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Tisztelt Olvasó!
Kiadványunk a 2016. év országos és megyei közfoglalkoztatási ki-
állításainak tapasztalatait összegzi. Bemutatjuk a közfoglalkoztatás 
rendszerét, annak sikereit, jó gyakorlatait, a megvalósult progra-
mok eredményeit.

Kormányra lépésünk idején, 2010-ben a világot, és benne Ma-
gyarországot gazdasági válság sújtotta. a válság egyik hazai kö-
vetkezménye az uniós átlagot meghaladó munkanélküliséggel 
párosuló alacsony foglalkoztatási szint volt. Mindezt tetézte, hogy 
az akkori szociális ellátó rendszer nem ösztönözte a segélyezettek 
munkaerőpiaci megjelenését.

a hazai foglalkoztatáspolitika átalakításának egyik fő célkitűzé-
se az volt, hogy mindenki, aki képes és tud dolgozni, legalább a 
másodlagos munkaerőpiacon munkához jusson. Ennek érdeké-
ben jött létre 2011. évben a magyar közfoglalkoztatás rendszere. 
a közfoglalkoztatás szerepe fokozatosan növekedett az elmúlt 
években. a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2011 és 2015 
között a közel 76 ezer főről több mint 208 ezer főre növekedett, 
2016-ban megközelítette a 230 ezer főt.

a közfoglalkoztatási kiállítások megrendezése több éves hagyo-
mányra tekint vissza, az első kiállításra a 2013. évben Békés megyé-
ben került sor. a 2016. évben kilenc vidéki helyszínen és a ii. orszá-
gos Közfoglalkoztatási Kiállításon Budapesten mutatkozhattak be 
a közfoglalkoztatók. Megismertették a látogatókkal a közfoglalkoz-
tatás értékeit, a vidék hagyományait, a magyar kultúra szépségét, 
egyúttal megteremtették a tapasztalatcsere lehetőségét.

Bízva abban, hogy sikerül felkeltenünk érdeklődését 2017. évi ki-
állításaink iránt, ajánlom a tisztelt olvasó figyelmébe a kezében 
tartott kiadványt.

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Közfoglalkoztatási Kiállítások 2016
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„Bemutatkozik a vidék a Fővárosban”
a 2015 októberében a Belügyminisztérium által rendezett i. or-
szágos Közfoglalkoztatási Kiállítás egy átfogó, az egész ország köz-
foglalkoztatásának eredményeit bemutató egyedi rendezvény-
ként mutatkozott be. a kiállítás nagy sikerére tekintettel, 2016-ban 
második alkalommal szerveztük meg az országos Közfoglalkoz-
tatási Kiállítást. a rendezvény helyszínének a Vajdahunyad vára 
(Budapest, Városliget) adott otthont 2016. szeptember 22-én és 
23-án. 

a Kiállítás célja idén is az volt, hogy a látogatók tájékozódjanak a 
megújult közfoglalkoztatás értékteremtő jellegéről, sokszínűségé-
ről, segítse a kiállító önkormányzatokat a kapcsolatteremtésben, 
egymás jó gyakorlatainak megismerésében, adoptálásában. 

a ii. országos Kiállításon 128 kiállító mutatta be azt, hogy a közfog-
lalkoztatás már nem csupán a köztisztasági feladatok elvégzéséről 
szól, hanem vidékfejlesztésről, összefogásról, közösségformálás-
ról, vagy éppen hagyományőrzésről. ahogy a kiállítás szlogenje is 
mutatja,  „Bemutatkozik a vidék a fővárosban”. 

a ii. országos Közfoglalkoztatási Kiállításon bemutatkoztak a me-
zőgazdasági programokban létrehozott termékek, a termesztett 
növények (pl. burgonya, uborka, paprika, paradicsom, hagyma, 
stb.), a mezőgazdasági termények feldolgozása során elkészített 
termékek (lekvárok, savanyúságok, sajtok, olajok, tésztafélék, stb.), 
továbbá a látogatók megtekinthették az ipari jellegű tevékeny-
ségek termékei közül a térköveket, faipari termékeket, játszótéri 
padokat, játékokat, a cirokseprű készítését vagy a brikettgyártás 
folyamatát. 

az előző évtől eltérően az idei évben a szakmai rendezvények ki-
kerültek a programból – e rendezvényekre a Belügyminisztérium 
más fórumokon biztosít lehetőséget az év folyamán – és a kiállítók, 
látogatók igényeinek megfelelve, az érdeklődők egy családbarát, 
vásárjellegű rendezvényt láthattak. Ennek fő gerincét alkották az 
egész napos kulturális programok, több mint 30 fellépő csoport-
tal, akik színvonalas előadásaikkal tették még érdekesebbé a kiállí-
tást. a kiállítók közül többen látványfőzés és kóstoltatás keretében 
adtak ízelítőt tájegységeik gasztronómiai különlegességeiből. a 
kóstoltatás, valamint a népzenei és egyéb kulturális programok 
mellett a szabadtéri filmvetítés, a játszósarok és a kézműves-be-
mutatók színesítették a kiállítás programjának palettáját.

Valamennyi kiállító emléklapot kapott a részvételről, illetve a 
program zárásakor átadtuk a legszebb stand díj i., ii. és iii. helye-
zéséért járó díjakat. 

a kiállítást ismételten jelentős médiaérdeklődés kísérte. Megje-
lenések voltak többek között a Magyar televizióban, a Kossuth 
rádióban, az Echo tv-ben, a Hír tv-ben, valamint internetes por-
tálokon (sunshinefm.hu, orientpress.hu, civilhetes.net, stb.). a ren-
dezvénnyel foglalkozó cikkek zöme Pogácsás tibor önkormányzati 
államtitkár úr által elhangzott megnyitó beszéd alapján kitértek a 
2017. évi közfoglalkoztatási forrásokra, a közfoglalkoztatás jövőjére. 

összességében a kiállítás ismételten pozitív visszhangra talált, elé-
gedettek voltak a szervezéssel, a megvalósítással a kiállítók és a lá-
togatók egyaránt. a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
főigazgatójának szavaival élve, a kiállítás az év folyamán a Városli-
getben megrendezésre kerülő rendezvények között a legjobbak, 
legszervezettebbek, legegységesebbek közé tartozott. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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A kiállítás programjai
a kiállítást 2016. szeptember 22-én 10.00 

órakor Pogácsás tibor, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati állam-
titkára nyitotta meg. Beszédében 
elmondta: a közfoglalkoztatásnak 
van értelme, fokozatosan képe-
sek vagyunk arra, hogy mindenkit 

bevonjunk a munka világába, min-
denkit bevonjunk a foglalkoztatásba. 

Mutatja azt a célt, amelyet a kormány 
kitűzött maga elé, hogy elérjük a teljes fog-

lalkoztatást, amit a közfoglalkoztatási programrendszer is segít. a 
közfoglalkoztatást mindaddig működtetni kell, és fent kell tartani, 
amíg vannak olyan települések, olyan hátrányos helyzetű térsé-
gek az országban, ahol az elsődleges munkaerőpiac nem képes a 
foglalkoztatási problémákat megoldani.

a megnyitót követően a színpadon 
különleges kulturális programok 
várták a látogatókat. Bemutat-
koztak az ország különböző 
tájegységeinek táncegyütte-
sei, énekes előadói, amatőr 
színházi társulatai, népme-
se-előadói. gitárzene, népdal, 
roma zenei és táncelőadáso-
kon keresztül jelenítették 
meg a kiállítók a hagyo-
mányaikat. a műsort az 
arlói Jóléti szolgálat 
Közalapítvány Csil-
lagfürt tánccsoportja 
nyitotta meg. a gyer-
mekeknek az arlói 
Közéletért és Kultúráért 
Egyesület színjátszó cso-
portja kedveskedett „Mátyás 
király és a szállásadó cigányok” 
című népmese előadásával, a fecske Bábcsoport bábelőadást 
tartott, a Kalandárium társulat programja keretében pedig a 
gyerekek a dal és a versek segítségével megismerkedtek a ben-
nünket körülvevő világ hangjaival. a tánc nem korfüggő, melyre 
ékes bizonyítékul szolgált a táncos Nagyikák és a Mezőtárkányi 
gyöngyvirág Nyugdíjasklub tánccsoportjának bemutatója. a 
Hamvas Hagyományőrző Népdalkör citerakísérettel adta elő pro-
dukcióját. rakonczai Kata Bíborka és a Haraszti ikrek népdalokat 
adtak elő. Haraszti Julcsi és Haraszti Marcsi neve sokak számára 
ismerős lehet, hiszen 2015-ben a fölszállott a Páva tehetségku-
tató vetélkedő énekes kategóriájának győztesei voltak. a roma 

zene világába kalauzolta a 
látogatókat a románi Cser-
haj, a feketegyöngy Egye-
sület ifjúsági tánccsoportja, 
valamint a Dorco Band, akik 
fantasztikus hangulatot va-
rázsoltak a színpadra pergő rit-
musú dalaikkal, táncaikkal. a tEMPo 
együttes sokszínű zenei stílusú, ütőhangszereken megszólalta-
tott dallamaival szórakoztatta a közönséget.  a Körös táncegyüt-
tes táncház jellegű előadásával zárta a kiállítás első napját, ahol 
a kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódtak a táncműsorba és 
megismerkedtek a hagyományos magyar néptánccal.

a tavalyi kiállítás programjától el-
térően a ii. országos Közfog-
lalkoztatási Kiállításon új 
programok is megjelen-
tek. a színpadi produk-
ciókkal egy időben a 
Napozótéren szabad-
téri filmvetítés vette 
kezdetét, melyhez a  
filmeket a Magyar 
Nem zeti Digitális archí-
vum és filmintézet bizto-
sította, a közfoglalkoztatot-
tak által digitalizált filmekből. a 
közeli óvodákból gyermekcsoportok 
érkeztek a mesefilmek (szaffi, Vuk) vetítésére, melyek nagy sikert 

arattak a kicsik körében. a felnőttek olyan 
régi magyar filmeken nosztalgiázhattak, 

mint a Mágnás Miska, a Meseautó, 
vagy épp a Hyppolit, a lakáj. 

a játszósarok a Nemzeti Műve-
lődési intézetnek, valamint Bács-

szentgyörgy Község önkormány-
zatának felajánlásával valósult 

meg. a fa játékokat a község 
közfoglalkoztatottai készí-

tették. a gyerekek kipró-
bálhattak ügyességi já-
tékokat pl. békaugratót, 
csigafuttatót, sajtlabirin-

tust, valamint logikai já-
tékokat is pl. óriás puzzle-t, 

szenetet, kirakójátékokat, tár-
sasjátékokat. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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a gyereksarok mellett 
kézműves-foglalkozások 

is helyet kaptak a kiállítá-
son. a látogatók elsajátíthatták 

a kézműves ékszerek készítésének, 
illetve a dekupázs technikájának fortélyait, kipróbálhatták a ko-
sárfonást, a szőnyegszövést, valamint a levendulabuzogány-
készítést. a gyermekek körében közkedvelt foglalkozás volt 
a csigatészta-készítés.

a rendezvényen a kiállítók lehetőséget biztosítottak a telepü-
lések megismerésére, az általuk készített termékek és a helyi 
ételek kóstolására, azok megvásárlására. az érdeklődők kóstol-
hattak olyan különlegességeket, mint pl. kecskepörkölt, cserász-
ka, slambuc, szürkemarhapörkölt, lapcsánka, derelye, gőzgombóc. 
a megvásárolható termékek között szerepeltek többek között külön-
böző lekvárfélék, szörpök, mézek, savanyúságok, tészták, kolbászok, 
cirokseprűk, szőnyegek, kerámia termékek, levendulapárnák.

a kiállítást 2016. szeptember 23-
án 18.00 órakor Dr. Hoffmann 

imre, a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási és víz-
ügyi helyettes államtit-
kára zárta. Beszédében 
elmondta: „Minden közre-
működőt, közfoglalkozta-

tót és közfoglalkoztatottat 
elismerés és köszönet illet, 

nem csak a színvonalas bemu-
tatkozásért, hanem programjaik si-

keres és motiváló megvalósításáért is. Bebizonyították, hogy ezek 
a programok nagymértékben elősegítik a hátrányos helyzetű sze-
mélyek, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű emberek szá-
mára a munkalehetőség biztosítását, valamint az újbóli foglalkoz-
tatás lehetőségét a munkaerőpiacon. a projektek előmozdítják a 
helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítését, segítik a helyi közös-
ségek önszerveződését, így példát mutatva azon önkormányza-
tok számára, akik eddig nem használták ki azt a lehetőséget, hogy 
a helyi adottságokra épülő programokat is tervezzenek.” Kiemelte: 
„a Kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy munkát adjon 
minél több hátrányos helyzetű, álláskereső embernek. ”

a rendezvény ideje alatt a látogatók sza-
vazhattak a „legszebb stand” díjazottjára, 
amely elismerést dr. Hoffmann imre he-
lyettes államtitkár nyújtotta át zársza-
va előtt. a legtöbb szavazatot lovász-
patona Község önkormányzata kap-
ta, ii. helyezést ért el tiszagyulaháza 
Község önkormányzata, iii. helyezett 
Magyargéc Község önkormányzata 
lett. a díjakat és elismerő okleveleket a 
díjazott települések polgármesterei vették át. 

államtitkár úr beszédét köve-
tően a rendezvény Hoksz 

attila és a Csűrdöngölő 
Hagyományőrző Nép-

táncegyüttes közre-
működésével, a kö-
zönség bevonásával, 
körtánccal ért véget.

Köszönetet nyilvá-
nítunk a kiállítás va-

lamennyi fellépőjének 
részvételükért, a változa-

tos és színvonalas előadása-
ikért, melyek közelebb hozták a 

látogatókhoz az ország különböző 
tájegységeit, színesítették a kiállítás programját:

arlói Jóléti szolgálat Közalapítvány Csillagfürt tánccsoportja, arlói 
Közéletért és Kultúráért Egyesület színjátszó csoportja, táncos Na-
gyikák, fehérakác Énekkar, Hamvas Hagyományőrző Népdalkör, 
Csere-bere néptánccsoport, rakonczai Bíborka, románi Cserhaj, 
Cserfa Népdalkör, alapi Mezőföld Népi Együttes, Boróka Bagázs 
néptánccsoport, Mezőszemere Kéknefelejcs Hagyományőrző 
Egyesület, Mezőtárkányi gyöngyvirág Nyugdíjasklub tánccsoportja, 
tempo együttes, rimóc Hagyományőrző Egyesület, zagyva lászló 
Vegyeskar, Bocskai Néptáncegyüttes, Körös táncegyüttes, zebegé-
nyi gitárműhely, Dugonics andrás Piarista gimnázium Népzenei Ka-
maraműhely, fecske Bábcsoport, Kalandárium társulat, Dió Banda 
és a karádi Horváth János alapfokú Művészetoktatási iskola, lakat 
színpad, Énekes lenke Hagyományőrző Egyesület, feketegyöngy 
Egyesület ifjúsági tánccsoportja, garabonciás táncegyüttes, Harasz-
ti ikrek – Julcsi és Marcsi, Dorco Band, Hoksz attila és a Csűrdöngölő 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes.

Külön köszönjük a kiállítás második napi kulturális programjának 
megszervezésében nyújtott segítségét a Nemzeti Művelődési 
intézetnek, valamint a szabadtéri filmvetítés megvalósításához 
nyújtott támogatást a Magyar Nemzeti Digitális archívum és 
filmintézetnek.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



12

Fő
vá

ro
s

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 
Ellátó Nonprofit Kft. 
A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: FESZOFE Kft.) 20 éve kezdte meg működését Bu-
dapest IX. kerületében, Ferencvárosban, az akkori Szociális Foglal-
koztató utódjaként.

Gubacsi úti telephelyén négy önálló részleggel működik, melyek 
közül a közterületi és parkfenntartási ágazat a legnagyobb. Ezen 
kívül működik még textilrészleg, ahol textilipari termékeket és 
konfekcionált textilárukat készítenek. A vegyes csomagoló rész-
legben különféle termékek bércsomagolását, címkézését végzik, 
a kötészeti részlegen nyomdaipari termékek előállítása történik.

A cég alapfeladata elsősorban a Ferencvárosban élő tartósan 
munkanélküliek és megváltozott munkaképességű emberek fog-
lalkoztatása.

