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Dencsháza község, Baranya megye délnyugati részén az Ormánság és a Zselici
dombság találkozásánál, Szigetvártól délre található, összességében
617 fős település. A település közigazgatási területe 1398 hektár,
melyből 67,5 hektár belterületi
ingatlan.
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A községhez tartozik lakott külterületként Péterfa-puszta mely
6 hektáros területen, a falutól mintegy 5 km-re fekszik, 119 lakosa van.
A program elsődleges célja, hogy az
akár több évtizede munkanélküli, mélyszegénységben élő embereket alkalmassá
tegye arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon is
eséllyel vegyék fel a versenyt, valamint kizárólagos fogyasztóból az önfenntartó család irányába mozduljanak el. A teljes
programban 54 fő tartós munkanélküli vett részt. Egy parasztház megvásárlásával és felújításával, ólak és tárolók
építésével, egy olyan udvart alakítottunk ki, ahol a régi
hagyományos háztáji növénytermesztést és állattartást
végezzük, illetve mutatjuk be. Bízunk benne, hogy mind az
ott dolgozó, mind a faluban élő családoknak jó példát fog mutatni egy ilyen hagyományos, költségkímélő, de sok kézimunkát

Kobra Ottó,

polgármester

igénylő technológiákra épülő mintagazdaság. Szeretnénk bemutatni,
hogy megfelelő szorgalommal és a
helyes fajták és technológia alkalmazásával mennyi pénz takarítható meg
egy család számára. A projekt bevételeit
100%-ban visszaforgattuk a fejlesztésekbe. Az
így kialakított mintaporta később akár önállóan, a falu közössége
részére biztosíthatja egy szövetkezeti formában működő
gazdasági szakmai központ, felvásárló, értékesítő hely meglétét.
Igyekszünk árainkat úgy alakítani, hogy a nagy áruházláncokkal
szemben előnyösebb legyen nálunk vásárolni. A zöldségféléket
a helyi közétkeztetésben hasznosítottuk, vagy értékesítettük, de
nagy mennyiséget osztottunk szét a közfoglalkoztatottak között
is, ezzel is kiegészítve jövedelmüket, valamint azért is, hogy
megtapasztalják a különbséget a helyi termesztésű és a
vásárolt zöldségek között.
Szabóné Balogh Eszter, közfoglalkoztatott
Szabóné Balogh Eszter, dencsházai lakos vagyok és már három
éve dolgozom a közfoglalkoztatási programban. Véleményem
szerint, a program nagyon sok embernek segít a megélhetésben, bár az is igaz, hogy teljes anyagi biztonságot nem nyújt. A
programban végzett feladatokat és tapasztalatokat otthon is tudom
hasznosítani, mert nagyon sok mindent a munka keretein belül tanultam
meg. Ez főként az állattartásra, és állattenyésztésre vonatkozik, mivel
én jelenleg ezt a munkát végzem. A három év alatt egy tanfolyamot is
elvégeztem, ahol az állattenyésztésről tanultam. Bármilyen munkát szívesen elvégzek és örülök neki, hogy lehetőségem van a programban részt
venni, mert a környéken más munkalehetőség sajnos nincs.

