Cigánd Város Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Cigánd Város az ország egyik leghátrányosabb helyzetében lévő térségének járási
székhelyű települése. Mint minden
más településen a megyében, Cigándon is hatalmas probléma a
munkanélküliség. Ezen probléma megoldására az önkormányzat a végletekig kihasználja a
közfoglalkoztatási programok
adta lehetőségeket.
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A városi önkormányzat már több
éve pályázik közfoglalkoztatási programokra, de az igazi áttörést a 2013-as
év hozta meg a kisváros életében. Ebben
az évben a START programokban több mint
200 főnek sikerült munkát biztosítani (mezőgazdasági,
állattenyésztési, belvízelvezetés, egyéb értékteremtő, belterületi
közutak karbantartása, ”kazán program”, téli átmeneti közfoglalkoztatási programokban), és ezzel a térség legnagyobb
foglalkoztatójává vált a város önkormányzata. A közfoglalkoztatottak és a támogatások segítségével kialakításra
került egy állattartó telep, megépült a savanyító üzem, a
korszerűbb térkő gyártásnak köszönhetően járdák újultak
meg, további 2 fóliasátorral bővülhetett a kertészeti telep,
megújultak a közintézmények kerítései, filagória épült, parko-
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Oláh Krisztián, polgármester
lók kerültek kialakításra, több mint
10 hektáron folyt a mezőgazdasági
munka és idén először elindult az
állattenyésztés is. A teljesség igénye
nélkül felsorolt tevékenységek mellé
kis- és nagyértékű eszközök kerültek beszerzésre. Tapasztalataink alapján kimondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatási programok nagyban segítik a város
fejlődését, értéket és munkahelyet teremtenek, valamint képzést
biztosítanak az alacsony iskolai végzettségűek számára. A 2014-es
évben az önkormányzat ismét áttörésre készül közfoglalkoztatási
programjaival. A foglalkoztatottak létszámának növekedése mellett 25 hektáron kezdődhet meg a mezőgazdasági munka, míg
az állattenyésztéshez kapcsolódóan egy vágópont kialakítására is
sor kerülhet. A térkő gyártáshoz kapcsolódóan egy már meglévő
csarnok bővítésével fűrészüzem kialakítása a cél. További újítás,
hogy helyi sajátosságként egy szövő, varró és fazekas műhely is létesülhetne a településen.
Nagy Miklósné, közfoglalkoztatott
Személy szerint én örültem, hogy bekerültem a mezőgazdasági
programba, mivel egyébként sem áll távol tőlem ez az ágazat.
Új ismereteket, tapasztalatokat szereztem, amiket a későbbiekben
is hasznosítani tudok. Sokat segít, hogy a program munkahelyet, jövedelmet biztosít számomra és persze helyben van. Bízom abban, hogy a
program folytatódik és továbbra is kamatoztatni tudom tudásomat, ismereteimet, tapasztalataimat.