A FESZOFE Kft. először a Fővárosban 2012-ben indult Lélek Prog-
ramban vett részt hajléktalanok közfoglalkoztatásában. A követ-
kező évben a kedvező tapasztalatok hatására és a munkaügyi 
központtal való jó munkakapcsolat révén számos közfoglalkozta-
tási programot indított, amelyekben mintegy 250 fő hajléktalant 
foglalkoztatott.  Nem kizárólag a ferencvárosi hajléktalanproblé-
mát, hanem fővárosi problémát is megoldó és ellátó szerepével 
az ország egyik legnagyobb hajléktalanokat foglalkoztató közfog-
lalkoztatójává vált.

A 2013-as évben a közfoglalkoztatás részeként elindította a hajlék-
talan startmunka mintaprogram (továbbiakban: SMP) I. ütemét, 
2014. év májusától elindult az SMP II. üteme, mely programok si-
keresen lezárultak. 2015. év márciusától megvalósult az országos 
hajléktalanprogram részeként az SMP III. üteme is. A megvalósított 
közfoglalkoztatási programok folytatásaként, a szerzett tapasztala-
tokra alapozva 2016 márciusától elindult a ferencvárosi hajléktalan 
közfoglalkoztatási startmunka mintaprogram IV. üteme “Értékte-
remtés újrahasznosítással” címmel, melyhez a Belügyminisztérium 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Az SMP IV. mintaprog-
ram fő célja az előzőekben megvalósult programokban résztvevő 
hajléktalan emberek továbbfoglalkoztatása, illetve az elsődleges 
munkaerőpiacra történő visszajuttatása. 

A program során megvalósított új beruházások, fejlesztések ki-
szolgálására és üzemeltetésére újabb munkaerő bevonása vált 
szükségessé, ezért a program keretében 150 fő hajléktalan állás-
kereső foglakoztatása zajlik jelenleg is. Az értékteremtés folytatá-
saként, az előző 3 ütem részeként megvalósított beruházásokra 
(növényház, brikettáló, komposztrosta, stb.) alapozva, a már elin-
dított és megvalósított „koncepciós” irány folytatásaként, foglal-
koztatáshoz kapcsolódó beruházások valósultak meg, melyekben 
a FESZOFE Kft. városgazdálkodási működéséből származó kerté-
szeti melléktermékek újrahasznosítása történik.

A komposztforgató berendezés, a homlokrakodóval és hidrauli-
kus komposztvillával rendelkező traktor, valamint a szállítószalag 
megvásárlása a keletkezett komposzt mozgatását segíti. Az SMP 
I. programban megvalósult növényház fűtését korszerűsítették 
a helyi adottságok ötvözésével, egy aprítéktüzelő kazánrendszer 
megvásárlásával. Emellett a programban részt vevő hajléktalan 
munkavállalók munkáját és szállítását segítő háromszemélyes kis-
busz vásárlása is megvalósult.

A Belügyminisztérium idén második alkalommal rendezte meg 
az országos közfoglalkoztatási kiállítását, melyen a FESZOFE Kft. 
is részt vett. A kiállításon a cég részlegeiben készülő termékeket 
mutatták be, varrodai termékeket, az újrahasznosítás során ké-
szült fabrikettet, virágföldet állítottak ki, melyek nagy sikert arattak 
a látogatók körében.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



13

Fő
vá

ro
s

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet (MaNDA) 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (továb-
biakban: MaNDA) az ország egyetlen filmes közgyűjteménye. 
Működésének fő célja, hogy a magyar és az egyetemes film-
kultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, 
megőrzésével, felújításával és archiválásával, valamint kutatási 
tevékenységgel hozzájáruljon a magyar filmkultúra fejlődéséhez. 
Aggregációs adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, 
levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális  és 
oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös 
felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. A MaNDA adat-
bázisának célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a 
szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhető-
vé tétele, így nyújt betekintést partnereinek állományába, felfedi 
a kulturális tartalmakat, amelyeknek holléte egységes adatbázis 
híján nehezebben lenne beazonosítható. 2013-tól kezdődően 
170 – volt és jelenlegi – partnerintézmény adja közre digitalizált 
dokumentumait az adatbázison keresztül, az Országos Kulturális 
Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program segítségével. Nemzeti 
aggregátorként végzi a nemzeti kulturális értékek digitális formá-
tumainak és a hozzájuk tartozó metaadatoknak az összegyűjtését 
és az Europeana Alapítvány felé történő exportálását, így az Euró-
pai Digitális Könyvtár nyilvános gyűjteményét is gyarapítja.

A MaNDA országos közfoglalkoztatási programja a magyar kultu-
rális örökség digitalizálására és feldolgozására irányul. A program-
ban az együttműködő önkormányzatokkal és kulturális intézmé-
nyekkel közösen végzik az archiválási munkát, elősegítve az adott 
településeken élő munkavállalók foglalkoztatását, majd a munka-
erőpiacon való sikeres elhelyezkedésüket. Az Országos Kulturális 
Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program célja, hogy kvalifikált, 
de a munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresőket 
vonjon be a kulturális örökség digitalizációjának folyamatába. A 
kulturális tartalmak digitalizációja alapfokú kulturális, valamint 
felhasználói szintű számítógépes informatikai és számítástechni-
kai képzést igényel. A programban résztvevő archivátorok belső, 
betanító jellegű képzést kapnak a program keretén belül. Önálló 
elektronikus tananyagot dolgoztak ki, amely e-learning rendszer 
keretében alkalmas a foglalkoztatottak digitalizációs képzésére, 
továbbképzésére. A MaNDA a közfoglalkoztatottak munkáltatója-

ként emberi és pénzügyi erőforrással, valamint technikai eszkö-
zök (számítógépek, szkennerek és adattárolók) biztosításával ko-
ordináló szerepet lát el, míg a szakmai felügyeletet a programban 
részt vevő partnerintézmények biztosítják. Ők határozzák meg 
azt is, hogy az intézményen belül mit digitalizálnak, a keletkezett 
digitális adatokhoz milyen hozzáférést engedélyeznek. Fontos ki-
emelni, hogy a MaNDA nem vonja magához a keletkezett digitális 
tartalmak jogtulajdonlását.

Idén januárban a kulturális igazgatás bejelentette a Magyar Nem-
zeti Digitális Archívum és Filmintézet megszűnését, feladatai 
szétosztását. Az átszervezés után – 2017 januárjától – a digitális 
archívumi részleg és a filmintézet külön folytatja eddigi szakmai 
tevékenységeit.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás alkalmával a MaNDA in-
gyenes szabadtéri filmvetítésekkel, ingyen elvihető plakátokkal, 
a Filmintézet egyik legnépszerűbb kiadványával, a Filmévkönyv 
példányaival, valamint 3D modellezéssel készült. Az érdeklődők 
betekintést nyerhettek a MaNDA által koordinált, közfoglalkoztatá-
si program segítségével végzett digitalizálási munkákba és annak 
eredményeibe, illetve lehetőség volt helyben digitális 3D modellt 
készíteni a látogatókról. Két nap alatt összesen kilenc filmet lehe-
tett megtekinteni. Csütörtök folyamán a ”Szaffi” (1984), a ”Ludas 
Matyi” (1949), a ”Mágnás Miska” (1949), a 
”Pogány Madonna” (1980), pénteken 
pedig a ”Vuk” (1981), az ”Ez történt 
Budapesten” (1944), a közkedvelt 
”Meseautó” (1934), a ”Hyppolit, 
a lakáj” (1931), és a ”Csak sem-
mi pánik” (1982) című filme-
ket vetítették le.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nemzeti Művelődési Intézet 
A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának országos háttérintézményeként közel 4000 partner-
szervezettel együttműködve végez módszertani fejlesztő tevé-
kenységet a közösségi művelődés, a társadalom- és gazdaság-
fejlesztés, valamint a kreatív iparágak területén. Az intézmény 
a gazdag nemzeti kultúra, az önmaga életminőségéért felelős, 
saját értékeit jól ismerő és azokra építkező helyi társadalom érde-
kében számos módszertani mintaprogramot dolgozott ki, és tett 
közhasznúvá országszerte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezde-
ményezésére, a Belügyminisztérium támo-

gatásával 2013. november 1-jén útjára 
indított Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program megvalósítását prioritásként 
kezelte a Nemzeti Művelődési Intézet 
az intézmény mintaprogramjai kö-
zött. A kulturális közfoglalkozatás cél-

ja, hogy a közfoglalkoztatottak tevé-
kenységükkel hozzájáruljanak a telepü-

lési értékek feltárásához, a helyi kulturális 
események megvalósításához, a közösségi 

élet újraszervezéséhez, valamint a kulturális 
alapellátás új módszerekkel, tevékenységekkel való bővítéséhez. 
A jelenleg a negyedik ütemében zajló foglalkoztatási program az 
ország településeinek kétharmadában elérhető. A Kulturális Köz-
foglalkoztatási Program elhelyezkedési mutatója igen magas, az 
eddigi tapasztalatok alapján minden ötödik, a programba bevont 
közfoglalkoztatott visszatér az elsődleges munkaerőpiacra.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon – országos közfog-
lalkoztatóként – a Nemzeti Művelődési Intézet nemcsak 
kiállítói standon mutatta be a programhoz kap-
csolódó értékfeltáró tevékenységet, hanem 
partnerszervezetei ajánlásával művészeti 
csoportok, előadók bevonásával a pénteki 

nap teljes színpadi programját is biztosította. A két nap során 
népi és hungarikum-játszóházzal is közreműködött a gyerme-
kek színvonalas szórakoztatásában. 

A Nemzeti Művelődési Intézet pavilonjának fő témája a jelenleg 
negyedik ütemében megvalósuló Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program volt – a standon látható értékkiállításon kulturális köz-
foglalkoztatott alkotók kézműves alkotásai szerepeltek. A látoga-
tók emellett megismerkedhettek az intézmény kiadványaival is: 
közte a Szín Közösségi Művelődés folyóirattal, mely a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program eredményeit minden évben tema-
tikus különszámban mutatja be. A stand látogatói a Csak előre, 
édes fiam… című történelmi albumot, az Agora Program kere-
tében létrejött többfunkciós intézményeket bemutató Közösség-
építő agorák című kiadványt, valamint a Földművelésügyi Minisz-
tériummal közösen összeállított, a helyi értékfeltárási folyamatot 
támogató Értékekre hangolódva címmel megjelent módszertani 
kézikönyvet is kézbe vehették.

Szeptember 23-án a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái-
nak és szakmai partnereinek közreműködésével az egész ország 
területéről léptek fel különböző színpadi műfajokat képviselő 
művészeti csoportok: néptánc-, kamara- és népzenei együttesek, 
szín- és bábjátékos csoportok. A színes műsorban számos tehet-
séges fiatal mutatkozott be a közönségnek: többek közt a Zebe-
gényi Gitárműhely, a Fecske Bábcsoport gyermek bábjátékosai, 
vagy a Fölszállott a páva című televíziós tehetségkutatóból ismert 
aranytorkú Haraszti ikrek, Julcsi és Marcsi.

Az Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület, a Feketegyöngy 
Egyesület Ifjúsági Tánccsoportja, a Csűrdöngölő Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes vagy a Garabonciás Táncegyüttes táncosai ízelí-

tőt nyújtottak abból, hogy az ország más-más tájain ho-
gyan ropják a megyére jellemző népzenére a hagyo-

mányőrzők, a Dorco Band fergeteges koncertje 
pedig végül a közönséget is megmozgatta.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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PALOTA-15 Rehabilitációs és 
Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft. székhelye Budapest XV. kerületében található. Széleskö-
rű szolgáltatásai közül itt található a faiskola és kertészet egyik te-
lephelye, a térkő- és betonüzem, a nyomda, a varroda és kötészet, 
valamint itt tevékenykedik fafaragó alkalmazottjuk is. Székhelyük 
akkreditált munkahely, amely akkreditáció egy hosszadalmas és 
szigorú minősítési eljárás eredménye. 

Társaságuk másik fő profilja – a közfoglalkoztatás mellett – a reha-
bilitációs célú foglalkoztatás.

A hajléktalan személyek ellátási kötelezettsége érinti a fővárosi 
és a kerületi önkormányzatokat is. Közfoglalkoztatási programjuk 
támogatja mindkét önkormányzati szereplő helyi esélyegyenlő-
ségi programját és a közfeladat ellátásában történő közreműkö-
désüket is oly módon, hogy állami hozzájárulást 
nyújt a hajléktalan személyek közfoglal-
koztatásához és az ehhez szükséges 
személyi és dologi feltételek bizto-
sításához. A projektben résztve-
vő hajléktalan személyek több-
ségi társadalomba történő 
reintegrálhatóságának esélye 
jelentősen javulhat.

2012 óta foglalkoztatnak be-
ton-alapanyagú térburkoló 
ele mek gyártásával mun ka-
erőpiaci szempontból hátrányos 
helyzetű munkavállalókat, ebbe az 
ágazatba szeretnék bevonni a prog-
ram által támogatott hajléktalan közfog-
lalkoztatottakat is. Egy innovatív gyártási tech-
nológia lehetővé teszi, hogy a beton térkövek mellett egyéb ter-
mékeket is gyártsanak: a sokrétűen felhasználható alapanyagból 
ablakpárkányok, konyhai munkalapok, falburkoló lapok, kaspók, 

mécses tartók, valamint egyéb belsőépítészeti és dizájn termékek 
is elkészíthetőek. Termékeiket a tulajdonos önkormányzat felé és 
nyílt piacon is szeretnék értékesíteni.

A támogatásból elkészült a térkőüzem fűtésének és világításának 
felújítása, mely a biztonságosabb és kényelmesebb munkavég-
zést segíti elő. Kialakítottak egy külön öltözőt és étkezőrészt a 
programba bevont munkavállalók számára. 

A 2016. szeptember 22-én és 23-án megrendezett II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon térkő- és betonüzemük termékeivel,  
beton és műkő térburkolatokkal mutatkoztak be, mely terméke-
ket Budapest Főváros Kormányhivatala által támogatott hajlék-
talan mintaprogram keretében, hajléktalan munkavállalók bevo-
násával készültek. A térburkolatok iránti kiemelkedő érdeklődés is 
bizonyította, hogy termékeikkel valós piaci igényeket elégítenek 
ki, és hogy a program jó úton halad. A kerületi és fővárosi hajlék-

talanok foglalkoztatása mellett távolabbi célokat - például a 
leginkább elkötelezettek számára a XV. kerületi önkormány-

zattal együttműködve lakhatási lehetőség biztosítását - is 
kitűztek maguk elé. 

A  Salva Vita Alapítvány szervezésében létrejött Design 
Randi elnevezésű kezdeményezés keretében három 

tervezővel is együttműködtek egyedi 
termékek gyártásában, melyeket 

a közfoglalkoztatási kiállításon 
is bemutattak. Ezek a Molnár 
Ádámmal történt együttmű-
ködésből született beton 
kínálótál és a Farkas-Pap Éva 
szobrászművésszel közösen 

tervezett és elkészített beton 
dísztárgyak, melyeket a közön-

ség szintén nagy érdeklődéssel 
és szeretettel fogadott.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Alsószentmárton Község 
Önkormányzata

Alsószentmárton Baranya megye déli részén fek-
vő 1288 fős település, ahol a lakosság 100 %-a ci-
gány származásúnak vallja magát. A falu az ország 
legszegényebb, évek óta halmozottan hátrányos 
települései közé tartozik. A lakosság körében 98 
%-os a munkanélküliség, melyet átmenetileg csök-

kentett a startmunka program keretében történő foglalkoztatás. 
A közfoglalkoztatást az önkormányzat teljes mértékben igyekszik 
kihasználni. A közeli városokban, községekben munkalehetőség 
nincs, a bejárás sem megoldott. E tények következtében a mun-
kanélküliség kedvező irányba történő elmozdulására csak a köz-
foglalkoztatással van lehetőség.

A településen a közfoglalkoztatás keretein belül több program is 
működik.
Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program: 122 fővel,
mezőgazdasági program: 23 fővel,
belterületi úthálózat karbantartása program: 15 fővel,
belvízelvezetési program: 15 fővel,
helyi sajátosságokra épülő program: 45 fővel.  

