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Településünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-keleti részén, a Hernád folyó
völgyében, az Encsi Járásban található, lakossága 1464 fő.
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A település társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontok figyelembevételével a leghátrányosabb
helyzetű települések kategóriájába
sorolt, a munkanélküliség az országos átlagot meghaladja. A Start
közfoglalkoztatási mintaprogramok
működtetésével az önkormányzat, a
település aktív korú munkanélküli lakossága számára, értékteremtő munkavégzést
szervez. Ennek keretében 2013. évben mezőgazdasági, erdőművelési és közútjavítási, valamint kazán mintaprogramokat működtetett. A kazán-program kapcsán
a helyi óvoda fűtésrendszere kiegészült a faaprítékkal működő
biokazánnal. Az apríték tárolásához szükséges tároló megépült,
beszerzésre került az erdészeti aprítékoló. Az önkormányzat az erdőtelepítési közfoglalkoztatási mintaprogramban 41 fő munkavállalót alkalmazott. Ennek kapcsán a telepített ültetvények ápolása,
pótlása folyamatosan elvégzésre került. A mezőgazdasági programban 35 fő foglalkoztatása valósult meg, képzéssel párhuzamosan. 8,2 hektár területen folyt szántóföldi mezőgazdasági termelés.
Ennek során káposzta, kelkáposzta, karfiol, burgonya, hagyma,
borsó, kukorica, zöldbab termesztése folyt. A zöldségfélék
jelentős része a helyi közétkeztetésben került felhasználásra, és a szociálisan rászoruló lakosság részére kiosztásra
került. A belterületi közúthálózat javítás program kereté-

Süvegesné Sarlay Zsuzzsanna, polgármester
ben 46 dolgozó foglalkoztatására
került sor. Elkészült a Jókai út aszfalt
burkolattal történő ellátása, valamint
a település járda-hálózatának javítása. A közfoglalkoztatással csökkent a
település munkanélküliségi rátája. A családok szociális helyzetében pozitív változás következett be, a közfoglalkoztatás elősegíti a munkanélküliek nyílt
munkaerőpiacon való elhelyezkedését. A terveink között szerepel
a mezőgazdasági és az erdőművelési program, kiegészülve az állattenyésztéssel és a gyógynövénytermesztéssel, megvizsgálva a
helyi feldolgozásban rejlő lehetőségeket.
Mint Lakatos Rudolf elmondta, évek óta komoly erőfeszítést
jelentett a családja megélhetése, s különösen jól jött, amikor kiderült, hogy a közfoglalkoztatási program keretében anyagi biztonságban érezheti szűkebb családja életét, ha átmeneti időre is. Úgy
véli, a Kormány – ezen a téren elindított – törekvéseit folytatni,
továbbá fejleszteni kellene.
Kisebbségi önkormányzati vezetőként különösen fontosnak
tartja a tényt, miszerint ő, illetve 180 novajidrányi ember jutott
megélhetéshez, ráadásul a tanfolyamon szakmunkás-bizonyítványt is szereztek. Megítélése szerint mindenféleképpen folytatni
kellene a programot, ugyanis – ahogy rámutatott – a közelmúltban vizsgázott férfiaknak és nőknek nagy valószínűséggel nem
lesz más kenyérkereseti lehetőségük, mint a helyi önkormányzat által nyújtott állások.
Lakatos Rudolf, közfoglalkoztatott
Novajidrányban hasznos a közfoglalkoztatás. A kistérségi startmunka programokkal párhuzamosan, a Kormány által 2013
őszén elindított téli közfoglalkoztatás több százezer ember megélhetését, szellemi fejlődését jelentette, így a Borsod megyei Novajidrányban szintén sikere volt az „Újra tanulok programnak”. Lakatos Rudolf, a
település kisebbségi önkormányzatának vezetője szintén részt vett az egyik
tanfolyamon, nevezetesen a motorfűrészes képzésen.

