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Parasznya település Borsod megyében,
Miskolctól 20 km-re található 1248 fős
település. A kohászat, bányászat leépülését követően sajnos az álláskeresők száma megnövekedett,
sikertelenül próbálnak munkát
találni, de alacsony vagy nem
piacképes végzettségük, néhány esetben a koruk miatt,
elutasításban részesülnek.
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A közfoglalkoztatási programokat
úgy állítottuk össze, hogy a településen értéket teremtsünk, olyan munkatevékenységet végezzünk, mellyel láthatóan épül és szépül településünk, valamint
gazdaságilag pozitív eredményt mutat, és nem utolsó sorban az álláskeresők bevonhatóak, képezhetőek legyenek az önkormányzat által tervezett feladatokra. A közfoglalkoztatás során betonformák, térkövek, betonoszlopok
gyártásával és beépítésével, park kiépítésével, valamint
kerítés-drótháló kézi fonásával foglalkozott 14 fő, 4 fő
pedig a mezőgazdaságban megtermelt zöldségfélék
tartósítását, konyhai előkészítését, valamint tésztafélék
készítését végezte, mely termékeket a gyermek és a szociális
étkeztetésnél használtunk fel. A mezőgazdasági programban
14 fő nő foglalkoztatása és oktatása valósult meg. A gyermek
és szociális étkeztetésben használjuk fel a megtermelt zöld-

Horváth Jánosné, polgármester
ségfélét, mely az ételek minőségét
pozitívan befolyásolja, gazdálkodásunk pedig takarékosabbá vált. Út
építésével 8 fő foglalkozott, melynek során 100 m belterületi poros út
aszfaltozása, és három mezőgazdasági
út csatlakozásához sárrázó építése valósult
meg. A lakosság részéről a programok nyomon követhetőek, láthatóak az eredmények, és a programokról a foglalkoztatottakról
elismeréssel nyilatkoztak. 2014-ben még nagyobb területet vonunk művelés alá és szeretnénk a konyha részére megtermelni,
tartósítani az éves felhasználás teljes mennyiségét, több zöldségféléből. A mezőgazdasági programban a tyúkok tartásán kívül sertések tartásával is szeretnénk foglalkozni. A betonkészítés
továbbfejlesztése a célunk, mely során árokburkoló elemeket
fogunk gyártani, melyet a csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez használunk fel.
Szabó Lászlóné, közfoglalkoztatott
Nagyon hálás vagyok, amiért 50 éven felül lehetőségem van
újra dolgozni. Hasznosnak és értékesnek tartom a napi munkámat, mert tudom, hogy mindaz, amit megtermeltünk, a gyermekek és idősek étkeztetését szolgálja, a település gyarapodását
eredményezi. Örülnénk, ha a jövőben is lehetőség lenne arra, hogy tovább
folytassuk és tovább fejlesszük a megkezdett munkánkat, magunk és a
lakosság megelégedésére.

