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Szeghalom Észak-Békés megyében, a Berettyó partján fekvő, közel tízezer lakosú
kisváros. Szociális jellegű kistérségi
startmunka programban 120 fő
vett részt. Ezen belül belvízelvezetéssel 80 fő foglalkozott. Feladatuk az önkormányzati belés külterületi csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, cserjézése.
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Belterületi közutak karbantartásánál 25 főt foglalkoztattunk. A projekt keretében megvalósításra került
a város belterületén lévő szilárd burkolatú utak portalanítása, karbantartása, a
vízelnyelők takarítása, és a parkolók, buszvárók
takarítása. Illegális hulladéklerakók felszámolása programelemen belül 15 főt foglalkoztattunk. A programelemen belül kiemelt cél a környezet tisztaságának fenntartása, az illegális
hulladéklerakók felderítése és felszámolása. Ezen kívül kiemelt
projektünk a mezőgazdaság. Ebben a projektben a közfoglalkoztatottak létszáma 15 fő volt. Az önkormányzat tulajdonában lévő 3,3 hektáros szántóterületen zöldségtermesztéssel foglalkoztak. Tapasztalatok szerint Szeghalom
város vonatkozásában a start közfoglalkoztatási program

Macsári József, polgármester
minden projekteleme eredményesnek, értékteremtőnek és sikeresnek
mondható. 2013. szeptember 26án, Békéscsabán közfoglalkoztatotti
kiállítás és vásáron vettünk részt, ahol
kisfilmen is bemutattuk a Szeghalomban
folyó start közfoglalkoztatási programot. Bemutattuk és kóstoltattuk továbbá a közfoglalkoztatás keretében
előállított termékeinket: csemege uborkát, lecsót, paradicsom
ivólevet. Belvízelvezetés keretében szeretnénk továbbra is a csapadékvíz csatornák karbantartását, felújítását és átépítését megvalósítani. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projekten
belül kiemelt feladatként szeretnénk továbbra is az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását elvégezni. Belterületi közutak
karbantartásán belül megvalósítanánk a jövőben is a meglévő
szórt útalapok javítását, kátyúzását, utak rendszeres portalanítását, hídhoz felvezető út korlátjának helyreállítását. Mezőgazdasági
program keretében a konyhakerti növények termesztése
és részbeni feldolgozása a jövőbeni fő feladat.
Szebellédi János, közfoglalkoztatott
2013-ban a belvíz-elvezetési program résztvevője voltam, de a
2012-es startmunka programban is részt vettem. A feladatom a
csapadékvíz csatornák tisztító aknáinak víznyelő rácsai elkészítése
különböző típusban és méretben, illetve a tisztító aknákhoz lombfogó kosarak készítése, amelyek fontos elemei a város tisztasági programjának. Ezáltal
könnyebben tudják tisztítani a vízelvezető aknákat. Személy szerint jónak tartom
ezt a programot, mivel a szakképzettségemnek megfelelő munkát végezhettem.

