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Egerág Önkormányzata 2011 óta vesz részt
a közfoglalkoztatási programokban.
A Startprogramunkat alapvetően a
régi belterjes paraszti gazdálkodás jelen viszonyokra való átültetésével terveztük.
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Szántóföldi és fóliás kertészet, takarmánynövény termesztés, állattenyésztés és tartás, intézményi konyha, helyi termelői piac, húsfeldolgozó és húsbolt, valamint integrációs
tevékenység biztosítja azt, hogy a helyben lakók, az általuk megtermelt, részben
feldolgozott prémium minőségű termékeket értékesíteni tudják. Ez által megteremtsék
az öngondoskodás feltételeit. A település adottságai
lehetővé teszik, hogy bizonyos központi szerepet töltsön be a környező települések környezetében, ezért a helyi szociális szövetkezet már úgy alakult, hogy a mikro környék is tudjon megélhetési
lehetőséget biztosítani. Erre bizonyíték a sertés, az őshonos magyar
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Árvai Béla, közfoglalkoztatott
Kezdetektől részt veszek a helyi közfoglalkoztatási program mezőgazdasági
ele
mében. Korábban a Pécsett lévő
húsüzemben dolgoztam, de megszűnt
a munkalehetőség és munkanélküli lettem. A környékünkön semmilyen munkalehetőség nincs, ezért nekem és családomnak komoly segítséget jelentett a
közfoglalkoztatás. Mióta részese vagyok
a programnak, ismét tudok otthon állatokat tartani. Három gyermekem van, az
állattartásból kettős haszna van a családnak. Egészséges étel és plusz bevétel.

Hegyi Győző, polgármester
baromfi és a magyar óriás nyúl programunk is, de ezt a folyamatot erősíti
a szövetkezet által működtetett zöldségbolt, amely a konyhával közösen
felvásárlóként nyújt segítséget a helyi
termékek felhasználásában. Az elmúlt évben indult iskola-kert és óvoda-kert program
szerepe, hogy minél több fórumon, minél szélesebb körben ismertessük meg a környék lakosságát az öngondoskodás lehetséges módozataival, formáljuk a tudatot és jó irányba befolyásoljuk a
közgondolkodást. Természetesen, a közös munkának, a jövedelemszerző tevékenységnek közösségformáló ereje mellett, az egyéni
önbecsülés ápolásában is komoly szerepe van. Az elmúlt 3 év alatt
eljutottunk odáig, hogy a közfoglalkoztatási program segítségével
minden dolgozni és magáról gondoskodni akaró személynek tudunk megfelelő alternatívát kínálni. Az idei évben a programban
résztvevők által tenyésztett és hizlalt állatok feldolgozását és piacra
juttatását kívánjuk megoldani. Célunk a lakosság minél szélesebb
körű foglalkoztatása és az önfenntartás megvalósítása.

