli és gyakorlati
vizsgával. A Start program egy évig havi 47 ezer forintos fizetést ad azoknak, akiket a munkaügyi
központ a szövetkezethez irányít. A 44 hektár térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátott
földterületből hét hektárt művelnek: krumplit, paradicsomot, paprikát és más zöldsé- geket
termesztenek szabadföldön és üvegházakban. A résztvevők felé azt vállalta a szövetkezet, hogy a
város által hozzájuk irányított emberek számára jogosultanként legfeljebb 300 négyzetméter
művelésre alkalmas földterületet biztosítanak. Ezeket a földeket előtte felszántják és elboronálják,
majd ingyenesen adnak hozzá palántát és vetőmagokat is. Emellett földműveléssel kapcsolatos
szaktanácsadást biztosítanak és a szövetkezet különböző szociális juttatásokkal (meleg étkezés, nyers
élelmiszer, használt ruhák és használt bútorok) egészíti ki a dolgozók munkabérét. A gazdaság annyira
már megerősödött, hogy felesleget is termel, melyet a kaposvári piacon értékesít. A zöldséget
savanyítják is, amit szintén a piacon igyekeznek értékesíteni. Ahhoz azonban, hogy a
közétkeztetőknek rendszeresen tudjanak beszállítani, esetben azonban akár 100 embert is tudnának
foglalkoztatni. szükség volna némi tőkére. Ebben az

GONDOK
A sikerek mellett több probléma is terhelte a szövetkezetet. A szociális szövetkezet elnöke már 2011ben felvetette, hogy nagyon komoly problémát jelent, hogy szakképzetlen, a földműveléshez nem
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értő emberekkel dolgoznak. Nem csak kertészeti képzésre és szakemberre van szükségük a
dolgozóknak, hanem egy elhivatott szociális munkás segítsége is nagyban hozzájárulna a sikeres
munkához. Ez utóbbit csak önerőből tudnák megoldani, jelenleg nincs rá forrásuk. Pedig a képzetlen
munkavállalók közül is többnyire azok érkeznek hozzájuk, akiknek munkavégző képessége teljes
mértékben hiányzik. Ezt az intenzív cserélődés is igazolja. Alig néhányan maradnak meg hosszabb távon a gazdaságban.
Sokan elszoktak a korán keléstől, a rendszeres feladatoktól, a fegyelmezett és pontos
munkavégzéstől.
A szebb napokat látott egykori kórházi célgazdaság területeit leharcolva vették át 2010-ben. A sokáig
jól működő töröcskei területeken az épületeket, melegházakat szétlopták. Most folyik a helyreállítása
annak a fűtési rendszernek, ami 600 négyzetméteren segít kitolni a termelés időszakát. Korábban
ismeretlenek a vezetékrendszert szinte teljesen eltávolították. Két új vegyes-tüzelési kazánt kellett
beszerelni, valamint öntözőrendszert kellett kiépíteni. 2012 októberében betörtek és elvittek egy
permetezőt, egy bozótvágót és két fűrészgépet. A két régi kazánt szétverték és ellopták belőle a
rézcsöveket, de bezsákolt vöröshagymát és gyöngyhagymát is elloptak a tolvajok, akiknek
mindenképpen kellett helyismerettel rendelkezniük, hiszen tudták, hol keressék a gépeket.
Huszonhatmillió forintot kaptak az embereik után 2012-ben bér- és járuléktámogatásként, csakhogy
a mezőgazdasági termelésre alapozó gazdálkodásukat megnehezítette, hogy szemben a
kedvezményezett önkormányzatokkal, ők milliókat fizettek ki általános forgalmi adóra, és a kaposvári
önkormányzat félmilliós iparűzési adója is terhelte őket. A programban sokáig cserélődtek az
emberek, miután igazán dolgos alkalmazottakat 47 ezer forintért kevés sikerrel találtak hosszú távra.
A szövetkezet alkalmazottait sem tudták folyamatosan munkával ellátni, miután sem a kaposvári
piacon, sem a közintézményekben, mint lehetséges felvásárlókban nem találták meg a szerintük
elvárható támogatást. A fentiek miatt a dolgozókat a tél kezdetén szabadságra kellett küldeni. A
program vezetője szerint a szociális szövetkezet nem fog a jövőben közfoglalkoztatási programban
részt vállalni.
„Azóta néhány emberen kívül mindenki kicserélődött. Akinek elég lett volna a 47 ezer forint, azok –
tisztelet a kivételnek – csak kárt okoztak, aki pedig tisztességesen dolgoznak, azoknak megalázóan
kevés ez a pénz.”
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