Gibárt Községi Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A start közfoglalkoztatási program keretén
belül 4 csapat dolgozott, belvíz, erdőtelepítés, mezőgazdasági és a kiemelt
mezőgazdasági, mely Abaújszántóval közös feladat.
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A belvíz program keretén belül
kocsibejáróval és árokkal láttuk el
a Táncsics és Petőfi utcákat. Elkészült a Széchenyi út 18. számtól
a gátig az árok ásása és mederlapozása. Elkészült a Gábriel köz,
ahol kész árok elemeket fektettünk
le. A 20 nő és 13 férfi 50 m3 sódert,
70 mázsa cementet, 3920 db mederlapot,
87 db átereszt, és 41 m3 betont dolgozott be.
A Petőfi utcát füvesítettük, sziklakertet építettünk
és magas kőrissel ültettük be. Kora nyáron pavilonokat
állítottunk fel a Kossuth úti játszótéren és a Szabadság
utcán lévő üres telken is. Sajnos, a 2012-ben ültetett
tölgyesünket valaki felgyújtotta, ezzel hatalmas kárt
okozva az önkormányzatnak, de igyekeztünk pótolni a
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Matkovics Lajos, polgármester
fákat, és újra ültettük a sorokat. Mezőgazdasági programjaink keretén
belül elkészült a hivatal udvarán a
250 négyzetméteres fóliasátor, melyben jövőre megkezdjük a palántanevelést. Az erőmű mögött, a játszótérnél
és a kéri tónál paprikát termesztettünk, melyet lakosaink között osztottunk szét.
2014-ben szeretnénk tovább folytatni programjainkat, melynek keretein belül a vízelvezetés lenne a legfontosabb feladat.
Temetőnket is szeretnénk körbekeríteni, parkolóval és urnafallal
ellátni. Az utak kialakítása is fontos feladat. Játszótereinket fel kell
újítani, mert elég rossz állapotban vannak a játékok. Gazdasági
épületünk is felújításra vár. Az önkormányzat épületére is ráférne
egy felújítás, korszerűsítés (ajtó-, ablakcsere, tetőcsere, festés, új vakolat, akadálymentesítés…).
Bujnóczki László Andrásné, közfoglalkoztatott
A vízelvezetés egy része megoldott, de még vannak utcák, ahol ezt
a gondot meg kell oldani. Fejlődik, szépül településünk. Kellemes
kiránduló illetve pihenő területek lettek kialakítva. Ha programjainkat tovább tudjuk folytatni – pl. mezőgazdasági –, akkor lassan több
bevételhez jut az önkormányzat. Nálunk az a helyzet, hogy főleg nők a közfoglalkoztatottak, de ennek ellenére minden munkát, amit az önkormányzat
bevállalt megcsináltunk, pedig sokszor férfinak való munkát végeztünk.

