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Kiss Péter, polgármester
2011-ben kiváló feltételekkel megjelent a start közfoglalkoztatási le
hetőség, amellyel jelentősebb ered
ményeket tudtunk elérni. A start
közfoglalkoztatási programok adta lehetőségekkel élve, felépítettünk az elmúlt
hónapokban egy komplex programot 4 projekttel – mezőgazdaság, tészta, belvíz, mezőgazdasági földutak
rendbetétele –, melyekben összesen 113 főt foglalkoztattunk. Az
alapot a mezőgazdasági ágazat adta és adja.
A start programot az 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben kiírt pályázatra benyújtott és elnyert pincés tároló megvalósításával fejlesztettük tovább. Ennek eredményeképpen egy 120 m2-es pincét
építettünk a megtermelt zöldségfélék és gyümölcsök megfelelő
tárolása céljából. A pince tetején kialakított fedett szín alatt kapott
helyet a betonelemgyártó-gép, ahol a térkövek, medenceburkoló lapok gyártása történik. Egyedülálló lehetőség településünknek, hogy az itt élő emberek nem a segélyből akartak és akarnak

megélni, hanem dolgozni szeretnének. A közfoglalkoztatás lehetőséget ad, hogy végre
értelmes, értékteremtő munkát végezzenek. Így a település fejlődik, és nem
leépül. A közétkeztetés minősége,
mennyisége jelentős mértékben
javult. 2012-ben a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázata keretében az első 8 település között
végeztünk. Az idén Kazincbarcika
kistérség szervezésében termékbemutatót tartottunk Múcsonyban.
2014-ben ezzel a 4 projektelemmel szeretnénk indulni, mely az előző
években megszerzett alapokra épül és
bővítjük a tevékenységünket a mintamenza
program elindításával, illetve a konyha elavult technológiáját szeretnénk felújítani a megtermelt mezőgazdasági termékek hatékonyabb feldolgozása érdekében. Regionális szintet
kielégítő anyakocatelepet szeretnénk megvalósítani.
Molnár Lászlóné, közfoglalkoztatott
Több éven keresztül munkanélküliként éltem, 2 gyermeket nevelek, férjem is
munkanélküli, alkalmi munkákból éltünk. Mindig is dolgozni szerettünk volna, nem segélyen tengődni, mert az a 22 800 Ft, amit kaptunk, az éhenhaláshoz sok, viszont a megélhetéshez kevés. Nagyon örültünk a lehetőségnek,
hogy bekerültünk a Start mintaprogram foglalkoztatási körébe és ez által
fizetést kapunk, ha nem is túl sokat, és értelmes munkát végzünk, melynek
látjuk értelmét és értékeit.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye encsi kistérségének egyik
leghátrányosabb települése Ináncs, melyet 1278 lakos lakja.
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