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Berzék település a Harangodi síkság legdélebbi települése.
A Miskolc-Tiszaújváros ipari tengelyen helyezkedik el. A lakosság létszáma 2013. évben 1021 fő. A kisebbség létszáma körülbelül 20%-ra tehető.
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Az itt élők zöme főként mezőgazdasággal foglalkozik, valamint
a 20 kilométeres vonzású ipari körzetekben létesült összeszerelő
üzemekben, gyárakban vállalnak munkát. Az Önkormányzat részt
vesz a hagyományos közfoglalkoztatási programokban. Főként a
karbantartási, településtisztasági, intézményi kisegítő feladatokat
látják el a foglalkoztatottak. Kiemelt prioritást élvez a start mintaprogramok értékteremtő programja, amellyel, a településen található ROP programon belül kialakításra került 2000 m2-es fóliaház
és hozzá tartozó szabadföld, ahol a megtermelt, zöldségekkel az
üzemi konyha kiadásait kívánjuk csökkenteni. A növénytermesztéssel foglalkozók létszáma 15 fő. Nem utolsó sorban önkormányzati tulajdonban lévő Phare előcsatlakozási programon belül telepített bodza-ültetvény, folyamatos rekonstrukcióját végeztük
el, illetve a bodza-terméséből, sikerült kijutnunk a nemzetközi
piacra is. Spanyolországba és Portugáliába szállítottuk a közfoglalkoztatásban megtermelt kiváló minőségű bodzát, ezen a területen 12 fő dolgozik. Tapasztalataink pozitívak, mind a település

Farkas László, polgármester
lakói és a közfoglalkoztatásban részt
vevők vonatkozásában. A közfoglalkoztatottakat büszkeség tölti el,
mikor a helyben megtermelt zöldségek, gyümölcsök a megfelelő helyen
hasznosulnak, valamint az itt élők dicsérik
a produktumok minőségét. Sokak számára
jelent megélhetést és értékteremtő munkát a közfoglalkoztatás.
Berzék település részt vett az Itthon vagy, Szeretlek Magyarország
rendezvénysorozaton, ahol a helyben megtermelt termékek versenyét rendeztük meg. 2014. évben tovább szeretnék folytatni a
közfoglalkoztatást, célul tűztük ki a növénytermesztés magasabb
szintre való emelését. Szeretnénk a lakosokban és a térségben „a
minőség és hagyományőrzés” jelentőségét hangsúlyozni.
Árvai Éva, közfoglalkoztatott
Ez a program eltér a hagyományos foglalkoztatástól, értékteremtő munkát
végzünk. Munkatársaim többsége szakképzett, ez elősegíti a sikeres munkavégzést. Előnyös a munkahely közelsége, nem kell utaznunk, igazán nincs is
más munkalehetőség. A szerszám felszereltség tekintetében vannak hiányosságok, valamint ahhoz, hogy folyamatos termelés tudjon megvalósulni, leghamarabb februárban, de legkésőbb márciusban el kellene kezdeni ezt a programot. Mindösszesen örülök, hogy részt vehetek a start mintaprogramban.