A hosszabb idejű köz-
foglalkoztatás lehető-
séget ad a település 
környezetének tisz-
tántartására, középü-
leteink karbantartására.

A mezőgazdasági prog-
ram keretén belül megter-
melt zöldségeket a település 
lakossága körében osztották ki. 

A helyi sajátosságokra épülő kosárfonó elnevezésű programba a 
megvásárolt vesszőből a közfoglalkoztatottak kosarakat fontak, 
amelyek egy részét szintén a lakosság körében osztották szét, va-
lamint értékesítettek.

A közfoglalkoztatás ideje alatt a foglalkoztatással nagymértékben 
javult a településen élők megélhetése, életszínvonala.

A kiállításon a startmunka helyi sajátosságokra épülő programból 
két fő kosárfonó közfoglalkoztatott vett részt, valamint az önkor-
mányzat részéről még három fő jelent meg.

Szeptember 22-én és 23-án Alsószentmárton népi hagyományai-
hoz híven a kosárfonással mutatkozott be. 

A kiállításra kilátogatók ízelítőt kaptak a kosárfonás különböző mód-
szereiből, mesterfogásaiból, és ki is próbálhatták, hogy mennyire 
egyszerű, vagy éppen bonyolult egy-egy termék elkészítése.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Cserdi Község Önkormányzata
Cserdi község Szentlőrinc északi szomszédságában, 
attól alig néhány kilométerre fekvő, jelenleg körül-
belül 400 fő lakta település. A tömegközlekedés 
szempontjából előnyösnek mondható a földrajzi el-
helyezkedése, mivel érinti a Budapest – Dombóvár 

- Pécs vasútvonal. A falu lakói többségében cigány származású 
emberek. A község a lakosságszámhoz képest viszonylag nagy (a 
külterületeket is beleszámolva összesen), 647 hektár közigazgatá-
si területtel rendelkezik. 

A település munkaerőpiaci szempontból kifejezetten hátrányos 
helyzetű, hiszen helyben a közfoglalkoztatáson kívül szinte egy-
általán nincs munkahlehetőség. Nincsenek az önkormányzat 
által fenntartott intézmények sem, melyek minimális munkale-
hetőséget biztosítanának az itt élők számára. Mivel a település 
közvetlen szomszédságában fekvő Szentlőrinc városra szintén a 
munkalehetőség hiánya jellemző, a város közelsége nem jelent 
előnyt a település lakóinak az elhelyezkedés szempontjából. Az 
álláskeresők többsége alacsony iskolai végzettségű, mely tovább 
csökkenti a munkaerőpiaci esélyeiket. A megye általánosan rom-
ló munkaerőpiaci helyzete tovább csökkenti a Cserdiben élő ál-
láskeresők elhelyezkedési lehetőségeit. 

Cserdi már a startmunka program kezdetén a mezőgazdasági 
programelemre helyezte a legnagyobb hangsúlyt. Az idei évben 
ezen kívül még a mezőgazdasági utak karbantartása program-
elemben indult a község, összesen 74 fő közfoglalkoztatotti lét-
számmal, melyből 45 fő a mezőgazdasági programban, 
29 fő a mezőgazdasági utak karbantartása prog-
ramelemben dolgozik. 

A mezőgazdasági utak karbantartása prog-
ramelem keretében az idei évben fő cé-
lul azt tűzték ki, hogy a Szőlőhegyi utat 
felújítsák, könnyen járhatóvá tegyék. Ez 
kiemelten fontos feladat, főleg a csapa-

dékos időszakokban, mert nagy-
mértékben megkönnyíti az ott 
élő családok számára a gyerme-
kek iskolába, óvodába eljutását.

A mezőgazdasági projektben 
nagy volumenű zöldségtermesz-
tés folyik fóliasátrakban és szabad-
földön egyaránt. Mivel a településnek 
intézménye nincs, a megtermelt zöldsé-
geket elsődlegesen a lakók számára osztják ki. 
Az idei évben paprikát, paradicsomot, burgonyát, hagymát, fok-
hagymát, valamint gyömbért termeltek a program keretében. To-
vábbá rendszeresen osztanak élelmiszert a közfoglalkoztatottak 
az ország különböző részein a rászorulóknak.

A megtermelt zöldségek egy részét feldolgozzák: savanyítják, 
tartósítják. A közfoglalkoztatottak által készített savanyúságot és 
befőtteket „Lasipe” néven kívánják a későbbiekben forgalmazni. A 
savanyúságok egy része szintén a lakók körében kerül kiosztásra, 
valamint ebből is rendszeresen adományoznak a már említett jóté-
kony célokra. Az elkövetkező években tervezik egy savanyító üzem 
létesítését is, ahol a „Lasipe” termékek nagyüzemi gyártása folyna, 
ezzel biztosítva munkalehetőséget a település lakói számára. 

A 2016. évi Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Cserdi község 
legfőképp a mezőgazdasági program keretében megtermelt 

zöldségekből előállított termékeket, a „Lasipe” márkát 
kívánta megismertetni az érdeklődőkkel. Sava-

nyított paprika, hagyma, cigánylecsó, vala-
mint különböző befőttek és lekvárok voltak 

fellelhetők a Cserdi község által kiállított 
termékek között. Ezen kívül paprikát, egy 
különleges, lila burgonyafajtát, valamint 
gyömbért is bemutattak a kiállításon.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kásád Község Önkormányzata
Kásád Dél-Baranyában található, közel a magyar-
horvát határhoz. Lakói magyarok és horvát nem-
zetiségűek. Katolikus temploma van, az itt lakók 
többsége római katolikus vallású. Az éghajlat szá-
razföldi-mérsékelt övezetű. Termékeny földek és 
tölgyerdő veszi körül, közel fekszik a Dráva mocsa-

ras területeihez. A legközelebbi város Siklós, közvetlen szomszédai: 
Beremend, Kistapolca, Siklósnagyfalu, Egyházasharaszti és Old. A 
falu csak közúton közelíthető meg, vasúti közlekedés nincs. Kásád 
vezetékes ivóvízzel, gázzal és digitális telefonhálózattal rendelkezik.

Kásád község évek óta részt vesz a közfoglalkoztatási programok-
ban. 2016. évben öt programra pályázott, amelyek a következők: 
belterületi úthálózat karbantartása, bio- és megújulóenergia-
felhasználás, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, mező-
gazdasági program, illetve az alacsony képzettségűek és közfoglal-
koztatottak képzése hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kereté-

ben. A belterületi közutak karbantartása prog-
ram keretében 2015-ben járdákat és 

utakat javítottak, 2016-ban egy híd 
komplett felújítását vállalták. A 

település rendezettebb képé-
hez és az akadálymentesebb 
közlekedéshez hozzátartozik 
a bekötőhidak javítása is. A 
bio- és megújulóenergia-
felhasználás programban 

a 2016-os évben továbbra 
is céljuk a fűtőanyag helyben 

történő hasznosítása. Az ön-
kormányzat hosszú távú terve a 

biofűtésre való átállás, valamint a hozzá 
szükséges alapanyag előállítása, a kitermelt fanyesedék, fahulladék, 
ágak, gallyak, faforgács, papír aprítása és szárítása után a brikettálás. 
2015. évben beszerzésre kerülő brikett- és aprítógépeket Bere-
mend, Kásád és Kistapolca közösen használja. A helyi sajátosságok-
ra épülő programban a helyi mezőgazdaságban megtermelt ter-
mények csomagolását és tárolását végzik. Az elmúlt évek során Ká-

sád Község Önkormány-
zata állami támogatással 
felépített egy működő 
kisgazdaságot, ame-
lyet folyamatosan 
bővítenek. A követke-
ző növénykultúrákat 
termesztik: burgonya, 
hagyma, fokhagyma, 
mák, úritök, bab, olajtök, 
sárgarépa, petrezselyem, 
paprika. A mezőgazdaság-
ban megtermelt terményeket 
a csomagolóüzemben dolgozzák fel,  
azokat, melyek nem kerülnek azonnal értékesítésre, a hűtőkamrá-
ban tárolják. Területeik a megfelelő szakmunkának köszönhetően 
gyommentesek és termékenyek.

2016. szeptember 22-23. napján megrendezett II. Országos Köz-
foglalkoztatási Kiállításon Kásád község az általa megtermesztett 
zöldségféléket (mák, bab, fokhagyma, vörös- és sonkahagyma, 
burgonya, fűszerpaprika, paprika) és haszonnövényeket (kuko-
rica, búza) állított ki. Azért az alább felsorolt növényekre esett a 
választás, mert az önkormányzati területeken az éghajlati adott-
sági viszonyainak megfelelően ezek teremnek meg. A bemutatott 
termékeket nem árusították, csak kiállították.

A kiállításon Kásád község vállalta a különböző helyi jellegzetes 
ételek elkészítését és azok kóstoltatását, felhasználva az önkor-
mányzat által megtermelt és kiállított növényeket. Négy fajta ételt 
készítettek a két nap alatt. 2016. szeptember 22-én délelőtt bog-
rácsos sertéspörköltet, délután kakaspörköltet, 2016. szeptember 
23-án délelőtt lecsót, délután birkapörköltet készítettek. Kásád 
község standját több mint 600 fő látogatta, ételeik nagy sikert 
arattak és nagyon hamar elfogytak. 

Településükről szórólapokat készítettek, illetve bemutatták a helyi 
sokác népviseletet is.

Kásád község 5 fővel vett részt a rendezvényen.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Komló Város Önkormányzata
Komló észak-baranyai város. A település egy száza-
don át a szénbányászatról volt nevezetes, amely a 
kistérség településeinek életét évtizedekig megha-
tározta. A mélyművelésű szénbányászat 2001. évre 
teljesen megszűnt. A város ipari szerkezetátalakítá-
sa 1990-ben elkezdődött. Jelenleg a város gazdasá-

gát több kisebb könnyűipari és fém-feldolgozóipari üzem jellemzi.

Komló Város Önkormányzatának Városgondnoksága 
évek óta aktívan részt vesz a közfoglalko-
zatásban, 2012-es évtől nagyszámú 
munkavállalót foglakoztat, jelen-
leg is közel 800 főt.

Az évek folyamán nemcsak 
a létszám gyarapodott, 
hanem a különféle pro-
jektek száma is nőtt, mint 
például: egyéb értékte-
remtő közfoglalkoztatás, 
téli közfoglalkoztatás, 
belvízelvezetés projekt,  
csapadékelvezető árkok 
kezelése, téli és egyéb 
értékteremtő projekt, ön-
kormányzati lakások építése 
és felújítása, mezőgazdasági 
programelem, helyi sajátossá-
gokra épülő közfoglalkoztatás stb.

Jelenleg hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében ál-
lítanak elő termékeket, amelyet 
a II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon is bemutattak.

Mintadarabokkal mutatták be be-
tonelemeiket (járdalap, támfalelem, 
térkő, gyephézagos elem), amelyek 

gyártását már 2012-ben a téli köz-
foglalkoztatás keretében elkezdtek. 

Fotókkal szemléltették a csiperke-és laskagomba ter-
mesztésüket, továbbá számos zöldségüket (pl. ká-

poszta, burgonya, paprika stb.), melyek termesz-
tése sikeres évek óta. 2014-ben a helyi sajátos-

ságokra épülő közfoglalkoztatás keretében  
alakították ki tésztagyárukat, azóta számos 
tésztafajtát (pl. cérnametélt, orsó, tarhonya, 
hosszúmetélt) készítenek, melyeket nem 
csak kiállítottak, hanem nagy mennyiség-

ben értékesítettek is a kiállításon. 
Fontos még megemlíteni, 

hogy az idei évben elké-
szült savanyító üzemük 

is, melynek termékeit 
(ecetes uborka, tök-
lekvár) szintén érté-
kesítették.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Liget Község Önkormányzata
Liget Pécstől 25, Komlótól 10 km-re a Baranyai 
Hegyháton fekvő zsáktelepülés. A település lakos-
ságszáma 420 fő, közel 1/3-a roma származású. 
2011 óta vesznek részt közfoglalkoztatási progra-
mokban, mintaprogramokban, melyek az itt élő 

tartósan álláskeresők számára szinte folyamatos foglalkoztatást 
jelent. Évente 30-35 főt foglalkoztatnak mezőgazdasági, telepü-
lés-karbantartási, útfelújítási, belvíz-elvezetési és egyéb helyi sajá-
tosságokra épülő programjaikban. Liget Község két szomszédos 
településsel, Magyarszékkel és Bodolyabérrel együttműködve 
2013 évben létrehozott egy szociális szövetkezetet, mely jelen-
leg BO-LI-MA Szociális Szövetkezet néven van jegyezve. Liget a 
közfoglalkoztatási programok által biztosított források és a helyi 
adottságokat, illetve településfejlesztési terveket figyelembe 
véve igyekezett olyan fejlesztéseket megvalósítani, melyek hosz-
szú távra nyújthatnak foglalkoztatási, kereskedelmi, turisztikai le-
hetőségeket a kicsiny falunak. Közel 3,5 hektárnyi területen folyik 
mezőgazdasági tevékenység, elsősorban konyhakerti növényter-
mesztés és közel 10.000 tő eper telepítése történt meg. 
120 fás gyümölcsösüket két éve ültették. 2015 
nyarán kezdte meg működését gyümölcs-
feldolgozó kisüzemük, ahol még ebben 
az évben közel 15.000 liter gyümölcslét 
készítettek. Ezen szolgáltatásuk kere-
tein belül a helyi és a környező tele-
püléseken élők számára biztosítják 
100 %-os, tartósítószer-mentes, 
natúr gyümölcslé fogyasztásának 
lehetőségét. A Belügyminisztéri-
umtól külön támogatást kaptak a 

feldolgozáshoz szükséges gépek beszerzésére, a szociális szövet-
kezeten keresztül. Jelenleg a feldolgozó már a szövetkezet kerete-
in belül működik. 

Liget község életében az elmúlt évek közfoglalkoztatási program-
jai igen nagy jelentőséggel bírtak, hiszen a kapott pénzügyi tá-
mogatások révén létrehozott fejlesztések eredményesek és fenn-
tarthatóak. A középületeik jelentős részén időszerű karbantartási, 
felújítási munkákat tudtak elvégezni (a faluház nyílászárócseréje, 
tatarozás, festés, az óvoda épületének festése, a polgármesteri hi-
vatalban alagsor, mosdók kialakítása). Településükön eddig nem 
okozott gondot a szélsőséges, sokszor oly csapadékos időjárás, 
hisz évről évre tisztítják a belterületen lévő árkokat. Papír és fű-
részpor felhasználásával brikett téglákat készítenek, melyekkel 
jelenleg az óvodát fűtik. A brikettgyártás teljes munkafolyamata 
kézi munkával történik.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való megjelenés Liget 
község számára igen megtisztelő volt. Igyekeztek az általuk készített 

termékeket (lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, savanyú-
ságok, brikett) jó színvonalon megjelentetni. Egy-

séges öltözetet kaptak a termékek, és a standot 
is oly módon rendezték be, hogy az érkező 

látogatók számára megnyerő és hívoga-
tó legyen. Igen sokan álltak meg a pa-

vilon előtt, és szívesen kóstolták meg 
a kiállított termékeiket. Szövetkezeti 
tagként a BO-LI-MA Szövetkezetet 
is bemutatták a standon plakáttal, 
szórólapokkal és az előállított hús-
készítmények kóstoltatásával. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Márok Község Önkormányzata
Márok község egy közel 450 fős, hátrányos helyzetű 
kistelepülés Baranya megyében.  Zsáktelepülés, inf-
rastrukturális ellátottsága átlagos. Aprófalu, de nem 
tartozik Baranya megye legkisebb települései közé. 
Munkanélküliségi adatait tekintve az országos átla-
got meghaladó munkanélküliség jellemzi. Az ön-

kormányzat folyamatosan próbál segítséget nyújtani az állástalan 
embereknek, és kiemelten fontosnak tartja a munka világához 
való visszaterelésüket.

A munkanélküliség és a hátrányok ledolgozása érdekében 2010 
óta Márok Község Önkormányzata számos fejlesztést és programot 
indított. Ezek közé tartozik a mezőgazdasági startmunka is, mely-
ben 2011 óta foglalkoznak növénytermesztéssel és tartósítással. 

