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2013-ban az önkormányzat több
közfoglalkoztatási programot indított. Mezőgazdasági startmunka
mintaprogram keretében 70 főt
sikerült foglalkoztatni. Ezen belül
szántóföldi gazdálkodás és erdőterületek karbantartása, gondozása,
valamint a biokazán üzemeltetéséhez szükséges fanyesedékből apríték
készítése valósult meg. A szántóföldi gazdálkodás 9,4 ha területen zajlott,
melynek során kukorica, burgonya, cirok és
gyógybab, illetve konyhakerti növények termesztése valósult meg, A belvíz-elvezetési program során a Táncsics
úton – 700 m hosszan – belvízelvezető árkok kiépítésére került
sor, 14 fő közfoglalkoztatott bevonásával. Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programban 7 fő vett részt, melynek során a település kül-és belterületein illegálisan lerakott
hulladékok kerültek felszámolásra és elszállításra. Azt tapasz-

Szűcs Dezső, polgármester
taljuk, hogy a közfoglalkoztatottak
örülnek a megkereséseknek, hiszen
a napi tétlenségből a programok
kimozdítják őket. Érzékelik bizonyos
esetekben a felelősségüket is, amely
az alapoktól kezdve megnyilvánul (idő
re kell érkezni a munkahelyre, fela
dat
tal
bízzák meg, azokat ellenőrzik és látja munkája eredményét).
Természetesen, mint minden foglalkoztatónál, itt is vannak kisebb-nagyobb személyes problémák, amelyeket a programvezetők igyekeznek közösen rendezni. Úgy ítéljük meg, szerencsés
helyzetben van településünk, mivel 65 hektár földterülettel rendelkezünk és ezeken különböző kultúrák termesztését valósítjuk
meg. A mezőgazdaságnak egyébként is hagyományai vannak
községünkben. A továbblépés lehetőségét is elsősorban itt képzeljük el. Az általunk megtermelt alapanyagok feldolgozása, ebből késztermékek előállítása a célunk. A megtermelt rezisztens
almából natúr almalevet tervezünk készíteni, amelyet már egy
szociális szövetkezet keretében kívánunk megvalósítani.
Orbánné Dancs Tünde, munkavezető, közfoglalkoztatott
A munkák folyamatosan mennek, a közfoglalkoztatottakkal probléma
nincs. A kiszabott munkákat elvégzik. Örülünk neki, hogy a segély helyett
munkát biztosítanak, ezek nagy része értékteremtő a település számára
is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem lehet végleges megoldás, épp
ezért mi is keressük annak lehetőségét, hogy mielőbb visszatérhessünk a
munkaerő piacra. Azt látjuk, hogy az általunk elvégzett munkákkal gyarapodott, gazdagodott községünk.

