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Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nógrád megye

Kerecseny Község Önkormányzata
Zala megye
Kerecseny község a zalai dombság szívében elhelyezkedő 
265 fős kistelepülés. A település lakosságának 1/3-a a roma 
kisebbséghez tartozik. Start mintaprogram indulásáig az 
aktív korú lakosság 80%-a munkanélküli volt. 

2013. évben 35  fő részvételével az 
előző évi tapasztalatokra építve 
4 programot indítottunk el. A téli 

közfoglalkoztatás projektben 12  főt 
alkalmaztunk, akik az időjárási viszo-

nyok alakulása szerint elvégezték a síkos-
ság-mentesítést, valamint az önkormányzati 

épületek belső festését, karbantartását valósították meg. A mező-
gazdaság projektben 23 fő közfoglalkoztatott konyhakerti növé-
nyeket termelt, valamint a 2012. évben telepített gyümölcsöst 
gondozta. A közfoglalkoztatás ideje alatt elvégezték a „Ház-
táji növénytermesztő és tartósító” megnevezésű képzést. 
Építettünk egy 400 m2-es fóliasátrat, melyben paprikát és 
kígyóuborkát termeltünk. A megtermelt zöldségféléket 

értékesítettük, ebből az önkormányzatnak kb. 
1  000  000   Ft bevétele származott. A bel-
területi utak karbantartása programban 
12 fő részvételével megoldottuk a te-
lepülésen lévő közúthálózat mellett 
a padkák lenyesését, a vízelvezető 
árok és átereszek kitisztítását. Az 
eddig földes utat martaszfalttal 
borítottuk. A mezőgazdasági utak, 
földutak karbantartása projekt 
12  fő közfoglalkoztatottal a mező-
gazdasági utak kitisztítását, folyama-
tos karbantartását, vízelvezetését vé-
gezte el. Minden program által sikerült 
értékteremtő munkát végeznünk, mely a 
település javát szolgálta. 2014. évben az eddig 
megszerzett tapasztalatok alapján folytatni szeret-

nénk az eddig megkezdett munkát és a mezőgazdasági 
program keretén belül bővíteni a tevékenységünket.

A mezőgazdasági programban dolgozok 2012-től, melynek kere-
tén belül zöldségféléket termeltünk. Nekem és a munkatársaimnak 

is nagy lendületet adott az, hogy nagyon jó minőségű terményeket 
állítottunk elő, melyet az Önkormányzat értékesíteni tudott és ez által a 

falu lakossága a piaci árhoz képest olcsóbb és friss zöldségfélékhez jutott. Az 
elméleti és gyakorlati képzés által olyan tudás birtokába jutottam, amit nem 
csak a munkám során, de otthon is tudok hasznosítani.

Bogdán Jánosné, közfoglalkoztatott

Réti Alfréd, polgármester


