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Csanádpalota Csongrád és Békés megye
határán elhelyezkedő település. A település a Makói járáshoz tartozik, hátrányos helyzetű település. 2009.
évben városi rangra emelkedett,
lakosainak száma 2013. január
1-jén 3058 fő.
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A települési önkormányzat 2000 m2
fóliasátorral kiépített területen
gazdálkodik a programban már
több éve résztvevő (20 fő) közfoglalkoztatott munkája révén. A megtermelt uborka, paprika, paradicsom a
település lakossága, a környező településen élők körében került értékesítésre, savanyúságot is készítettek a terményekből. A másik fő termény a csiperkegomba, melyet egy 400 m2 területű épületben
termesztenek a közfoglalkoztatottak (13 fő). A zsákokban érkező
komposztból megtermelt gomba nagy sikert ért el a lakosság
körében. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a belvízvédelemre. A korábbi programok során kialakított belvízelvezető csatornák folyamatos rendben – és karbantartása a fő feladat. Az idei évben a fenti programelem

Kovács Sándor, polgármester
kibővítésre került egy betonelemgyártó gép megvásárlásával, mely
segítségével a közfoglalkoztatottak
(40 fő) térkövet és mederelemet
gyártanak. A kész termékek a közintézmények előtti járdaszakaszok felújítását
segítették elő, illetve értékesítésre is kerülnek.
Programjaink között szerepel a mezőgazdasági utak karbantartása, mely során a közfoglalkoztatottak (15 fő) gréderrel folyamatosan karbantartják az utakat, fűkaszákkal a csatornapartokat, fokozott figyelmet fordítva a parlagfű- és aranka-mentesítésre. A téli
értékteremtő program keretében két foglalkoztatási időszakban
valósul meg (30 fő). Tavasszal a közterületek újraparkosítása, a virágok gondozása a fő feladat. Az őszi időszakban a lombhullató
fák leveleinek összegyűjtése, komposztálása, valamint a fák és
sövények gallyazását végezzük el. Télen a járdák, közutak, az idős,
gondozásra szoruló emberek háza előtti jégmentesítés a teendő.
Önkormányzatunk 2014. évben a már megkezdett programokat kívánja tovább folytatni.
Papp Zoltánné, közfoglalkoztatott
Mivel a munkahelyem 35 év munkaviszony után megszűnt, koromnál fogva munkalehetőség nem adódott, így nagyon örültem ennek
a lehetőségnek is. Mivel eddig a mezőgazdaság távol állt tőlem, sok újat
tanulhattam a programnak köszönhetően. Ismereteim a mai napig folyamatosan bővülnek, mivel szabad termesztéssel is próbálkozunk, de a fólia 3 év után
is kihívást jelent. Mindemellett sikeresen elvégeztem a programhoz kapcsolódó
tanfolyamot is, melyet munkám során közvetlenül tudok hasznosítani. A program
sikerére tekintettel reményeket fűzök a hosszabb távon történő foglalkoztatáshoz.
Az eddigi termelést alapul véve a lakosság jelentős érdeklődést mutat terményeink iránt. Ez a pozitív visszajelzés mindig örömmel tölt el, s arra sarkall bennünket,
hogy újabb és újabb terményekkel próbáljunk előállni, mindenki megelégedésére.

