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Zics Község Önkormányzata
Somogy megye

ségünk a fóliasátras és szántóföldi zöldségtermesztés, tojótyúk 
tartás, sertéshízlalás. A közfoglalkoztatottak megértették, hogy 
a mi lehetőségeink között a közfoglalkoztatási munka egy ka-
paszkodó az életben maradáshoz. Kialakult egy tenni akaró, 
dolgozni vágyó közösség, mely szövetkezetet alakított. Lehe-
tőséget látunk arra, hogy ismét legyen Zicsen munkahely. Az 
egymás iránti tisztelet, egymás megbecsülése jellemzi a prog-
ramban résztvevőket.  2014-ben folytatjuk és tovább fejlesztjük 
a megkezdett tevékenységet, megteremtjük az anyakocatartás 
feltételeit. Mobilbolt üzemeltetését tervezzük. 2014-es évben 
szövetkezetünk gazdasági megalapozását tekintjük legfőbb 
feladatunknak. Bebizonyítjuk időseknek és fiataloknak, kicsiknek 
és nagyoknak, hogy szorgalmas munkával, kellő alázattal fenn 
tudjuk tartani magunkat. A zicsi emberek élni akarnak, és ezért 
minden lehetőséget kihasználunk és keményen dolgozunk, 

mert mi tisztességes munkával tisztességes bérért, be-
csületesen kívánunk megöregedni.

Zics község Koppány patak völgyében ta-
lálható, a Zichy család névadó birtoka 

volt. Településünkről az első írásos 
emlékek 1200-as évekből származ-

nak.  A török uralom után svá-
bokkal telepítették be. 

1907-ben Olvasó-, majd Gazda-
kör, 1914-ben Hitelszövetkezet 
alakult. A „téeszesítés” és a kör-

zetesítés hatására megindult az 
elvándorlás. Településünk ma el-

öregedő, 380 lelkes, élni akaró falu.  
A start közfoglalkoztatási programban 

megláttuk az életben maradás lehetősé-
gét. Lassan építkezve 2013. július 30-án 

megalakítottuk a Zicsi Szorgos Kezek Szociális 
Szövetkezetet. 2012-ben a mezőgazdasági projekt (15 
fő) mellett belvízelvezető rendszerek (7 fő), és mező-
gazdasági földutak rendbetétele (8 fő) programokban 
vettünk részt. Legjelentősebb a mezőgazdasági projekt, 
melyet 2013-ban 22 fővel folytattuk tovább. Fő tevékeny-

Más lehetőség nem lévén, már 2 éve dolgozok közfoglalkozta-
tott munkásként.  Véleményem az, hogy ez a projekt jó ötlet volt, 

akárki is találta ki. Örülök, hogy az önkormányzat ezt a projektet 
választotta. Így társaimmal együtt értelmes munkát végeztünk, mely-

nek értéke pénzben is kifejezhető. Zicshez köt minden, itt élnek a szüleim, itt 
voltam gyerek, családot is itt alapítottam. Bízom benne, hogy a szövetkezet 
megalakulásával „rendes” munkahelyem lesz.

Horváth József, közfoglalkoztatott