A hatékonyabb munka, és a nagyobb 
elköteleződés érdekében 2013-

ban létrehozták a Márokért Szo-
ciális Szövetkezetet, mely a 

startmunka mintaprogram 
mezőgazdasági ágát hiva-
tott átvenni a jövőben. A 
szövetkezet célja a tagok 
szociális helyzetének javítá-

sa, az öngondoskodás feltét-
eleinek megteremtése, mun-

kahelyteremtés. A szövetkezet-
nek a helyi önkormányzaton kívül 

hét természetes személy a tagja.

A település mezőgazdasági programja jelenleg 13 fő foglalkozta-
tásával és 8 hektár földterület bevonásával zajlik. Az önkormány-
zat által megtermelt zöldségeket a Márokért Szociális Szövetkezet 
vásárolja fel 70%-ban. A szövetkezet a felvásárolt terményt tovább 
értékesíti, illetve feldolgozza.

A savanyító üzemet a használaton 
kívüli óvodai konyhából alakítot-
ták ki. Termékeiket hagyomá-
nyos, a „régi iskola” szerinti recep-
túra szerint készítik el, így azokat 
valóban a házias íz jellemzi. 

Termékeiket és az önkormány-
zattól átvett zöldséget a Villányban 
megnyitott zöldség-, gyümölcs- és helyi 
termék üzletükben értékesítik.

A Falusi Piac Placc elnevezésű üzletük nem csak a mároki ter-
mékek eladását szolgálja, hiszen 13 önkormányzat szállítja ide 
megtermelt, illetve előállított produktumát. Termékeik között 
megtalálható többek között tojás, méz, gyümölcsitalok, házi ké-
szítésű húsételek, tészták, zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, teák, 
tejtermékek.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Márok község egy pa-
vilont rendezett be, ahol a savanyító üzemben előállított terméke-
ket, valamint a kertészetben megtermelt zöldségféléket állították 
ki. A termékek iránt nagy volt az érdek-
lődés, a készítmények csomago-
lása, egyedi megjelenésük 
elismerést kapott, a láto-
gatók egy része nem csak 
kóstolta azokat, hanem 
vásárolt is belőlük. 

Márok Község Önkor-
mányzata  12 féle sava-
nyúságot, 6 féle lekvárt, 4 
féle szörpöt és 6 féle zöld-
séget állított ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nagypall Község Önkormányzata
Nagypall község Baranya megyében a Mecsek 
hegyvonulat legmagasabb pontjától, a Zengő 
hegytől délre helyezkedik el. A legközelebbi 
város, Pécsvárad alig 3 km-re található. 

Állandó lakóinak száma 422 fő. A településen 
működik egy német nemzetiségi óvoda és egy alsó tagozatos 
iskola. Közigazgatásilag a Pécsváradi járáshoz tartozik, az önkor-
mányzati ügyeket a nyolc települést magába foglaló Erzsébeti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal tagtelepüléseként látja el. Nagypallon 
állandó kirendeltség működik.

A település aktív életét mutatja az, hogy jelenleg két civil egyesü-
let is működik. 

A Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub, mely a település kul-
turális életének a mozgatója, az elmúlt évben ünnepelte fennál-
lásának 20. évfordulóját. A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egye-
sület –mely olyan régi kézművességeket végez, mint csuhéfonás, 
tojásírás, szövés, vesszőfonás – ez évben ünnepelte fennállásának 
a 15. évfordulóját.

Az egyesületeknek, valamint a helyi in-
tézményeknek köszönhetően min-

den hónapban különféle progra-
mokkal várják a lakosságot és a 

járás lakóit.

A település legnagyobb 
rendezvénye, a Falunap és 
Pogácsafesztivál. A rendez-
vény a fesztivál kategóriában 

bekerült a Baranya Megyei Ér-
téktárba is. 

A településen a legnagyobb mun-
káltató az önkormányzat. Helyi intéz-

ményeiben 10 fő, míg a közfoglalkoztatási 
programokban jelenleg 26 fő dolgozik. 

Nagypall Község Önkormányzata a kezdetektől él a munkanélkü-
liek foglalkoztatási programjaival. Startmunka mintaprogramok-
ban 2012 óta vesznek részt. A mezőgazdasági programban elő-

ször 8 fő foglalkoztatásával csak 
zöldségtermesztést végeztek, 
egy évvel később már állat-
tenyésztéssel is elkezdtek 
foglalkozni 11 fő alkalma-
zásával. Programjuk sikeres 
megvalósításához 2013-ban 
a mintaprogram keretében 
megvásároltak egy családi há-
zat, ahol az állattenyésztéshez 
szükséges épületeket újítottak fel. 
Az épület további részét az önkormányzat 
egy pályázat segítségével felújította, ez adott további lehetőséget 
a közfoglalkoztatás bővítéséhez. 

A helyi sajátosságokra épülő program 2014 márciusában indult 
7 fővel. A dolgozók a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
tagjainak segítségével megtanulták a rongyszőnyegszövést. Je-
lenleg is 7 fő dolgozik a kis szövödében. 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás további bővítése érdeké-
ben az elmúlt év őszén újabb családi házat vásárolt, melynek fel-
újítását a jelenlegi helyi sajátosságokra épülő programban végzik. 
A felújított épületbe költözik a szövöde, valamint kialakítanak egy 
szociális fürdőt is a rászorulók részére. 

A mezőgazdasági programban 11 fő foglalkoztatásával elérték, 
hogy a helyi konyha zöldség-, sertéshús-, valamint tojásigényét 
teljes mértékben kiszolgálják. A helyi sajátosságra épülő prog-
ramban elkészített szőnyegek értékesítését a járás falvaiban sike-
rül megoldani. A programjuk keretében felújított régi parasztház 
hozzájárul a település arculatának színesítéséhez.

Nagypall község közfoglalkoztatásban elért eredményeit a Bel-
ügyminisztérium 2014-ben pénzjutalommal ismerte el, így a 
program működéséhez szükséges traktor megvásárlására nyílt 
lehetőségük.   

Nagypall Község Önkormányzata a II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon a helyi szövödében készült színes rongyszőnyegekkel 
mutatkozott be, melyekkel a mai kor igényeit próbálják kielégíteni.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
Szentlőrinc a baranyai megyeszékhelytől 18 
kilométerre, Szigetvártól 16 kilométerre fekvő, 
körülbelül 6500 lakosú kisváros. A 6-os főközle-
kedési út mentén fekszik, a vasútvonal itt ágazik 
el Sellye, Barcs, Budapest, illetve Pécs irányába. A 
település 1996-ban kapott városi rangot. A város 
belterülete mintegy 215 hektár. 

A munkaerőpiaci helyzet romlása az ország más településeihez 
hasonlóan itt is a rendszerváltás után következett be, mert a gaz-
daság átalakulása során számos munkahely megszűnt. Ezen kívül 
felszámoltak több olyan pécsi vagy Pécs környéki ipari nagyüze-
met is, amely a szentlőrinci lakosság jelentős részének munka-
helyet biztosított. Jelenleg a legtöbb problémát a helyben lévő 
munkalehetőség hiánya okozza. Pécs közelsége és a megfelelő 
közlekedési viszonyok sokáig előnyt jelentettek az itt lakók szá-
mára, azonban a munkaerőpiac stagnálása az egész megyében 
jellemző, így az álláskeresők a közeli megyeszékhelyen sem feltét-
lenül tudnak elhelyezkedni.

Szentlőrinc Város Önkormányzata 
2016. évben a startmunka min-

taprogram öt különböző 
programelemében indult, 

összesen 100 főt megha-
ladó közfoglalkoztatotti 
létszámmal. 

A helyi sajátosságokra 
épülő közfoglalkoztatás 

programelem keretében 
az egyik csoport a telepü-

lés ünnepekre való feldíszíté-
séről gondoskodott, ezen kívül a 

városban megrendezett lobbi partira 
párnákat varrtak, melyek a további szabadtéri rendezvényeken 
is használhatók lesznek. A programban dolgozó közfoglalkozta-
tottak továbbá kosarakat fonnak, a más programokban készült 
termékek csomagolásához zsákokat varrnak és hímeznek. A helyi 
sajátosságokra épülő programelemben dolgozó közfoglalkozta-
tottak másik csoportja egy közfürdő kialakításán dolgozik a tele-
pülés egyik régi, használaton kívüli épületében.

A mezőgazdasági földút karban-
tartása programelemben dol-
gozó közfoglalkoztatottak a 
Szőlőhegyre vezető utat 
javítják és tartják karban. 
A településen lakó csalá-
dok közül sokaknak van 
a Szőlőhegyen telke, a 
közfoglalkoztatottak által 
elvégzett munka lehető-
vé teszi a gazdáknak kertjük 
könnyebb megközelítését. 

A bio- és megújulóenergia-felhasználás 
projekt keretében folytatják a programban dolgozó közfoglalkozta-
tottak az előző évben már megkezdett brikettgyártást. A brikett fel-
használása a település intézményeiben történik, a maradék pedig 
kiosztásra kerül a rászoruló családok körében.

A belterületi úthálózat karbantartása programelem szintén az elő-
ző évben megkezdett, sikeres program folytatása, melynek kereté-
ben helyben gyártott térkövet készítenek a programban dolgozó 
közfoglalkoztatottak. A legyártott térkövet a város szépítésére, 
élhetőbbé tételére használják fel. A rossz állapotban lévő járdák, 
útpadkák felújítása folyamatosan, a térkőgyártással párhuzamosan 
zajlik. Az idei évben mintegy 2000 m járda felszedése és újralapo-
zása, valamint egy parkoló kialakítása volt a program fő célkitűzé-
se. A településen fel nem használt térkövet eladásra szánják.

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása program keretében 
a közfoglalkoztatottak az évek során kialakult illegális szemétlerakó 
helyek (vasútállomás környéke, Szőlőhegyi út környéke, volt strand-
fürdő, vásártér mögötti zöldterület) folyamatos tisztítását és ellen-
őrzését végzik.

A 2016. évi közfoglalkoztatási kiállításon Szentlőrinc Városa legfő-
képp a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program ke-
retében készített termékek bemutatására helyezte a hangsúlyt. Ki-
állították a közfoglalkoztatottak által készített, általuk varrt béléssel 
ellátott papírkosarakat, amelyek egyben praktikus, tárolófunkciót is 
ellátnak. Ezen kívül megtekinthetőek, illetve megvásárolhatóak vol-
tak a program keretében varrott különböző dísztárgyak, gyertyák. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



24

Bá
cs

-K
is

ku
n 

m
eg

ye

Bácsalmás Város Önkormányzata
Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén elhelyez-
kedő, hátrányos helyzetű kisváros, felismerve a köz-
foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket értékteremtő 
tevékenységek sorát építette ki és működteti. 

Bácsalmás Város Önkormányzata – mint munkálta-
tó – évek óta 200-250 fő hátrányos helyzetű, tartó-

san álláskereső foglalkoztatását végzi, tervezhető állandó jövedel-
met biztosítva ezzel a családok számára.

A startmunka mintaprogram mezőgazdasági projektje, a Szociális 
Földprogram pályázatok és a LEADER térségek közötti együttmű-
ködési program segítségével egy működő termelési – feldolgozási 
– marketing - értékesítési rendszer alakult ki, mely helyi gazda-
ságfejlesztésként is értelmezhető, hiszen az egyes tevékenysé-
gi körök idővel önfenntartóvá válhatnak, és gazdasági alapon 
tovább működhetnek.

A termelés jelenleg több mint 50 hektár önkormányzati 
szántó területen és közel 1 000 m2 fóliafelületen történik, 
ahol alapvető zöldségfélék termesztése mellett vetőmag-
előállítás és energianövény-termesztés zajlik. 2016-ban a helyi 
és környékbeli őstermelők, családi vállalkozók bevonásával foly-
tatódik a termeltetés, ezzel még nagyobb hányadban kerülnek 
jól nyomon követhető helyben termelt alapanyagok a feldolgozó 
üzembe, közétkeztetésbe, illetve az értékesítési hálózatba. 

A megtermelt alapanyagok feldolgozása a közfoglalkoztatási 
programelemek keretében kialakított saját zöldség-, gyümölcsfel-
dolgozó üzemben történik. Itt készülnek a Bácsalmási Finomsá-
gok: olyan manufakturális technológiával gyártott helyi termékek 
(krémek, lekvárok, savanyúságok, befőttek, szörpök, ivólevek stb.), 
amelyek egészségre kedvező hatásúak azzal, hogy nem tartal-
maznak tartósítószert, mesterséges adalékanyagokat, csak lehe-
tőleg helyben termelt friss zöldségeket vagy gyümölcsöt. Több 
termékük Kiváló Bácskai Termék díjat is nyert.

A megtermelt és vásárolt zöldségféléket, gyümölcsöket, valamint 
a feldolgozott termékeiket saját boltjukban (Egészséges Bácsal-
másért Mintabolt), standjukon és egyéb – egyre szerteágazóbb 
– értékesítési hálózatukon keresztül értékesítik.

A Bácsalmási Finomságok Bács-Kiskun megye több településén 
és az ország nagyvárosaiban is jelen vannak.

Termékeik megismertetése és népszerűsítése érdekében rend-
szeresen vesznek részt helyi termékkiállításokon, vásárokon, be-
mutatókon. Többnyelvű kiadványaik segítségével a külföldön tör-
ténő bemutatkozás is lehetővé válik.

Igen jelentős a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal való együtt-
működésük. Ennek keretében 2015-ben konzorciumi partnerként 
vettek részt a TÁMOP-6.1.5-14-2015. kódszámú „Egészséges Bács-
Kiskunért” komplex emberi erőforrás fejlesztési program megva-
lósításában, melynek során 2 fő feladatot vállaltak:

 • Külső szakmai szolgáltató 
bevonásával és a saját tapasztala-
tok figyelembe vételével elkészült egy Szociális szövetkezeti min-
tamodell tanulmány, amely elsősorban az önkormányzati része-
sedésű szociális szövetkezetek részére ad választ az alapítással és 
működtetéssel kapcsolatos kérdésekre;

 • „Ételek az életért” címmel készült egy gasztronómiai képzési te-
matika, amely a közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára 
nyújt segítséget munkájukhoz.

Fő céljuk a fentebb említett értékteremtő tevékenységek gazda-
sági alapon, szociális szövetkezeti formában való továbbvitele, 
melynek révén az eddig közfoglalkoztatásban tevékenykedők 
szerződéses munkavállalókká válnak, és piaci alapú munkabérért 
dolgoznak majd.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Bácsalmásért Szociális Szövetkezet
Bácsalmás, mint leghátrányosabb helyzetű járás, 2011. óta vesz 
részt a startmunka mintaprogram és egyéb közfoglalkoztatási 
programok működtetésében. 

Széles körű értékteremtő tevékenységi kör kialakításával és mű-
ködtetésével biztosít a közfoglalkoztatottak számára olyan mun-
kalehetőségeket, amelyek várhatóan önfenntartóvá válhatnak, és 
gazdasági alapon is végezhetőek. 

2013. augusztus 13-án az önkormányzat, a közfoglalkoztatási 
programok szakmai irányítói és magánszemélyek, valamint köz-
foglalkoztatásban kiemelkedően teljesített tagok együttműködé-
sével megalakult a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet. A 9 alapí-
tó tag elhatározta, hogy közös gondolkodással és összefogással 
megteremtik a közfoglalkoztatásban elért eredmények szociális 
szövetkezeti formában való továbbvitelét. Ennek első lépcsője a 
2014-ben 10 fő tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban (Sui 
generis) való foglalkoztatása volt, melynek során a tagi létszám 18 
főre emelkedett.

A szövetkezet jelenleg egy közvetlen bérértékesítési tevékenysé-
get végez: a Bácsalmási Portéka Szatyorközösséget üzemelteti. 

Helyi mezőgazdasági termelőket és kéz-
műveseket fog össze, és heti rendsze-

rességgel eljuttatja termékeiket a 
vásárlókhoz.

Portékái között szerepelnek 
feldolgozott hústermékek 
(kolbász, szalámi, felvágottak, 
kenőmájas stb.), túró, sajtké-
szítmények, méz, bor, Bácsal-

mási Finomságok (közfoglal-
kozásban termelt és feldolgo-

zott élelmiszertermékek), varrott 
és fonott használati és dísztárgyak 

(a közfoglalkoztatásban működő helyi „Kreatív csoport” termé-
kei), kecsketejes szappanok, Madarasi pálinka, levendulatasakok, 
egyéb kézműves termékek.

