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Kétegyháza közel 4000 fő lélekszámú nagyközség. 2012. évben csatlakozott először
a START munka mintaprogramhoz.
2013. évben 5 programelemben,
201 fő közfoglalkoztatottal indult
a program. 33 fő belvízelvezetésben csatornákat tisztított,
22 fő mezőgazdasági földutak
rendbetételét végezte, 22 fő a
belterületi közutakat kátyúzta,
az utak széleit rendben tartotta.
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A mezőgazdasági programban 44 fő
több mint 13 hektáron gazdálkodott,
így nagyrészt burgonyát, zöldbabot, káposztát, hagymát, uborkát, zöldséget, répát
termeltek. A téli és egyéb értékteremtő karbantartás programban 80 fő vesz részt. Az Önkormányzat intézményeinek felújítása volt az elsődleges cél, nyílászárók,
bútorok gyártása és cseréje, valamint varrodai és szövő munkálatok végzése keretein belül értékteremtés.
Tárgyévben hatékonyabb volt a munkavégzés és a
termelés, mint az előző évben, de tekintettel arra, hogy
a növénytermesztésben termelt zöldségek raktározása
nem megoldott, ezért további hatékonyságra törekszik az
Önkormányzat. A terményeket ebben az évben szociális alapon kiosztották a lakosság számára. A közfoglalkoztatási kiál-

Kalcsó Istvánné, polgármester
lításon kiállításra kerültek az asztalosok által készített nyílászárók,
továbbá a varró és szövőnők munkáit mutatták be. 2014. évben plusz
földterülethez jut az Önkormányzat,
így már több mint 23 hektáron gazdálkodhat. Szeretne kukoricát is termelni, és új
elemként belépni az állattenyésztés programban baromfi és
sertés tartásával. További tervekben szerepel az intézmények
korszerűsítése, további épületek felújítása. Szükség van a belés külterületi utak további, folyamatos rendbetételére, kátyúzására. Járdák szakaszos javítására van szükség. A megtermelt
termények értékesítésének, raktározásának megoldása is cél,
valamint az újonnan működtetett konyhára is kerül átadásra
a termelt zöldségből. A temetőben a ravatalozó és környéke
kerül rendbetételre kisebb utak építésével, valamint
tervben van egy új urnafal megépítése is.
Szabó János, közfoglalkoztatott asztalos, művezető
Az Önkormányzat intézményeinél nyílászárók készítése, annak cseréje lett végrehajtva. Előtetőt készítettek az újonnan
nyílt Óvoda épületére, ahol különböző további munkálatokat
végeztek, mint az Óvoda bútorainak elkészítése. A START munkaprogramot hasznosnak találja, örül, hogy szakmáján belül korszerűbb
gépeket ismerhetett meg, és dolgozhatott velük.

