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Barcs Város Önkormányzata
Baranya megye

Bazsi Község Önkormányzata
Veszprém megye

Nagyon jónak tartom a programot, örülök, hogy részese lehetek, 
szinte értelmet ad az életemnek. Munkám során sok mindennel 

foglalkozom, ez a változatosság is hozzájárul ahhoz, hogy szívesen 
csinálom. Életkoromnál fogva sajnos szinte lehetetlen elhelyezkednem a 

környéken, a közfoglalkoztatás jelenti számomra az egyetlen esélyt a megélhe-
tésemhez. A kapcsolódó képzésben szívesen vettem részt, úgy érzem hasznos 
ismereteket szereztem, amit főleg a munkám során tudok használni.

Majorovics György, közfoglalkoztatott

Bazsi község a sümegi járásban, Veszprém megye zalai hatá-
rán található, a Balatontól 23 km-re, lakosságszáma 430 fő.

A településen zajló közfoglalkozta-
tás kiemelt programja a mezőgaz-
dasági tevékenység. Növényter-

mesztési tevékenység keretében kb. 
600  m2-es önkormányzati tulajdonú 

területen 350  m támrendszert építet-
tünk ki, konzervuborka termesztése céljából. 

A projekthez kapcsolódik az önkormányzati tulajdonú, helyben 
honos alma tájfajták génbankjának, és egyéb önkormányzati 
gyümölcsösök gondozása, mintegy 9000 m2-es területen törté-
nő gyümölcstermesztés. A korábbi években megvalósítottunk 
egy őshonos baromfi visszahonosító programot a településün-
kön. Ennek sikerén felbuzdulva őshonos magyar fajtákból álló 
baromfiállományt vásároltunk, melyet 2013-ban 250 db-
osra bővítettünk. Állatállományunk takarmányszük-
ségletének biztosítására, mintegy 5 hektáros területen 
kukoricát és egyéb takarmánygabonát termesztünk. A 
baromfi tartás elsődleges célja a tenyésztés, melynek 
keretében napos állatokat állítunk elő. Keltetőházunk és 
egyéb gazdasági épületek kivitelezése a programba bevont 
dolgozók közreműködésével történt. Az őshonos gyümölcs-

fáink terméséből gyümölcsfeldolgozónkban 
készült alkoholmentes ivólevek biztosít-
ják rendezvényeinken a vendéglátás 
italszükségletét. A közfoglalkoztatási 
start-munka program keretében 
to vábbi három projekt elem került 
megvalósításra. Mezőgazdasági 
utak rendbetétele, közúthálózat 
javítása, kazánprogram 2013-ban 
mintegy 25 dolgozónak biztosí-
tott munkalehetőséget. Tapaszta-
lataink rendkívül jók, a program tár-
sadalmi elismertsége inspiráló mind 
a foglalkoztatottak mind a szervezők 
számára. Településünkön zajló értékte-
remtő, szemléletformáló közfoglalkoztatási 
gyakorlatra kíváncsi, kisebb nagyobb csoportokat 
heti rendszerességgel fogadunk, kiállításokon veszünk részt. Jö-

vőbeni fejlesztéseink célja a közfoglalkoztatást önfenn-
tartóvá tenni, szociális szövetkezetet létrehozni.

Szentes László, polgármester


