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Beremend Nagyközség Önkormányzat
Baranya megye
Községünk Magyarország legdélebbi pontján fekvő tele-
pülése, ahol határos Horvátországgal. A község 2013. janu-
ár 1-jei nyilvántartása alapján a lakosok száma 2 509 fő, te-
rületének nagysága 48,26 km2. A község legnagyobb mun-
káltatója és egyben az ország cementgyártásának egyik 
központja, a német tulajdonú HeidelbergCement Group és 
a hozzá tartozó mészmű, a Carmeuse Hungária Kft. 

Beremend Nagyközség Önkormány-
zata 2013. március 1-én Start munka 
mintaprogram keretén belül, kreatív 

helyi sajátosságon alapuló program 
(betonüzem) megvalósítását indította 

el, melyhez a Baranya Megyei Kormány-
hivatal Siklósi Járási Hivatal Járási Munka-

ügyi Kirendeltsége nyújtott segítséget. A program időtar-
tama: 2013.03.01-2014.02.28, 15 fő álláskereső bevonásá-
val valósult meg. A programban résztvevő munkavállalók, 
a tapasztalatok szerint, a program segítségével visszake-
rülnek a munka világába és a családok megélhetése ezáltal 

könnyebbé válik. Beremend Nagyközség Önkor-
mányzata 2014. évre megemelt létszám-
mal (25  fő) közfoglalkoztatási program 
kérelmet nyújtott be a kitűzött célok 
folytatásához. A program tervezett 
időpontja 2014.06.01-2014.10.31. 
A község 2014. évi kitűzött tervei 
közt szerepel betonelemek gyár-
tása, a település árkok lapozásának, 
valamint a járdák térkövezésének 
folytatása. Például a temető 5-ös út 
600 m2 térkő legyártása, árkok javítá-
sához lapok gyártása, árkok javításához 
200 m2 30x30 lap gyártása, a rendőrség 
előtti parkoló térkövezése 240 m2, Szabad-
ság téri üzletek előtti térkövezés 30 m2, temető 

4-es szakasz térkövezése 600 m2, Napközi ott-
hon előtti bejáró betonozása-térkövezése 20 m2.

A program keretén belül, szakképzetlen munkavezetőként tevé-
kenykedtem. A program indulását megelőző 6 hónapban álláske-

reső voltam. A program indulása nagy segítséget nyújtott abban, 
hogy újra dolgozhassak, így javítva a családom anyagi helyzetét. Mi-

vel korábbi munkahelyem a cementiparban volt, így nem volt ismeretlen a 
munkakör. Ennek köszönhetően választott ki Beremend Nagyközség Önkor-
mányzata, szakképzetlen munkavezető beosztásba.

Pap Csaba, közfoglalkoztatott

Orsokics István, polgármester


