Hidvégardó Község Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
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Hidvégardó 660 lelkes község BorsodAbaúj-Zemplén megyében, Miskolctól
75 km-re, az Edelényi Járás északi
peremrészén, közvetlenül a szlovák határ szélén.
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Idén három start közfoglalkoztatási
program indult el községünkben:
Mezőgazdasági, Téli- és egyéb
értékteremtő, közúthálózatjavítás, így összesen 30 fő
számára lett biztosítva mun
kalehetőség. A mezőgazdasági program lényege, hogy az
önkormányzat által üzemeltetett, de
négy település igényeit kiszolgáló konyha
számára megtermeljük a legszükségesebb konyhakerti növényeket. A közfoglalkoztatott személyek egy évre vis�szamenőlegesen hasonló jellegű munkafeladatokban vettek
már részt, így megfelelő elméleti és gyakorlati képzéssel a hátuk
mögött el tudták végezni a tervezett feladatokat. A téli- és egyéb
értékteremtő programban, a vízelvezető árkok állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges munkálatok elvégzése,
és az év adott időszakaiban a hó eltakarítása, síkosság-mentesítés,
tavasztól pedig az önkormányzat kiszolgáló épületeinek felújítása, majd az épület környezetének rendezése a feladat. Az önkormányzati közúthálózat-javítás program a település közútjainak
rendbetételéről gondoskodik. A programokkal a községet sújtó
foglalkoztatási nehézségeken nagymértékben sikerült enyhíteni.
A megtermelt javak mind nagyobb hányadát teszik ki a konyha
alapanyag-ellátásának. A résztvevők és családjaiknak szinte 100%a közvetlen vagy közvetett módon haszonélvezői a megtermelt
javaknak. A sikeres mezőgazdasági program által megtermelt jó
minőségű alapanyagokat, kedvező áron tudjuk majd értékesíteni.
A saját konyhánk állandó igényeinek kielégítése garantálja a meg-

Matusz Tamás, polgármester
termelt javak további felhasználását.
A programban érintetteket a megszerzett tudásuk és munkatapasztalatuk miatt a későbbiek folyamán is
tudjuk majd alkalmazni. Távlati célunk a
szociális szövetkezeti modell bevezetése,
az emberek folyamatos foglalkoztatása
és így a megélhetésük hosszú távú biztoBerki Béla, közfoglalkoztatott
A közfoglalkoztatási program azért jelentett előnyt számunkra,
mert a hosszabb távú munka által megélhetési lehetőséghez
jutottunk. Munkaközösség tagjai lettünk, kiszabadultunk a munkanélküliség egyhangú világából. A munkavégzés nem volt megerőltető, monoton, hiszen többen több helyszínen, több feladatot végeztünk. A
fizetés nem volt olyan magas, de több volt a segélynél. A lényeg, hogy dolgozhattunk és hasznos munkát végeztünk lakóhelyükön, és reménykedünk
a bérek emelkedésében.
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