E tevékenység révén a lakosság könnyebben megismerheti, meg-
vásárolhatja és fogyaszthatja a helyben készült egészséges termé-
keket, elősegítve ezzel helyi kistermelők és családi vállalkozások 
megélhetését. 

Bácsalmás Város Önkormányzata 2015 decemberében a helyi 
termékek vásárlásának ösztönzésére kibocsátotta a Bácsalmási 
Portéka Utalványt, melyet év végi jutalmazásra dolgozói között 
kiosztott. Az utalványokat helyi termékvásárlására lehet fordítani 
a Bácsalmási Portéka Szatyorközösségben. Az utalvány révén 450 
munkavállaló (a közfoglalkoztatottak is) hozzájuthatnak egészsé-
ges helyi termékekhez, és a szociális szövetkezet által működte-
tett szatyorközösség forgalma is jelentősen megnövekedett.

A Bácsalmásért Szociális Szövetkezet 2016-ban első alkalommal 
vett részt az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon. Standján a 
Bácsalmási Portéka Szatyorközösség termékeit mutatta be. Kós-
toltatott helyi élelmiszertermékeket (húskészítményeket, sajto-
kat), illetve termelői mézeket. Kínálatában szerepeltek még kecs-
ketejes szappanok és kézművesipari használati és dísztárgyak is. 

A Bácsalmásért Szociális Szövetkezet célja a közfoglalkoztatásban 
elért eredmények fokozatos integrálása a versenyszféra irányába, 
ennek egyik mérföldköve lehet a szociális szövetkezetben való 
foglalkoztatás. 2017-től a szövetkezet tervezi az élelmiszer-feldol-
gozási tevékenység és az értékesítés egyes elmeinek gazdasági 
alapon való működtetését. Ezzel párhuzamosan a 2016. augusz-
tus 12-én megalakult Bácsalmási START Szociális Szövetkezet 
(amely szintén önkormányzati részesedésű) is megkezdi munká-
ját. Fő tevékenységi területei a mezőgazdasági és egyéb szolgál-
tatások lesznek.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Bácsszentgyörgy Község 
Önkormányzata

Bácsszentgyörgy község Bács-Kiskun megyében, 
a Bajai járásban, Bajától 25 km-re fekszik. Lélek-
száma csökkenő tendenciát mutat, ezért szük-
ség van a Fiatal Családok Életkezdési Támogatási 
Programjára.

A község költségvetése határozottan növekvő irányban halad 
a fejlődés útján. Az éves költségvetésüket az elnyert pályázatok 
eredményei megnégyszerezték az elmúlt 6 év során. A község 
a pályázatokon nyert pénzek segítségével megújulhatott, meg-
szépülhetett. 

Munkahelyet teremtettek a Belügyminisztérium által létrehozott köz-
foglalkoztatási program keretei között, ezért a községben élők büszkék 
arra, hogy a Bácsszentgyörgyi Játékgyár 2013. október elsején útjára 
indulhatott kistérségi startmunka mintaprogramként. Munkatársaik 

többnyire nem szakképzettek, je-
lenleg is közfoglalkoztatottként 

dolgoznak a programban. El-
sősorban a helyi munkanél-

küli lakosságot szerették 
volna segíteni.

A fa- és textiltermékeik-
ben a régi népi játékokat 

és a modern fejlesztő esz-
közöket kívánják ötvözni. 

Mellőzik a vegyi és mérgező 
festékek használatát, próbál-

nak csak természetes 
alap- és segédanya-
gokat hasz nálni. Fon-
tosnak tartják, hogy a 
termékek minél több 
régi népi játékötletet és 
díszítést tartalmazzanak, 
ezáltal megőrizve hagyomá-
nyaikat és elősegítve a tradíciók 
továbbélését. 

Játékgyáruk népi iskolai programjára is méltán büszkék, hiszen 
termékeikkel már mintegy 15.000 gyermekhez tudtak ellátogatni 
és viszont fogadni őket. Termékeik természetes alapanyagból ké-
szülnek, Montessori és Waldorf mintára, gondosan ügyelve arra, 
hogy a népi motívumvilágot megőrizzék.

Kiállított termékeikre azért esett a választásuk, mert zsűrizettek és ér-
tékesíthetőek. Logikai és fejlesztő játékaik, egyéb dekorációik közül 
35 félét, mintegy 200 darabot választottak ki, amelyekre leginkább 
büszkék. Programjukat a népi iskola kültéri játékaival is színesítették, 
amelyet a Hungaricum Játszóházhoz csatlakozva tudtak bemutatni, 
megismertetni. A kiállításon 3+1 fővel vettek részt. Építő jellegű ta-
pasztalatokat szerezhettek, amely során az elkö-
vetkezendő időszakban fejlődni tudnak. 
Ilyen például a funkciók és a termék-
használati útmutatások bővebb 
feltüntetése, a színesebb játé-
kok kínálatának bővítése.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Csávoly Község Önkormányzata
Bács-Kiskun megye déli részén, Bajától 15 km-re fek-
szik az 55-ös számú főút mentén. Csávolyra főként a 
mezőgazdaság, illetve a szőlőművelés jellemző, bár 
utóbbi sajnos egyre inkább háttérbe szorul. A köz-
ség több nemzetiségű település: németek, horvátok 

és magyarok kohéziója adta, és adja a mai napig szokásaik, ételeik 
és kultúrájuk különlegességét.

A faluban jelenleg 6 db programelem fut a start-
munka mintaprogram égisze alatt. Felsorolás 
szintjén ezek a következők: illegális hulladék-
lerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági 
programok, belterületi úthálózat karban-
tartása, mezőgazdasági utak karbantartá-
sa, belvízelvezetési program, utcabútorok 
gyártása. Az adott programelemekhez 
kapcsolódó tevékenységeken kívül ki-
tűzött céljuk, hogy a település egészén 
jelentkező, Csávoly és a lakosság érdekeit 
szolgáló munkákat is elvégezzék, ezzel ja-
vítva a településképet, élhetőbb környezetet 
teremtve az itt élők számára.

„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” elneve-
zésű programjukban sikerült felszámolni az évek, évtizedek 
során a temető mellett felhalmozódott hulladékok nagy részét, 
ezzel párhuzamosan a falu temetőjének elhanyagolt, bozótos 
területeit is szabaddá tették. Mindemellett kerítést telepítettek, 
ezzel megakadályozva a további hulladékok lerakását.

Mezőgazdasági programjukban kb. 2,5 hektár nagyságú területen 
gazdálkodnak jelenleg. Az előző évek tapasztalatait felhasználva 
igyekeznek minél nagyobb terméshozamot elérni a termelési tech-
nológia fejlesztésével. 2 db fóliaház is rendelkezésükre áll, melyekben 
paradicsomot, paprikát, uborkát termelnek. Szabadföldi termesztés-
ben folyik burgonya, petrezselyem, sárgarépa, zeller, cékla, zöldborsó, 
zöldbab, bab, káposzta- és tökfélék termelése, melyek legnagyobb 
részét üzemi konyhájuk használ fel, ezzel jelentős összeget megspó-
rolva a településnek. A termények kisebb része kiárusításra kerül a 
lakosság részére. Újabban a program dolgozói által előállított sava-
nyúságok és krémek is bekerültek a termelői repertoárjukba.

„Belterületi úthálózat karbantartása” programjukban a település 
úthálózatának hibáit igyekeznek kijavítani meleg aszfalt, a ren-
delkezésre álló géppark, illetve szaktudás segítségével, melyekre 
egyébként nem lenne lehetőségük.

„Mezőgazdasági utak karbantartása” programjukban a úthibák javí-
tását, földútjaik járható állapotba hozását tűzték ki célul. Ezeket asz-

faltozással, gréderezéssel, földbetöltéssel és az utak mentén 
lévő növényzet irtási munkálataival kívánják elérni.

A belvízelvezetés programban a település árok-
hálózatát rekonstruálják, helyenként új árkok 

kialakításával, illetve vízáteresztő gyűrűk 
beépítésével. 

Utcabútorok gyártásával főként a telepü-
léskép javulását szeretnék elérni, ehhez 
jól képzett szakembergárdájuk minőségi 
munkái járulnak hozzá. Kerti kiülőket, hulla-

dékgyűjtőket, utcanévtáblákat, virágládákat 
helyeztek el a település több pontján. Meg-

újult buszmegállójuk és épületeik karbantartá-
sa is megoldódott. A néhány eladott termékből 

befolyt pénzösszeg a műhely fejlesztését szolgálta. 
Asztalosaik minőségi eszközökkel dolgozhatnak, tovább ja-

vítva termelékenységüket, megkönnyítve az egyes munkafázisokat.

A településen futó programok nagy része szorosan kapcsolódik 
egymáshoz.

A szeptember végén megrendezett II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállítás ismételten lehetőséget biztosított számukra a bemutatko-
zásra. A kiállításon utcabútorokat és a mezőgazdasági program-
ban előállított termékeket mutattak be. Kerti kiülővel, sörpaddal, 
hulladékgyűjtővel és virágládákkal, valamint a mezőgazdaságban 
dolgozók munkáját dicsérő savanyúságokkal készültek a mustrára. 
Érdeklődő tekintetek sokaságát vonzotta standjuk, illetve sörpad-
juk és kiülőjük sokszor szolgálta az arra járók pihenését, kényelmét. 
Mindemellett nagy megtiszteltetés volt számukra államtitkár úr és 
helyettes államtitkár úr látogatása és elismerése, mely elismerést 
dolgozóiknak is tolmácsoltak, hiszen ez legfőképp az ő munkájuk 
eredménye.

 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Homokmégy Község Önkormányzata
Homokmégy község Bács-Kiskun megyében, az 
51-es főút közelében, Kalocsától 10 km-re található. 
Közigazgatásilag a Kalocsai járáshoz tartozik. Ho-
mokmégyhez tartozik öt szállás, a szállások lélekszá-
mát is beleértve Homokmégy lakossága 2015. éves 

adatok lapján 1396 fő.

Homokmégy 2012-ben csatlakozott a közfoglalkoztatáshoz. Az 
elmúlt 3 évben a következő programokat indította az Önkor-
mányzat: helyi sajátosságokra épülő mintaprogram – mezőgaz-

dasági; asztalos- és varrodai programok. 2012-
2013-ban elindultak a „belvízelvezetési 

rendszerek karbantartása”, illetve a 
„belterületi úthálózat karbantartása” 

megnevezésű programok is. 2014. 
évben részt vettek a „mezőgazda-
sági utak karbantartása” elneve-
zésű programban. Ezek mellett a 
közfoglalkoztatás keretein belül 

megszervezett képzéseken is részt 
vettek dolgozóik.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon olyan termékeket állítot-

tak ki, amelyek által az érdeklődők 
betekintést nyerhettek településükön létrejött, a 
közfoglalkoztatás keretében megvalósított ér-
tékteremtő tevékenységekbe.

A fajátékokból (gólyaláb, golyóvezető/labirin-
tus, jojó, cukorágyú) 1- 1 darabot hoztak, hogy 
a gyermekek és a felnőttek játszhassanak, kipró-
bálhassák azokat. Figyelemre méltó, hogy ezek 
a játékok "vendégmarasztaló"-ként milyen nagy 

sikert arattak a gyermekek és felnőttek, valamint a magyar és a kül-
földi látogatók között egyaránt.

Varrodájuk termékei közül a plüssjátékok, párnák, hímzett termé-
kek (ruhák, könyvjelzők, terítők, textilszatyrok, ajándékszatyrok) 
kerültek előtérbe. Továbbá településük népviseletét is bemutatták 
próbababák segítségével.

A mezőgazdasági program keretein belül megtermelt gyógy- és 
fűszernövényekből (borsikafű, citromfű, levendula, rozmaring, 
lestyán, kakukkfű, aloe vera) dolgozóink  által készített kis tasakok-
ból növényenként 10-10 darabot hoztak.

Az idei kiállításon négy fő vett részt. Meglátásuk szerint nagy igény 
lenne a népi motívummal - jelen esetben a kalocsai mintával - dí-
szített, hétköznapokon is hordható ruhákra (rövidujjas és hosszú-
ujjas póló, nadrág), illetve a plüssjátékokra mindenféle méretben.

Tapasztalataik azt mutatják, hogy 
a rendezvény elérte célját, 
mert a vidék sikeresen 
bemutatkozott a fő-
városban.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kalocsai Parkgondozó és  
Közszolgáltató Kft.

Kalocsa Budapesttől délre, 120 km-re található az 
Alföldön. Bács-Kiskun megye nyugati területén 
fekszik, a Duna bal partján. Kalocsa a megye leg-
sűrűbben lakott települése, lakossága 17 ezer fő. 
Megközelíthető az 51. sz. főútvonalon. 

A 2013-ban alapított Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú. Tevékeny-
sége elsősorban a város zöldfelületeinek karbantartására, a 
köztisztaság fenntartására, a városi rendezvények logisztikai és 
technikai hátterének biztosítására, és egyéb kommunális szol-
gáltatásokra hivatott. 

Kalocsa átlagosan 250 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglal-
koztat, ebből 106 fő társaságuk alkalmazásában áll. 

A startmunka mintaprogramokban a kezdetek óta részt vesz, a 
város több mint tíz éve ad lehetőséget közfoglalkoztatott jogvi-
szony létesítésére. Vállalt feladataik között első helyen szerepel a 
növénytermesztés. Egynyári palántákat termelnek fóliaházaikban 
1800 m²-en. Városi virágágyásaik beültetése a közfoglalkoztatot-
tak segítségével valósul meg. 

A parkosítás és a városi zöldfelületek karbantartása szintén köz-
foglalkoztatottak bevonásával történik. Éves szinten 6 000 000 m² 
zöldfelületet kezelnek. 

Az asztalosipari üzemükben nagyon 
sokféle dekorációs elem elkészíté-

sére van lehetőség. Elsősorban 
köztereik bútorzatának megújí-

tása, új asztalosipari termékek 
előállítása történik. Évente 
80-100 db új termék készül. A 
korábbi programban vásárolt 

téglaszeletelő géppel burko-
lóanyag előállítása történik. 

Ezek mellett nem elha-
nyagolható a lakatos-
műhelyük tevékenysége. 
Köztérre gyártott bútorok 
vázai és köztéri hulladék-
gyűjtők készülnek leggyak-
rabban. De sok az egyedileg 
gyártott elem is.  A társaság 
valamennyi tevékenységét közfog-
lalkoztatottak bevonásával végzi. 

Asztalosipari termékeik a teljesség igénye nélkül: utcabútorok 
(pad, lóca, játszótéri elem), virágdézsák, virághengerek, virágpira-
mis, ajtódíszek, köztéri és egyedi dekorációs elemek.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra főként faipari termé-
kekkel érkeztek. Azon belül is a köztérre kihelyezett bútorokkal, 
virágtartókkal és egyéb dekorációs elemekkel.  Termékeik között 
vannak felújítottak és teljesen új anyagból készült elemek is. Vá-
rosukban, főként a belvárosban rengeteg a betonfelület, melyek 
közül sok tér ad helyet különböző városi rendezvényeknek, így 
fontos szempont az utcabútorok esetében a mobilitás és a köny-
nyű átrendezhetőség lehetősége.

Köztéri dekorelemeik igen nagyméretűek, ezért a kiállításra ezen 
elemek kicsinyített változatait hozták el. A termékek nagy részét az 
általuk közfoglalkoztatásban megtermelt dísznövénypalántákkal 
ültették be, így kívánták bemutatni az előállított növényeiket. Ké-
szülnek még köztéri hulladékgyűjtők fából és fémből, különböző 
méretben és stílusban, valamint madárodúk és -etetők, asztali és 
rendezvényre való díszítő elemek is.

Ezeket a termékeket, valamint a növényeket is a „helyi sajátossá-
gokra épülő” programban valósítják meg, az asztalosműhelyben 
rengeteg lehetőséget látnak még. A jövőben folyamatosan fej-
leszteni fogják a termékeiket. Az előállított köztéri bútorzatnak 
turisztikai szempontból is nagy jelentőséget tulajdonítanak.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kunadacs Község Önkormányzata
A település az Alföldön, Kecskeméttől 40, Budapest-
től 80 km-re található, lakosságszáma 1547 fő. A 
település évről évre fejlődik, szépül.  Labdarúgópá-
lya, kézilabda- és futópálya épült az iskolásoknak.  A 
külterületen 1620 hektár a Kiskunsági Nemzeti Park 
kezelésében lévő természetvédelmi terület.

