
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A munka meghozta zöldségét  
- Mezőberényben több szervezet összefogásával valósult meg az Élelmiszerlavina 
 
Harmadik alkalommal írták ki az Élelmiszerlavina és a Syngenta Kft. közös önkormányzati 
pályázatát, amit idén 23 önkormányzat és alapítvány nyert el. A nyertesek között szerepel 
Mezőberény Önkormányzata is, amely négy civil szervezettel összefogva valósította meg a 
Programot. Az együttműködés eredményességét mutatja, hogy a megtermelt zöldségeknek 
köszönhetően 200 család mindennapi megélhetését tudják segíteni. 
 
A pályázatban szereplı szervezetek – a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, a „Fogjunk 
Össze” Közhasznú Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesülete, és a Spektrum Alapítvány - 
önkéntesei közül ötvenen vettek részt a mindennapi termelésben. A programban résztvevık, 
kitartóan dolgoztak a földeken, és lelkesedésük folyamatosan fokozódott, ahogy a munkájuk 
eredménye egyre láthatóbbá vált. A szakemberek segítségét szívesen fogadták, érdeklıdve 
figyelték a termesztési folyamatokat, hogy majd háztáji földeken is alkalmazhassák a 
tanultakat.  
 
Az egy hektárnyi bevetett területen burgonya, vöröshagyma, karfiol és uborka termelése 
folyt. Az idei időjárás nem volt a legoptimálisabb a termés számára, ennek ellenére bőséges 
termés lett burgonyából és vöröshagymából. Sajnos az uborka és a karfiol nem viselte jól a 
száraz időt, ezért ott a vártnál rosszabb termést takaríthattak be a helyiek. A programban 
résztvevők a nehézségeket legyőzve mégis örülnek, hogy részesei lehetnek az 
Élelmiszerlavinának, amivel másoknak és a családjuknak is egészséges, gondosan 
megtermelt zöldségeket tudnak biztosítani. 
  
„Tapasztalatként elmondható, hogy a pályázat egy nagy lehetıséget nyújtott az 
önkormányzatunk számára, viszont hallatlan nagy feladatot is rótt ránk. A Program nagy 
elınye mégis, hogy az idei évben 200 családnak tudunk jelentıs mennyiségő termést adni, és 
tapasztalatokkal felvértezve sokkal nagyobb eséllyel leszünk képesek a következı évben 
folytatni a programot. Lehetıséget látunk arra, hogy az önellátás felé tereljünk szociálisan 
hátrányos helyzetben lévı családokat!”- számolt be Siklósi István a város polgármestere.  
 
„Nagy örömmel tölt el, hogy a Program miatt egy ilyen nagyszabású városi összefogás jött 
létre, amelynek a Syngenta is a részese lehet. Első alkalommal vettek részt ebben a 
Programban és a kemény munka megtérült. A résztvevőknek és a koordinátoroknak 
további kitartást kívánok, mert nem kevés energiát és elkötelezettséget kívánt a teljes 
termelési folyamat lebonyolítása. Remélem a most szerzett tapasztalatokat tudják majd 
később is hasznosítani.” - nyilatkozta Czigány Tibor, a Syngenta Kft. ügyvezetője.  
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