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Alap község a Mezőföld déli részén elhelyezkedő, 2016 fős település. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen
meghaladó a munkanélküliség
a településen. Alap községben
a munkanélküliségi ráta 10,3%,
folyamatosan emelkedik.
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Településünk mezőgazdasági adott
sága tekintetében kiváló. A település célja a tendencia csökkenése
érdekében a népességmegtartó erő
növelése. A közfoglalkoztatás területén a
mezőgazdasági tevékenységet a kertészetben
tovább folytattuk, a 2011. és 2012. évben megkezdett
munkálatokat szem előtt tartva. A már meglévő mellé 2 új fűthető fóliasátor készült, és újabb területeket vontunk be a szabadföldi mezőgazdasági termelésbe. A programban 10 fő
közfoglalkoztatott vett részt, akik mezőgazdasági képesítést is szereztek a projekt során. 2013. évben az általuk
megtermelt mennyiség főzőtökből 240 kg, zöldbabból
120 kg, vöröshagymából 240 kg, burgonyából 560 kg,
hegyes erős paprikából 240 db, tv paprikából 2315 kg, paradicsomból 260 kg, uborkából 260 kg, sárgarépából 118 kg,

Méhes Lajosné, polgármester
petrezselyemből 96 kg, és céklából
64 kg volt. Önkormányzatunk már
2 éve foglalkozik a Startmunka min
taprogram keretében mezőgazdasági termeléssel. Az előző évek tapasztalatait felhasználva egyre nagyobb termésátlagokat tudunk elérni. Az emberek a képzés
során elsajátított mezőgazdasági ismereteket is kitűnően tudják
alkalmazni. Fontosnak tartjuk a környező településekkel a tapasztalatcserét és együttműködést. A megtermelt zöldségfélék a helyi
óvoda konyháján kerülnek felhasználásra. 2013. évben a sárbogárdi Lecsófesztiválon vettünk részt, ahol bemutatkoztunk kertészeti terményeinkkel (paprika, paradicsom, uborka). 2014. évben
szeretnénk 2 hektár területen homoktövis ültetvényt telepíteni. A
homoktövis gyorsan termőre forduló növény, a későbbi években
ennek feldolgozásában is gondolkodunk (ivólé, lekvár). Tervezzük
továbbá több hektár eper és levendula ültetvény, és energiafű telepítését is.
Takács Józsefné, közfoglalkoztatott
Az idén második éve, hogy a kertészet vezetője voltam. Sikerült a kertészeti dolgozókkal a tapasztalatokat megosztani és
hasznosítani. Nagyon sokat tanultam más kertészetekben tett
látogatások során. Jónak tartom, hogy a Start munkaprogram keretén belül kiépültek a fólia sátrak és a kertészet, melyet a következő években is tudunk hasznosítani. Ez azért is jó, mert a megtermelt növényeket a
helyi óvoda konyháján fel tudjuk használni.