A táj adottságaiból fakadóan a lakosság fő megélhetési forrása a 
mezőgazdaság. A háztáji termesztés mellett a családok több hek-
táron termesztik a dohányt, illetve a paprikát. A tele-
pülésen és környékén fűszerpaprika termesztése 
folyik, ennek feldolgozása céljából 2013-ban 
létrejött a 100 %-os önkormányzati tulaj-
donú Kunadacsi Paprika Szárító és Őrlő 
Nonprofit Kft. 2014-ben megépült a 
paprikaszárító és -őrlő üzem, amely-
ben az önkormányzat közfoglalkoz-
tatási programjában megtermelt 
nyers fűszerpaprikából állítanak 
elő édes és erős őrölt fűszerpapri-
kát Az őrlemény különleges, kelle-

mes, fűszeresen édeskés aromáját, élénkpiros színét a Kunadacs 
környékén található, sajátos mikroklímájú szántóföldeken termelt 
kiváló minőségű nyers fűszerpaprikának köszönheti. Fűszerpapri-
kájukat bemutatták a második alkalommal megrendezett Orszá-
gos Közfoglalkozatási Kiállításon. 

Önkormányzatuk a foglalkoztatottak mezőgazdasági ismereteire 
alapozva már több éve pritamin paprikát, kápia paprikát, vöröshagy-
mát, burgonyát és egyéb konyhakerti növényeket termel a közfog-

lalkoztatottak segítségével. A megtermelt termékek a tele-
pülésen működő napköziotthonos óvoda konyhá-

jára kerülnek. A felesleget értékesítik, valamint a 
szociálisan rászorulók részére osztják ki. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon bemutatták a 2016. évben 

közfoglalkoztatási program keretein 
belül megtermelt főbb terménye-
iket, így bőven került a standok-
ra vöröshagyma, kápia paprika, 
pritamin paprika, burgonya, zöld-
ség, sárgarépa és sütőtök is.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Almáskamarás Község Önkormányzata
Almáskamarás Békés megye délkeleti részén he-
lyezkedik el. Kiváló termőtalajjal és éghajlati adott-
ságokkal rendelkezik. Az itt élők többsége elsősor-
ban a mezőgazdaságra alapozza életét, megélheté-
sét. Almáskamarás német nemzetiségű település. A 

község életének évente, kétévente ismétlődő jelentős eseménye 
az 1946-ban kitelepített egykori – az ott élők szívében a mai napig 
almáskamarási – lakosok hazalátogatása a testvér- és a környező 
német településekről (Leimen, Walldorf, Heidelberg). Almáskama-
rás településen 980 lakos él. Ebből 164 közfoglalkoztatottnak tud 
az önkormányzat munkát biztosítani a 2016-2017-es évben.

A község kedvezményezett településként aktívan részt vesz a járá-
si startmunka mintaprogramok működtetésében:

1)  Helyi sajátosságokra épülő program – Utcai bútorok készítése: 
20 fő. A program keretében utcai bútorokat és gyermekbúto-
rokat gyártanak. 

2)  Helyi sajátosságokra épülő program – Szövőde, varroda, bőr-
díszmű: 9 fő. Termékeik: szőnyeg, bőrtáska, ajándéktárgyak, 
díszpárnák.

3)  Helyi sajátosságokra épülő program – Járdalap készítése: 20 fő. 
Járdalapokat, térrácsköveket, betonoszlopokat gyártanak.

4)  Helyi sajátosságokra épülő program – Revitalizáció: 20 fő. A te-
lepülésen az önkormányzati tulajdonban lévő, életveszélyessé 
vált ingatlanokat, portákat az ebben a programban dolgozók 
rendbe teszik, vagy a mezőgazdaság számára művelhetővé ala-
kítják. A program során két romos ingatlant parkká alakítottak, 
kiülővel, paddal, valamint virágokat, fákat ültettek.

5)  Helyi sajátosságokra épülő program – Lakatos, vasipari mun-
kálatok: 14 fő. Vasipari munkálatokat végeznek. Termékeik: vi-
rágtartók, kerékpártárolók, kis és nagy kapuk az intézmények 
részére, oszlopvasalatok a járdalapüzem részére.

6)  Belterületi utak karbantartása: 14 fő. A 
község belterületén a járdák, utak 
teljesen járhatatlanná váltak. 
Fontos feladat az önkormány-
zati belterületi úthálózat álla-
potának javítása, környeze-
tének rendbetétele, ezáltal a 
baleseti veszélyek csökken-
tése, valamint a járdák kar-
bantartása, a járdalapkészítő 
programban előállított járdala-
pok, térkövek lerakása és igazítása 
a helyi igényekhez. 

7)  Mezőgazdasági programelem: 41 fő. Jelenleg 7 fóliában dol-
goznak a dolgozók. 2 fóliában a primőr zöldségeket termesztik 
az önkormányzat által fenntartott Napközi Otthonos Konyha 
számára. Az önkormányzat tulajdonában lévő 8 hektáros föld-
területen továbbra is a takarmánynövényeket termelik, amit az 
állattenyésztésnél a jószágok ellátására fordítanak.

8)  Országos varrodai program: 20 fő. A program célja, hogy elsőd-
legesen a startmunka mintaprogramok keretében foglalkozta-
tott közfoglalkoztatott dolgozók részére szükséges munkaru-
házatot megvarrják és értékesítsék az önkormányzati közfoglal-
koztatók számára. 

9)  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program: 4+1 fő, illet-
ve 5+1 fő. A 2016-os pilot programban felállított fóliaházakban 
a sárgadinnye, illetve a karalábé termesztése folytatódott, vala-
mint a sertésólakban 55 db sertést nevelnek.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a helyi sajátosságokra 
épülő program keretében előállított gyermekbútorokat, valamint 
a szövödei, varrodai és bőrdíszműves tevékenység termékeit (tás-
kák, szőnyegek) állították ki.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Békésszentandrás Község 
Önkormányzata

Békésszentandrás a 44-es főközlekedési úton 
Budapest felől érkezve Békés megye kapuja. 
Békésszentandrás és környéke már évezredek 
óta lakott település, ami kedvező fekvésének 
köszönhető. A Körös folyó menedéket és meg-
élhetést adott az itt letelepedett lakosságnak.

A mai Békésszentandrás nevet 1895-ben kapta. A Körösök sza-
bályozásával a folyóvíz távolabbra került, így a település arcula-
ta sokat változott. Az 1942-ben felavatott duzzasztómű, amely a 
községtől északra épült a Hármas-Körösön, lehetővé tette, hogy 
addig a helységet átszelő szeszélyes folyó csendes, sportolásra és 
pihenésre kiválóan alkalmas vízzé változzon.

A község fekvésénél és területénél fogva évtizedek óta mezőgaz-
dasági jellegű. Vasútja nincs, földje nem tartalmaz ásványi anya-
gokat, ennélfogva az ipari fejlődés előfeltételei hiányoztak. Csak 
olyan ipari létesítmény jöhetett szóba, mely kevés és könnyen 
szállítható nyersanyagellátást, sok munkaerőt igényelt. 

Az önkormányzat a 2016-2017. évi járási startmunka programo-
kon belül 4 programelemet működtet, illetve részt vesz az ön-
kormányzati útőr programban is. A közfoglalkoztatottak száma 
88 fő. A mezőgazdasági programban elkezdődtek és túlnyomó 
részben eredményesek is voltak a növénytermesztési munkák, 
bővült a baromfiállomány. A helyi sajátosságokra épülő program-
ban folyamatos munkavégzéssel eddig 16 db perzsaszőnyeg ké-
szült el, illetve jelenleg folyik a szövőhelyiségek nyílászárócseréje. 

A belterületi úthá-
lózat karbantartása 
programban meg-
történt a javított 
földút kialakításához 
szükséges beton töre-
tése, az aszfaltburkolatú 
utak esetében a tervezett 
felületű melegaszfaltos ká-
tyúzást elvégezték, továbbá folya-
matban vannak a járdajavítási munkálatok. A bel víz elvezetési 
programban megtörtént az anyagbeszerzés, illetve felmérték 
a rekonstrukcióra kerülő árokszakaszt, melynek nyomvonalán 
több meglévő kapubejárót is felszednek. Ezen kívül több utcá-
ban megtörtént a földmedrű árkok iszapolása, valamint a funk-
cióképesség megőrzése érdekében az áteresztisztítás. Az útőr 
programban folyamatosan zajlik a szilárd burkolatú külterületi 
kerékpárút űrszelvényének karbantartása, a zöldsáv kaszálása, a 
fák gallyazása, és az útburkolat tisztítása

A 2016. évi II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Békésszent-
andrás a helyi értékként megjelenő torontáli szőnyegekkel és kézi 
csomózású perzsaszőnyegekkel, valamint a közfoglalkoztatási 
program keretein belül megtermelt konyhakerti növényekkel szí-
nesítette a kiállítást. A közfoglalkoztatáson belül nagy hangsúlyt 
fektetnek a kézi csomózású szőnyegek készítésére, mivel ez több 
évtizedes hagyományra tekint vissza a település életében.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Csanádapáca Község Önkormányzata
Csanádapáca az Alföld délkeleti részén, Békéscsa-
ba és Orosháza között félúton található. Az enyhén 
rombusz formájú település az Orosházi járásban te-
rül el. Már az őskorban is lakott volt ez a terület, az 
ásatások során jelentős bronzkori leletek kerültek 
elő, melyek egy részét ma a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum őrzi. A mai település közel 2700 lakost számlál, akik 
döntően mezőgazdasági és állattartási tevékenységekből élnek. 

2012-ben a Belügyminisztérium kísérleti jelleggel indította el a 
startmunka mintaprogramokat az ország hátrányos helyzetű tér-
ségeiben, melyen Csanádapáca Község Önkormányzata a kezde-
tek óta sikeresen vesz részt. A helyi adottságokat figyelembe véve 
több projekt valósult meg az évek során, 2016-ban 4 program-
elemben közel 100 fő közfoglalkoztatott vett részt. 

A mezőgazdasági programelemben megközelítőleg 30 hektá-
ron növénytermesztéssel, emellett állattartással is foglalkoznak 
a munkába bevont személyek. A megtermelt konyhakerti növé-
nyeket, mint például burgonya, petrezselyem, sárgarépa, karfiol, 
káposzta, tök, vöröshagyma, bab, a helyi napköziotthonos kony-
hán használják fel. A fennmaradó mennyiséget a csanádapácai 
piacon értékesítik. A közel 100 darabot számláló sertésállomány 
biztosítja a helyi konyha húsigényének egy részét. 

A külterületi földutak karbantartása programelemben a községet kö-
rülölelő 40 000 méter hosszúságú földutat és környezetét tartja kar-
ban az önkormányzat a helyben termelő gazdák megelégedésére.

A belterületi úthálózat karbantartása programelemben közel  
20 000 méteren aszfaltozott utcákat és évente nagyjából 4 200 mé-
ter hosszúságú járdaszakaszt javítanak a közfoglalkoztatásban részt-

vevők. Az elmúlt két esztendő során több 
parkoló és a központban található 
park is új térkőburkolatot kapott.

A helyi sajátosságokra épülő 
projektben a bevont szemé-
lyek a már említett térbur-
koló elemek mellett éven-
te megközelítőleg 3500 db 
járdalapot is legyártanak, 
amit ugyancsak felhasznál-
nak a belterületi közútháló-
zatban dolgozó munkatársa-
ik. Második éve betonoszlopok 
gyártásával is foglalkoznak.

A község lakossága örömmel fogadta, 
hogy 2016. év elején elindult a hidegen sajtolt napraforgó-étolaj 
előállítása. Az eltelt időszak tapasztalatai azt bizonyítják, hogy jó 
döntés született a présüzem megnyitásakor. Csanádapáca a jövő-
ben többféle magvas növény olajával kívánja bővíteni kínálatát. 

A már hagyománynak tekinthető Békés Megyei Közfoglalkozta-
tási Kiállításon a község harmadik alkalommal vehetett részt, ahol 
idén is bemutatta a 2016-ban elért eredményeit. 

Az idei évben megtiszteltetés érte a települést, ugyanis meghí-
vást kapott a Budapesten megrendezett II. Országos Közfoglal-
koztatási Kiállításra. A helyben termelt konyhakerti növényeken 
kívül Budapesten az alföldi népszokásokat felelevenítő kukori-
camorzsolást is megtekinthették és kipróbálhatták a látogatók, 
érdeklődők. Elismerő szavakat kapott a helyben termelt naprafor-
góból előállított hidegen sajtolt étolaj is. Csanádapáca standjánál 
az óvodásoktól a nyugdíjas korúakig bárki szemezgethetett a ki-
állított értékek között.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Csorvás Város Önkormányzata
Csorvás város az ország délkeleti részén, a Tisza-
Körös-Maros közötti területen, Békés megye nyu-
gati felén található, a 47. számú főúton, Békéscsa-
bától 22, Orosházától 16 kilométerre.

Felszíne síkság, melyen elhagyott folyómedrek, 
laposok, hajlatok, emelkedések, homokvonulatok találhatók. A 
tengerszint feletti magasság 88 m és 95 m között változik. Az or-
szág napfényben gazdag részéhez tartozik, a csapadék eloszlása 
szeszélyes.  Növényzete eredetileg füves puszta. Nevezetessége 
az erdélyi hérics és a vetővirág. Az erdők, erdősávok telepítettek. 
Állatvilága megegyezik az Alföld állatvilágával. 

A település lakónépessége 5024 fő, jelentősebb számú nemze-
tiségei a szlovák, a román és a cigány. A település agrárjellegű, 
mivel földjei kiválóan alkalmasak mezőgazdasági termelésre, vala-
mint kiemelkedő a művészi színvonalú kézmű- és háziipar. 1970-
től nagyközség, 2005. július 1-től város.

Csorvás város 2012. évtől folyamatosan részt vesz a közfoglal-
koztatási programok működtetésében. Az elmúlt évek alatt a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mellett több mintaprog-
ramot – mezőgazdaság, bio- és megújulóenergia-felhasználás, 
stb. – is sikeresen indítottak.  Évente átlagosan 140-150 főt foglal-
koztat a város, de a képzésekkel és kulturális közfoglalkoztatással 
együtt ez a szám olykor a 180 főt is eléri. Legjelentősebb a me-
zőgazdasági és a helyi sajátosságokra épülő programelemekben 
történő foglalkoztatás. 

A mezőgazdasági programban a növény-
termesztést, a palántanevelést, a kerté-

szetet és terményfeldolgozást kibő-
vítették az állattartással (sertés és 

baromfi), gyógynövénytermesz-
téssel és -gyűjtéssel, illetve ebben 
az évben új elemként megjelent 

a kender termesztése, melynek 
újrahonosítása és hagyomá-
nyainak újraélesztése is 
célok közé tartozik.

A helyi sajátosságokra 
épü lő foglalkoztatás-
ban ha gyo mányos 
kézi eszközökkel vé-
geznek seprűkötést, 
szőnyegszövést, vala-
mint modernebb tech-
nikákkal biotéglagyártást, 
különféle gyeprács, beton-
elem és betonoszlopok készíté-
sét, továbbá több méretben kerítés-
drótfonat előállítását. A karbantartó műhelyben dolgozó szakem-
berek elsősorban önkormányzati tulajdonú, fenntartású épületek, 
építmények, illetve saját gépek, berendezések, eszközök javításá-
val, karbantartásával foglalkoznak.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatásban megtermelt terménye-
ket és előállított termékeket egyrészt saját felhasználásra szánja, 
de az „önfenntartó önkormányzat” elvét szem előtt tartva érté-
kesíti is a termékeket, a befolyt árbevételt pedig visszaforgatja a 
gazdálkodásba.

