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Rudolftelep Község Önkormányzata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

zése, beüzemelése, és 1  db 5,60 x 
14,5 m-es tároló megépítése történt 
meg. Tapasztalat: Valamennyi progra-
munk sikeres volt. A közfoglalkoztatási 
program nagy lehetőséget nyújtott az 
önkormányzat és a településen élő embe-
rek részére. 100 fő folyamatos foglalkoztatásán 
kívül eszközbeszerzésre is lehetőségünk volt. Így beruházási anya-
gokat, munkaruhát, nagy- és kis értékű eszközöket vásárolhattunk, 
amelyek a jövőben is biztosíthatják a programok folytatását. El-
mondható, hogy a közfoglalkoztatási programok közösséget for-
máló, közösséget alakító jellegűek voltak, amelyekben a részt vevő 
dolgozók jól érzik magukat. Munkáért bért kapnak. Múcsony köz-
ségben 2013. október 4.-én került sor egy Startmunka bemutató-
ra. A dolgozók nagy izgalommal készültek a bemutatóra. Bízunk 
benne, hogy az elkövetkező években is folytatódik a startmunka 

program, és az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe 
véve nagy lelkesedéssel folytathatjuk a munkát.

Rudolftelep a megye észak-nyugati részén, 
Kazincbarcikától 10  km-re, a MÁK-

patak völgyében fekszik. A domb-
oldalra épült 760  fős bányász te-

lepülés történelme bő 100  évre 
tekint vissza. 

A bányászat megszüntetését köve-
tően Rudolftelep magára maradt, 
a bányászok közül is sokan mun-

kanélkülivé és segélyezetté váltak. 
A közfoglalkoztatási program által 

jelenleg 100  fő foglalkoztatására van 
lehetőség, a településen szinte minden-

ki dolgozik, aki munkanélküliként regisztrál-
va van. Közúthálózatban 6 fő dolgozott, 2 km út 

kátyúzását és 2,5  km út kőzúzalékkal való feltöltését 
végezték el. Értékteremtő programban 35 fő dolgozott, a temető-
ben kerítés elkészítését, út alapját, illetve kővel való feltöltését, 
ravatalozó épület felújítását végeztük el. Mezőgazdasági 
programban 39 fővel 40 ezer tő fehér akác csemete tele-
pítése, fóliasátras és szabadföldi növénytermesztés, gom-
batermesztés történt. A termést szociális és gyermekét-
keztetés segítésére fordítottuk. A kazánprogramban 2  fő 
dolgozott. 2 db Carborobot bio, faaprítékos kazán beszer-

A személyes véleményem az, hogy nem én találtam meg a mun-
kát, hanem a munka talált meg engem. Nagyon hálás vagyok ezért 

a lehetőségért, ugyanis koromnál fogva hosszú idő óta nem volt 
lehetőségem tanulni és dolgozni. Most nem csak munkát, hanem új ba-

rátokat is szereztem. A növénytermesztés és tartósítás tanfolyamot sikeresen 
elvégeztem. Bízom benne, hogy a jövőben is folytatódik a program, mert olyan 
sikereket értünk el, amelyekre a gyermekeink előtt is büszkék lehetünk.

Imre Béláné, közfoglalkoztatott

Rozlozsnik Jánosné, polgármester


