A magyar falu képe permanensen átalakult az elmúlt évtizedekben, így volt ez Dányban is.(Szocialista nagyüzem létesült.) A családi, ház körüli gazdálkodás azonban megmaradt. A vidéki mg. nagyüzemekben állattartás alig volt, parlagon voltak a parcellák. A vidéki, mg.-hoz kötődő népesség megtartó erő. Mi a mg.? Fizikai munka, tudás, identitás, szülőföld, egészség, bevételi forrás. Kultúrát ápol és teremt. Föld-ember, növény, állat harmóniája. Vidéki MO, egy sajátosság, egy nagy projekt, ökoszociális szolgáltatás. Falu-vidék=szellemi örökség, a háztáji= "A kicsi a szép"... A családi gazdaság = tervezés, feldolgozás, szolgáltatás megszűnt, de a háztáji önellátás nagyrész ma is megmaradt. 201 családot kérdeztek meg a dányi népfőiskolások kérdőívek, véletlenszerű kiválasztás alapján. A háztáji termelés rangos volt Dányban, elősegítette a parasztpolgárság (önálló, biztonságot nyújtó) létrejöttét. A TSZ felvásárolta a háztáji sertéseket, konyhakert volt, terményjáradék volt, földjáradék volt. Egylépcsős, majd többlépcsős mobilitás volt a helyi társadalomban. Nem tűnt el mára sem a háztáji gazdálkodás.270 család piacra is tud termelni. Családok 3/4-e (zöldségek) a háztartást ellátja, 8 % piaci értékesítő, 16 % szívesen termelne a piacra, ha meg lennének a feltételek. Állattartás 80%-ban fedezi a családi szükségletet. Birtokszerkezet elaprózott,1-5 hektárja van a megkérdezett családok 84%-nak. 6 hektár fölött a családok 10%-nak van földje. A földeket általában bérbe adják. Miért nem foglalkoznak helyben többen mg-gal? Nincs erő, idő... 30-40 család helyzetbe hozását lehetne felvállalni a háztáji termelésben... Nincsenek kapcsolatok közösségi értékesítő hálózatokkal. Háztól való közvetlen vásárlás a mézen kívül nem jellemző. Van-e szerepe a háztájinak az életünkben? Érték: természet közeliség, érték, hobbi. Tovább növelhető, jobban legyen része az életünknek. Felértékelődik a falunk? Vidékfejlesztés, falumegújítás ált. célja a belső erők újraélesztése... Vitalizálni kell a falut!
 
Központi irányítás és a helyi falu élete milyen viszonyban van egymással? Népfőiskola szerepe... szeretnének többet tudni a gazdálkodásról... Kitől várnak segítséget? Kormányzat, önkormányzat... Legyen felvásárló, legyen olcsóbb a víz, a vetőmag. Legyen helyi piac legyen kedvezményes hitel, kaláka és önerő, állandóság, kiszámíthatóság.
90 %-ban legyen helyi termelői piac Dányban. 17 % értékesítene is... Bioélelmiszer a csúcs. Családszerkezet: 60 % él egyedül nem tudja bevállalni. Eklektikus a helyzet: amikor megerősödtek a dány családok, nem tudták beforgatni a termelésbe a pénzt...
Él a mg. munka szeretete és vannak, akik piacra is termelnének.
Kik vonhatóak be a termelésbe? Mi a helyzet a beköltözőkkel, fiatalokkal? Legyen falugazda.
Mi a jövőkép? Földet juttatni a háztáji termelést vállalóknak. Pályázatok a 0-ról indulóknak, kisgépeket juttatni, mintagazdaság legyen legalább egy, legyen ea. szakmai tanfolyam... piac legyen, biztonságos legyen termelni, legyen, aki irányítja a feldolgozást. Mezőgazdaság-turizmus, gyógynövények, biogazdaság, épüljön egymásra...
 
Zárszó: dányi családokban él a mg.munka szeretete és értéke. Ráirányítani a figyelmet a nemzetgazdaság elhanyagolt részére. Kimaradt a háztáji gazdaságok segítése. Nemzeti, fenntartható vidékfejlesztés kell!