Jelenleg a már megalakított Csorvási Szociális Szövetkezet távlati 
koncepcióit dolgozza ki a szövetkezet vezetősége és az ezzel meg-
bízott csoport. Ennek a szövetkezetnek a létrejötte elsődlegesen a 
közfoglalkoztatás eredményeire épült, illetve a közfoglalkoztatásban 
megszerzett tárgyi, tapasztalati és szellemi vagyon képezi az alapjait.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a település szőttesei-
vel, mezőgazdasági terményeivel és kézzel készített cirokseprűivel 
mutatkozott be nagy sikerrel.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Geszt Község Önkormányzata
Geszt község Békés megye északkeleti sarkában, 
az ország leghátrányosabb helyzetű térségei 
közé tartozó Sarkadi járás halmozottan hátrányos 
helyzetű zsáktelepülése, ugyanakkor jelentős ter-
mészeti, kulturális és történelmi értékekkel ren-
delkezik, melyre alapozva a település jövőjének 
érdekében nagyon fontos a már jelenlévő turisz-

tika/idegenforgalom fejlesztése. Többek között ennek elősegítése 
érdekében, jelenleg több olyan önkormányzati és kormányzati 
beruházás zajlik, melyek a település életére nézve pozitív hatás-
sal bírnak. Lakosainak száma mintegy 820 fő, akik közül 250 fő 18 
év alatti, és kb. ugyanennyi 65 év feletti. Az aktív korú lakosság 
jelentős része regisztrált munkanélküli, akik közül jelenleg 115 fő 
áll közfoglalkoztatási jogviszonyban 5 startmunka mintaprogram-
hoz kapcsolódó programelemben, valamint az egyéb hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatásban, ugyanis a térségben kevés a 
munkalehetőség, és a munkanélküliek jelentős része alacsony 
vagy elavult iskolai végzettséggel rendelkezik. 

A településen jól működik a mezőgazdasági programelem, mely-
ben konyhakerti és szántóföldi növénytermesztéssel, valamint 
tojótyúk, sertés, juh, szarvasmarha tartásával foglalkoznak a köz-
foglalkoztatottak. Emellett részt vesznek az illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolási, belvízelvezetési, belterületi utak karbantartási 
programelemekben is. A helyi sajátosságokra épülő programelem 
keretén belül működtetik az asztalosipari és varrodai tevékenysé-
get, a házitészta-készítési és a drótfonási tevékenységet is. Részt 
vesznek az önkormányzati útőr programban, és részesei a megyé-
ben működő ipari kendertermesztési projektnek. A termékeket el-
sősorban saját felhasználásra állítják elő, de igény és kereslet szerint 
a felesleg elsősorban lakossági körben kerül értékesítésre, amely-

ből származó bevételt az 
önkormányzat a közfoglal-
koztatás bővítésére, fenn-
tartására fordítja. 

A 2016. szeptember 22-
23. napján megrendezett 
II. Országos Közfoglalkoz-
tatási Kiállításon Geszt Köz-
ség Önkormányzata a helyi 
sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás keretein belül megvaló-
suló varrodai programelem keretében 
előállított termékeinek bemutatásával vett részt. 

A varrodájuk a projektek közül a legsikeresebb. 2013 óta folya-
matosan bővítik a tevékenységi kört, így a kiállításon termékeik 
közül felnőtt-, gyermek- és bébi- ágyneműt (krepp, flanel, pamut, 
kevertszálas), asztalterítőt (pamut/kevertszálas), női, férfiinget, pa-
mut lepedőt, kötényt (fodros női, férfi, sima fehér), kispárnahuza-
tot, székpárnát, díszpárnát (mintás, hímzett), női táskát (hímzett, 
mintás), edényfogó kesztyűt és köpenyt mutattak be. 

Ezen felül a kóstoltatás során a mezőgazdasági programjukba is 
betekintést engedtek, hiszen a projekten belül tenyésztett ser-
tésből készített tepertőt, sült hurkát, kolbászt kínáltak, valamint 
a kertészeti növénytermesztés keretében termelt uborkából a 
tartósító brigád által előállított kovászos uborkával kedveskedtek 
a résztvevőknek. A dekorációs tablókon a település mellett vala-
mennyi programelemet bemuttak az erre az alkalomra készített 
kiadványban. A kiállításon való részvétel lehetősége a település 
számára igen nagy megtiszteltetés volt.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Gyula Város Önkormányzata
Gyula a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásától nem 
messze, utóbbi bal partján épült, csodálatos, mára 
részben nemzeti parkká nyilvánított, és már az őskor-
ban is lakott területen. A város nagyszerű turisztikai 
célpont, köszönhetően egyedülálló természeti és 
épített környezetének, egész évben pezsgő – a Kul-

túra Magyar Városa címhez méltó – kulturális életének. A település 
legrégebbi épített öröksége a több mint 700 éves vár, Közép-Euró-
pa egyetlen épen maradt gótikus síkvidéki téglavára, mely az állan-
dó vártörténeti kiállítás mellett nyaranta a több évtizedes múltra 
visszatekintő Várszínház előadásainak is helyet biztosít.

Gyula városa 2011-től sikeresen kap-
csolódott be az értékteremtő 

közfoglalkoztatási progra-
mokba. Kezdetben a me-

zőgazdasági programjuk 
keretében az önkormány-
zati tulajdonban lévő 
ingatlanokat és helyi-
ségeket újították fel, és 
alakították át a program 

számára. Az infrastruktú-
rafejlesztés keretein belül 

kialakítottak egy zöldség-
csomagoló és -előkészítő 

részleget, egy aszalóházat, egy 
– a zöldségek szakszerű tárolására 

alkalmas – hűtőházat, valamint egy komp-
lett fűszerpaprika-feldolgozó üzemcsarnokot is. Emellett az önkor-
mányzati tulajdonú földterületeken palántanevelés, fűszerpaprika, 
valamint egyéb zöldségnövények termesztése történik a helyi 
közétkeztetési feladatot ellátó Gyulakonyha Nkft. részére, a Menza-
Minta=Mintamenza országos kezdeményezést támogatva. A város 
számára kiemelt fontossággal bírnak a helyi sajátosságokra épülő, 
évről-évre megvalósuló tevékenységek is, amelyek keretében az 
önkormányzati többségi tulajdonban lévő Gyulai Közüzemi Non-
profit Kft. munkájának segítése mellett, a következő feladatokat 
valósítják meg: belvízelvezető árkok, belterületi úthálózat és me-
zőgazdasági utak karbantartása, a város köztereinek, közparkjainak 
ápolása, gondozása, karbantartása. Utóbbiakat egy külön erre a cél-
ra létrehozott városszépítő csoport végzi. Munkájuk eredménye-

ként Gyula városa részt ve-
hetett az ,,Entente Florale 
Europe 2014” virágosítási 
és környezetszépítő nem-
zetközi versenyen, ahol 
arany minősítést szerzett. 
A közfoglalkoztatási prog-
ramok elindulásakor fon-
tosnak tartották egy varroda 
kialakítását is, hiszen a résztvevők 
számára szükséges a munkaruhá-
zat biztosítása. Így ezek elkészítése, megvarrása, illetve a kiosztott 
munkaruhák javítása, mosása, vasalása is a program keretein belül 
valósulhat meg.

Gyula város 2016. évi közfoglalkoztatási programjait továbbra is a 
korábbi évek elért eredményeire alapozva (növekvő mezőgazdasá-
gi földterületen zajló, egyre komplexebb mezőgazdasági termelés, 
komplett fűszerpaprika-feldolgozó üzemcsarnok kiépítése) és a 
kitűzött célok elérése érdekében alakította ki. Továbbra is jelentős 
szerepet kap tehát a növénytermesztés, kiemelten a fűszerpapri-
ka-termesztés és -feldolgozás, majd a kész őrlemény Gyulahús 
Kft. részére történő értékesítése. Szintén kiemelt fontossággal bír 
számukra a meglévő varroda, hiszen a – Gyula Város Önkormány-
zata, további 7 önkormányzat, valamint egy nagy múltú és piaci 
keretek közt működő védett munkáltató által létrehozott – konzor-
cium keretein belül tevékenykedő varrodák jövőbeli működésével 
a közfoglalkoztatottak munkaruházattal történő ellátása országos 
szinten valósulhat meg.

Gyula Város Önkormányzata a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállí-
táson a mezőgazdasági tevékenység keretein belül kiemelt jelen-
tőséggel bíró fűszerpaprika-termesztést és annak feldolgozását, 
illetve a fűszerpaprika-őrlemény felhasználásával készült, Gyulahús 
Kft. által előállított terméket, valamint a város varrodai közfoglalkoz-
tatási programját mutatta be. Az említettek 
alapján a fűszerpaprika termesztéséhez 
és feldolgozásához kapcsolódó félkész 
termékeket, késztermékeket és a fel-
dolgozott paprikaőrleményt, illetve 
az annak felhasználásával készült 
húsipari termékeket, valamint a 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Magyardombegyház Község 
Önkormányzata

Magyardombegyház Békés megye egyik legkisebb 
települése, zsáktelepülés, és összesen 256 lakosa 
van. A településen harmadik éve nem fizetnek se-
gélyt senkinek, a közfoglalkoztatási programjaikat 
úgy tervezik minden évben, hogy mindenkinek 
munkát tudjanak biztosítani egész évben. Jelenleg 

50 fő áll közfoglalkoztatási jogviszonyban az önkormányzatnál, de 
nem csak Magyardombegyházán élők, hanem a szomszédos tele-
pülésekről is járnak át többen dolgozni. Több sikeres értékteremtő 
programot is működtetnek, így a seprűkészítést, a rongyszőnyeg-
készítést, a szappankészítést és a varrodai tevékenységet. Kilenc 
darab fóliaházukban különböző zöldségeket és gyümölcsöket 
termelnek (borsó, csemegekukorica, hagyma, karalábé, sárgadiny-
nye), továbbá állatokat tartanak. Amit nem tudnak értékesíteni, 
azt megpróbálják feldolgozni, így például sárgadinnyelekvárt és 
-szörpöt is készítenek. Sajnos az önkormányzatnak nincs saját kül-
területi földterülete, ezért kerestek olyan bevetetlen kerteket, ame-
lyeket a tulajdonosok nem tudtak, vagy nem akartak megművelni. 
Az önkormányzat adókedvezmény felajánlásával ösztönözte a 
helyben lakókat a földterületek bérbeadására, mellyel így munkát 
tudtak biztosítani az állástalan embereknek. Az első évben több 
kert és porta területének összeadásával mintegy 2,5 hektárnyi 
területen gazdálkodtak, de az elmúlt három évben már összesen 
9,5 hektár belterületen folyik a termelés. Ezeken a földeken takar-
mánynövényeket termelnek a kecskék takarmányozásához, és 
minden évben két hektáron cirkot a seprűkészítéshez. Jelenleg 80 
db-os a kecskeállomány. A kecskéket zárt rendszerben tartják, mi-
vel Magyardombegyházán nincs legelő. Bejelentett törzskönyves 
állománnyal rendelkeznek, ezért évente jogosultak az anyakecske- 
támogatásra. A tavalyi évben 110 db sertést is neveltek, illetve az 
állatállományukban 100 db tojó tyúk is megtalálható. A tojásokat 
helyben a lakosság vásárolja meg. Jelenleg van egy kisebb sajt-
üzemük, ami uniós engedélyszámmal rendelkezik, de itt nem csak 

sajtgyártás történik, hanem túró, körözött, túrógolyó és vásárolt 
tehéntejből joghurt is készül. Mára már elmondható, hogy híre-
sen finom a magyardombegyházi kecskesajt. Olyan termékeket 
gyártanak, amelyek eladhatóak és versenyképesek is. Elmondható, 
hogy a seprű, a rongyszőnyeg, a szappan, a sárgadinnyelekvár és 
-szörp, a kecskesajt és minden termékük megyén belül és megyén 
kívül is nagyon keresett. Folyamatosan keresik a piacra jutás és a 
bővítés lehetőségeit, és ahol lehetőségük van, ott bemutatkoznak 
termékeikkel. A mezőkovácsházi járás 18 településén heti kétszer 
a kecskesajtot házhoz is szállítják, de rendelésre a többi termékük-
ből is kiszállítanak. Webáruházzal is rendelkeznek, melynek címe: 
http://magyardombegyhaz.gportal.hu/.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon saját termelésű ter-
mékekkel mutatkoztak be, így kecskesajttal, kecskepörkölttel, 
túrógolyóval, kőrözöttel, különböző varrodai termékekkel, tás-
kákkal, párnákkal, kerékpárülés-huzattal, edényfogóval, rongy-
szőnyegekkel, cirokseprűvel és végül, de nem utolsó sorban házi 
készítésű szappannal.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szarvas Város Önkormányzata
Szarvas városa Békés megye nyugati kapuja, dinami-
kusan fejlődő, csodálatos természeti adottságokkal 
rendelkező vízparti kisváros. 

A város 2001. óta vesz részt különböző közfoglalkoz-
tatási programokban. A sokéves tapasztalat alapján 

alakították ki az akkor elindított startmunka mintaprogramjaikat.  
A programok megvalósításában a Szarvasi KOMÉP Városgazdálko-
dási Kft. is részt vesz. 

A mezőgazdasági programelem 54 fővel indult. Vállalt feladatai 
közé tartozik az állattartótelep karbantartása, a juhok gondozása, 
és a szántóföldi növények termesztése. Új tevékenységként pa-
radicsomlé készítését, illetve fűszernövényekből szárítmányok és 
illóolaj előállítását is végzik. 

A helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatási programelem 45 fővel mű-

ködik a településen. A végzett te-
vékenységek e programelemen 

belül is meglehetősen sokrétű-
ek. Vállalt feladatai közé tarto-
zik többek között fa raklapok-
ból utcai bútorok készítése, az 
asztalosipari tevékenysége-

ken belül virágtartó, hulladék-
gyűjtő és fatermékek gyártása,  

továbbá betonlapgyártás, egy 
meglévő épületből szociális bér-

lakás kialakítása, az Erzsébet ligetben 
tornapálya, futóút létrehozása, illetve a 

meglévő tanösvény fejlesztése, új információs 
tábla és a városban telepített fák köré akáckaró kihelyezése.

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem 20 fő 
bevonásával működik, feladata a város belterületén, közel 10 000 
ha területen az illegálisan elhagyott hulladékok felderítése, felszá-
molása, illetve az összegyűjtött hulladékok lerakóhelyen történő 
ártalmatlanítása. 

A bio- és megújulóenergia-felhasználási program 15 fővel működik, 
ahol papírhulladékból papírbrikettet állítanak elő a közfoglalkozta-
tottak, melyet tüzelőanyagként szétosztanak a rászorulók között.

A belterületi úthálózat karbantartása programelem 45 fő foglal-
koztatottal indult 2016-ban. Feladataik a lakótelepek aszfaltborí-

tású járdáinak javítása, aszfaltos utak 
javítása, valamint a 3 m-es beton-
utak összetört mezőinek komplett 
helyreállítása. Mindezek mellett a 
betonjárdalapos járdák cseréje a hibás 
felületeken, utak, padkák tisztítása, meg-
süllyedt betonútszakaszok javítása, útjavítás 
kátyúzással és  aszfaltpótlással. 

A település mezőgazdasági földutak karbantartása programele-
me 10 fős létszámmal valósul meg. Feladataik a mezőgazdasági 
telepek, majorok bekötése a közúthálózatba, a külterületi kihor-
dott utak javítása cserépfelhasználással, a földes bekötőutak bejá-
ratainak javítása darált beton és beton felhasználásával. 

A belvízelvezetési programelem 15 fővel működik. A program-
ban dolgozók feladata a Szarvas Város Önkormányzatának te-
rületén elhelyezkedő árkok burkolása, mélyítése, kaszálása és az 
átereszek tisztítása.

Az önkormányzati útőr program 5 fővel indult a településen eb-
ben az évben. A brigád feladatai közé tartozik az önkormányzat 
kezelésében álló mintegy 480 km út, 25 km hosszú kerékpárút, 
illetve 350 db útjelző tábla karbantartása.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaikon belül 
parkgondozó képzés valósult meg 16 fő bevonásával. Emellett 
közterület-karbantartó tevékenységet működtetnek 20 fő bevo-
násával, melyben tartósan munkanélküli, valamint egészségügyi 
problémákkal küzdő, de korlátozottan foglalkoztatható szemé-
lyek vesznek részt. Említést érdemel továbbá a 20 fős zöldterület- 
karbantartási program is, amelyet a roma lakosság foglalkoztatá-
sának elősegítése érdekében indítottak el.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon aszalt almával, 100%-
os almalével, pirított földimogyoróval (melyeket meg is kóstol-
hattak az érdeklődők), szárított zöldséggel, mogyoróval, babbal, 
valamint gyümölccsel (alma, szőlő) és zöldséggel (petrezselyem, 
répa, zeller, hagyma, paprika, paradicsom, burgonya, sütőtök és 
dísztök) mutatkoztak be. Idei terveik között szerepel levendulából, 
illetve egyéb aromás növényekből illóolaj lepárlása is, amelyhez 
bemutatták a lepárló berendezésüket is. 

