Rábaszentmihály Község Önkormányzata
Községünk Győr-Moson-Sopron megyei település. Győrtől légvonalban 20 km-re található a Rába-folyó jobb
partján. A lakosságszám egyre csökken, ma mindössze
521 lelket számlálunk.

Horváth Gábor, polgármester
A termelőszövetkezet (1993) és a
„Frotána” (2005) függönyfestő üzem
megszűnését követően munkale
hetőség a településen nincs. A közfoglalkoztatási start program több
pillérét valósította meg, belvíz-elvezetési
program (3 fő), a bio- és megújuló energiafelhasználás, közismertebb nevén a kazánprogram (2 fő) és a mezőgazdasági program elemeket (10 fő). A mezőgazdaság program
keretében három fő tevékenység valósult meg. Kertészet: kipróbált növényeink, burgonya, paprika, paradicsom, zöldségfélék.
Gyümölcstermesztés: barack, szilva, alma. Állattenyésztés: tyúktartás, keltetés. A kerti veteménygazdálkodást az önkormányzat
saját tulajdonát képező 5,5274 m2 terület teljes egészére kiterjesztette. A program keretében két darab, egyenként 300 m2-es
fóliasátor elhelyezésre is sorkerült, egyikben saláta és retek volt az
előnövénye a paprikának, paradicsomnak. Az előnövények utáni
kereslet alapján, saját forrásból, még egy 400 m2-es sátor került

felállításra, ahol szintén paprika termesztésére
került sor. A közfoglalkoztatottak a kertészetben a veteményezéstől a növények
ápolásán túl a betakarítást is végezték.
Majd a betakarítást követően a feldolgozás is szerves részét képezte a
foglalkoztatásuknak. Az előállított
késztermékeket minden pénteken, a helyi piacon a lakosságnak
értékesítjük, illetve a szociálisan
rászorulóknak eljuttatjuk.
Próbálkoztunk a házi száraztészta gyártásával. Az érdeklődés messze
felülmúlta kapacitásunkat, így a következő fejlesztés lehetőségét mindenképpen a nagyobb mennyiségű házi száraztésztagyártásban látjuk. Illetve a régi hagyományoknak
megfelelő tölgyhordós savanyításban. Terveink között szerepel
egy helyi pályázat kiírása a helyi termékek logójára. Termékeinket,
ingyenes kóstolóval, bemutattuk már csikvándi, gyarmati, és téti
rendezvényeken.
Némethné Varga Katalin, közfoglalkoztatott
A programba kerülésem előtt 1,5 évig voltam munkanélküli. Azóta újra hasznosnak érzem magam. A munka sokrétű, a veteményezéstől, a betakarításig,
a feldolgozásig minden folyamatot szívesen végzünk. Jó együttdolgozni a
társakkal, segítjük egymást saját tapasztalatainkkal. Nagyon sokat jelentett a
képzésen való részvétel, a fizikai munka mellett az elménket is megdolgoztattuk. Amikor visszajönnek a kész termékeinkért és dicsérik, az mindegyikünknek
sokat jelent. Csak a pénz lenne kicsit több.
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