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Fiad Község Önkormányzata
Somogy megye

Garadna Község Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Garadna község a történelmi abaúji térségben, a Hernád 
völgyének északi területén fekszik, a 3. számú országos köz-
út mentén. Napjainkban a településen mintegy 160  lakás-
ban 418-an élnek. Elöregedő település, magas az idős, egye-
dül élő lakosok száma. Jellemző a fiatalok elvándorlása. A 
családok elszegényedése jól megfigyelhető községünkben. 

Munkalehetőséget jóformán csak 
az önkormányzat, és a településen 
működő intézmények tudnak bizto-

sítani. A vállalkozásokra nem jellemző 
a foglalkoztatás. Az aktív korú lakosság 

között az országos átlagot magasan meg-
haladja a munkanélküliek aránya. Ennek ellen-

súlyozására kapcsolódtunk be a start munkaprogramokba.
Az alábbi közfoglalkoztatási programokban vettünk 

részt: Belvízelvezetés (2011), növénytermesztési program 
elindítása (2011), növénytermesztés és állattartás fel-
tételeinek kialakítása (2012), mezőgazdasági földutak 
karbantartása (2012), cirok-, növénytermesztés és állat-
tartás, cirokseprűk készítése (2013), tésztaüzem kialakí-

tása (2013), varróüzem kialakítása (2013), kazán 
program (2013). A mezőgazdasági progra-
munkban 20 fő, a tésztaüzemben 8 fő, 
a varróüzemben 5  fő, a kazánprog-
ramban 10  fő vett részt. Összesen 
43  munkanélküli foglalkoztatása 
valósult meg folyamatosan. 

A „nulláról” kellett építkez-
nünk, nehéz volt megtervezni az 
első lépéseket. Nagy kihívás volt 
a programba bevont munkanél-
küliek reszocializációja a munka 
vi lágába. Megtapasztaltuk, hogy az 
eredményekhez elszántság, kitartás, 
kö vetkezetesség, emberség, együttmű-
ködés és idő kell. 

2014-re a megkezdett programok folytatását, fejlesz-
tését és bővítését tervezzük. A már létrehozott Garadnáért Szociális 

Szövetkezettel együttműködve szeretnénk településünkön 
az önellátó gazdálkodás feltételeit megteremteni.

A rendszeres munkavégzés rendkívül jó hatással van az embe-
rekre, jobb a közérzetük, biztonságérzetet ad az állandó folya-

matos munkavégzés. Őket idézve: „Tervezhetjük a holnapot. Újra 
értékes embernek érezzük magunkat. Értéket teremtünk, amiből mi 

is és a lakosság is egyaránt részesül. Közösség formáló hatása is van.”

Csizmár András, közfoglalkoztatott

Pauló Tiborné, polgármester