Népszerű, minden alkalommal nagy sikert arató termékeik, a helyi 
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretén belül jelentős kézi 
munkaerőigénnyel előállított fa ajándéktárgyaik.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Vésztő Város Önkormányzata
Vésztő város Békés megye északi részén, a Kis-Sárrét 
térségében található. Lakóinak száma megközelítő-
leg 6800 fő. A település egyik legfontosabb termé-
szeti adottsága a termőföld, melynek minősége a 
jó közepes és a terméketlen vad szik között változik. 

Ezen többnyire hagyományos terménykultúrákat termelnek. A 
szikes legelőkön legeltetéses állattartás, elsősorban juhtartás fo-
lyik, mivel az állattartásnak a szarvasmarha- és sertéstenyésztés-
nek hagyománya van a térségben.

Vésztő a startmunka mintaprogram keretein belül 475 főt fog-
lalkoztat 2016-ban. A mintaprogram mind a hét programeleme 
megtalálható a településen.

A belvízelvezetés keretein belül a szak- és segédmunkások a csa-
padékelvezető árkokat tereprendezik, takarítják. A településen ja-
vításra szorul valamennyi csapadékelvezető árok, illetve a bejárók 
alatt lévő átereszcsövek gyakran eldugulnak, összetörnek, ezek 
javítása és tisztítása is e programelemen belül valósul meg.

Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programban a bel-
területen kialakult illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladék 
összegyűjtése és ártalmatlanítása, a terület rendezése valósul meg.

A belterületi úthálózat karbantartása programban a belterületi, 
önkormányzati tulajdonú közutak és gyalogjárdák, kerékpárutak 
időszakos karbantartása valósul meg. A fontosabb munkafolyama-
tok a kátyúzás, padkázás, környezetrendezés, átépítés és felújítás.

A mezőgazdasági utak karbantartá-
sa tevékenység keretein belül a 

külterületi, önkormányzati 
tulajdonú földutak idősza-

kos karbantartása törté-
nik meg, részben gépi 
munkával kiegészítve. 
A szántóföldek talaj-
előkészítési, vetési és a 
termények betakarítási 

időszakában a földutak 
kis esőzés után is nyom-

vályússá és járhatatlanná 

válnak, így a program működtetése 
kiemelt jelentőséggel bír ezekben 
az időszakokban.

A helyi sajátosságokra épülő prog-
ramelemben a közfoglalkoztatás-
ban használt épületek homlokzat- 
felújítása, ereszcsatornáinak tisztítása 
történik. Emellett sertéskarám, önetető és 
önitató készítése is zajlik, melyet a mezőgaz-
dasági programelem bővítése tett szükségessé. E programelemen 
belül a közterületeken a tönkrement és veszélyes járdaszakaszok 
cseréje is folyik, továbbá betonelemek (folyóka, oszlop) gyártásával 
is foglalkozik az önkormányzat.

A bio- és megújulóenergia-felhasználási programelemben az 
önkormányzat 0,5 hektáron tervezett vegyes hasznosítású ener-
giaerdő létesítését császárfából (Paulownia). A program kapcsán a 
fák kiültetése, gondozása, kapálása, pótlása, ápolása valósul meg.

A mezőgazdasági programelemben a közfoglalkoztatottak 2016-
ban folytatták az elmúlt években megkezdett kertészeti és szán-
tóföldi növénytermesztést, valamint állattartást. Az idén sertések-
kel is bővítették az állatállományt.  A projekten belül továbbra is 
kiemelt szerepet kap a már meglévő rostcsalán ültetvény bővíté-
se. A szántóföldi növénytermesztésen belül 5 hektáron magken-
der, 25 hektáron őszi búza, 15 hektáron napraforgó, 18 hektáron 
takarmánykukorica termesztése folyik. Az idei évben a lucernater-
mesztést is bővítették. A kertészetben uborkát, káposztaféléket, 
hagymát, sárgarépát, céklát, paprikát, paradicsomot termeltek. 
Mindezek mellett a már meglévő gyümölcsös és energiafűz ül-
tetvény, valamint csemetekert ápolása, bővítése is megvalósul az 
idei évben. A növénytermesztésben megtermelt javakat igyekez-
nek készáru formájában értékesíteni, valamint az állatállomány 
ellátására fordítani. A megtermelt cirokból seprűt gyártanak.  

Vésztő város 2016-ban ismét lehetőséget kapott a II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvételre, ahol bemutathatta 
a mezőgazdasági, valamint a helyi sajátosságokra épülő prog-
ramjaiban előállított termékeit. Egyebek mellett kendert, csalánt, 
cirokseprűt, hímzést és kézimunkát, fűszerpaprikát, zöldségeket, 
gyümölcsöket és saját készítésű betonelemeket állítottak ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Alsóberecki Község Önkormányzata
Alsóberecki község Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
északkeleti részében, a magyar-szlovák határ kö-
zelében, Sátoraljaújhely és Sárospatak von-
záskörzetében, jól megközelíthető helyen 
fekszik. Több évszázada területéhez tarto-

zik Zsaró-tanya. A település népessége 706 fő. 

Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése érde-
kében évek óta pályázatot nyújt be a startmunka prog-
ramok keretein belül. Az idén a mezőgazdasági, a helyi 
sajátosságokra épülő, a belvíz-elvezetési, mezőgazdasági 
földutak karbantartásai, valamint az önkormányzati útőr 
programok valósulnak meg a településen.

Mezőgazdasági program: a település az elhanyagolt, művelet-
len kertekben gazdálkodik, ahol jellemzően takarmánynövé-
nyeket termel. A kertek művelésében, a földterületek nagysága 

miatt nagy segítséget jelent a közfoglalkoz-
tatás keretében beszerzett traktor, vala-

mint műtrágyaszóró. Az idei évben 
egy fűthető palántanevelő fóliát 

építettek. Főleg olyan zöldségfé-
léket termesztenek, melyeket 
savanyítani vagy befőzni lehet. 
Az önkormányzat tulajdonában 
lévő helyiségben alakítottak ki a 

savanyításhoz, befőzéshez szük-
séges feldolgozóhelyet. A parkok, 

virágágyások dísznövényeinek pa-
lántáit a fóliasátorban termesztik. Ren-

delkezésükre áll egy kézműves-eszközökkel 
felszerelt helyiség, ahol a helyi sajátosságra épülő programban 
elkészített zászlótartó rudakra zászlókat, valamint intézményeik 
számára terítőket, bábokat, függönyöket, babzsákot, szalvétá-
kat, ágyneműt varrnak, illetve hímeznek, valamint szőnyegeket, 
lábtörlőket szőnek.

Az idei évben sor került az elhanyagolt, leromlott állagú ravata-
lozó felújítására, illetve a ravatalozó elé egy előtetőt építettek.  

A főút mellett a la-
kosság igényeit kielégí-
tő, a viszontagságos időjárási 
viszonyokban is jól használható busz-
megállót építettek. A település belterületi útjait utcanév jelző-
táblákkal látják el,  a település oszlopaira zászlótartókat helyeztek 
el. A zászlórudak elkészítése is ebben a programban valósult 
meg a korábban beszerzett faipari gépekkel. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon lehetősége nyílt a tele-
pülésnek, hogy bemutassa a látogatók részére a közfoglalkoztatá-
si programjai eredményeit, amelyek elsősorban a mezőgazdasági 
programban, valamint a helyi sajátosságokra épülő programok-
ban megvalósított termékek előállítását tükrözte. A látványos 
kiállítás megtekintése mellett a látogatók megkóstolhatták az ál-
taluk termesztett termékeket, valamint az előállított termékeiket. 
Dolgozóik mindezek mellett kedveskedtek az általunk megter-
melt burgonyából és fokhagymából előállított lepcsánkával más 
néven megismert tócsnival, melynek nagy sikere volt a hozzájuk 
ellátogatók körében.  

Ez a nagyszabású rendezvény tapasztalatszerzés céljából nagyon 
hasznos dolog a települések részére, mellyel ötleteket gyűjthettek 
a máshol már kipróbált és eredményesen működő programokból. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Arló Nagyközség Önkormányzata
Arló Nagyközség az Ózdi járásban, Ózdtól három 
kilométerre délnyugatra, Miskolctól kb. 60 km-re 
nyugatra található, a Hódos- patak völgyében, ta-
golt, dombsági területen.

A települést észak-déli irányban a 25. sz. főútvonal 
szeli át, a főút két végén északról Ózd, délről Borsodnádasd vá-
rosok találhatók. A megyén belül Arló elfoglalt helye és szerepe 
szerint azon települések közé tartozik, amelyek inkább idegenfor-
galmi szempontból jelentősek, mintsem ipari létesítményekről 
vagy más munkahelyi szempontból.

Idegenforgalmi szempontból a megye legszebb földrajzi fekvésű 
helységei közé tartozik. Legjelentősebb magaslata a Lop-hegy, 
mely a műemlék jellegű római katolikus templom közelségében 
emelkedik. A másik legmagasabb pont a Szohony völgyben lévő 
suvadás, amely az Európai hírű suvadással keletkezett tó fölött 
található. Mindkét dombról körbe tekintve csodaszép látványt 
nyújt a dombok védelme alatt elterülő község.

A település legújabb történetében elmondható, hogy a rendszer-
váltás óta a legaktívabb időszakát éli. Az önkormányzati kötelező 
feladatellátása tekintetében minőségi javulás tapasztalható. 2013. 
második félévétől napjainkig a közfoglalkoztatásban dolgozók át-
lagos létszáma havi 100-200 fő volt. Ebben az évben az átlagos 
létszám a 300 főt is elérheti. A startmunka mintaprogramok kere-

tében olyan értékteremtő munkavégzést vé-
geznek, melyek maradandó értéket kép-

viselnek, és jelentősen hozzájárulnak 
az emberek közérzetének javításához, 
az idegenforgalom növeléséhez. 

 •  Folyamatosan bővítik az intézmények közelében, a település 
más részein fellelhető zöldterületeket, parkokat, pihenőhelye-
ket, a hosszú távú tevékenységek eredményeként folyamato-
san dolgoznak a járdák, utak karbantartásán, felújításán.

 •  Saját előállításban megkezdődött a térburkolók és beton árok-
elemek gyártása, a belvízelvezetési program keretében kibur-
kolják a felszíni csapadékvíz-elvezető árkok nagyobb részét.

A helyi sajátosságokra épülő tevé-
kenységek körében a helyi csár-
da tetejének felújításával és 
a csárdában tömegkályha 
építésével a téliesítés is 
megtörtént. A közfoglal-
koztatottak továbbá pi-
henőhelyeket és a rava-
talozóházat is felújítot-
ták. A mezőgazdasági 
tevékenység keretében 
az általános konyhakerti 
növényeken (burgonya, 
paprika, paradicsom, hagyma, 
bab, tök stb.) kívül különleges 
zöldségeket is termelnek: batátát, lila 
színű burgonyát és csicsókát. A zöldsé-
geket a 600 adagos saját konyhájukban 
készítik el, ezáltal, szeretnék elérni, hogy a 
gyermek- és szociális étkeztetésben részt-
vevők megszeressék és megtanulják elfo-
gadni az egészséges élelmiszerekből készült 
ételeket. A közfoglalkoztatási kiállítások keretében 
nyers és feldolgozott állapotban is bemutatták a megtermelt 
élelmiszereket, a kézművesházban alkotott játékokat, textíliákat.

Nem utolsó sorban meg kell említeni a speciális PILOT különleges 
és jelenleg még kísérleti jelleggel bevezetett programot, ahol a 
leghátrányosabb munkaerőpiaci helyzetű emberek végeznek 
tartalmas munkát, és találták meg az alkotás örömét. Munkájuk 
eredményét (szőtteseket és seprőket, ülő puffokat) szintén bemu-
tatták a kiállítások alkalmával.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Boldva Község Önkormányzata
Boldva község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 
az Edelényi járásban, Miskolctól 15 kilométerre észak-
ra fekszik. A település a Bódva folyóról kapta a nevét. 
A környék már az őskorban lakott volt, neolit, bronz- 
és vaskori leleteket tártak fel a településen végzett 
ásatások alkalmával. Bizonyíthatóan itt született leg-

régebbi összefüggő magyar nyelvű írásos emlékünk, a Halotti be-
széd. Ma a Boldvai református templom, és mellette a XII. századi 
monostor romjai a település turisztikai látványosságai.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos munkaerőpiaci helyze-
te miatt a közfoglalkoztatás hosszú ideje jelentős tényezője a he-
lyi munkaerőpiacnak. Boldva településen évek óta példaszerűen 
működik a közfoglalkoztatás.

2012-ben 20 fő foglalkoztatása valósult meg a belvízelvezetési 
programelem keretében.  E mintaprogramban került sor az Ördög 
patak medrének kotrására, a belterületi csapadékvíz-elvezető rend-
szer karbantartására. 2013-ban a belvízelvezetési projekt ráépülő 
programként folytatódott 10 fő foglalkoztatásával.  Ugyanebben az 
évben a mezőgazdasági programot 31 fő bevonásával indították, 
6,5 hektár földterületet vontak művelés alá. A településen elindult a 
gyógynövénytermesztés, a termesztett konyha-
kerti növényeket pedig a szociális étkeztető 
használta fel. 2014-ben a kistérségi start-
munka mintaprogramban 4 különböző 
programot valósított meg az önkor-
mányzat. Helyi sajátosságokra épülő 
programban (2014.08.01.-2014.12.31-
ig) 20 fő közfoglalkoztatott dolgo-
zott összesen, ennek köszönhetően a 
település központi helye, a Monostor 
tér új burkolatot kapott. Az „értékteremtő” 
programnak köszönhetően 5 fő munkavállaló 
kezdhette el a térkövek gyártását. A  „mező-
gazdasági utak karbantartása” projekt 10 
hónapon keresztül 20 fő dolgozónak adott 
munkát és a településhez tartozó földutak 
járhatóvá váltak. A  „mezőgazdasági” járási 
startmunka mintaprogramban 57 fő dolgo-
zott. A terméshozam növelése érdekében a 
locsoláshoz tartálykocsit, trágyaszórót, per-
metezőgépet vásároltak. A gyógynövénypa-
lettát olajtök termesztésével egészítették ki. 

1080 kg tökmagot, valamint 45345 
kg nyers citromfüvet értékesítet-
tek. A szociális étkező alapanyag-
ellátását (burgonya, hagyma) a he-
lyi termelésből biztosították. 2015-
ben a „Helyi sajátosságokra épülő” 
programelemben az előző évi program 
folytatásaként 30 fő foglalkoztatásával a 
Monostor tér felújítási munkáit, és bemutató 
gyógynövénykert kialakítását valósították meg. A ”belterületi úthá-
lózat karbantartása” programban 10 hónapig foglalkoztatott 40 fő 
dolgozó a saját maga által előállított térkövekkel a település rossz 
állapotú járdáinak felújítását, cseréjét is elvégezte. A „mezőgazda-
sági” projektet folytatva 69 fő dolgozót alkalmaztak 2015. március 
1. és december 31. közötti időszakban. A megművelt földterület 
növelésével csicsóka termesztését is megkezdték. Az olajtök ter-
mőterületét is növelték a nagyobb hozam érdekében.

2016. évben a belterületi közutak karbantartása program lehető-
vé tette, hogy rossz állapotú, burkolat nélküli utakat újítsanak fel. 
A mezőgazdasági programban dolgozók már 15 hektár területet 
művelnek, csicsókát, citromfüvet, olajtököt, uborkát, burgonyát, 
hagymát, babot, borsót és konyhakerti növényeket termesztve. 

A megtermelt olajtök feldolgozására olajüzemet alakítanak ki 
a ”helyi sajátosságokra épülő értékteremtő” program kereté-

ben. Az üzem épületét az önkormányzat önerőből vásárol-
ta, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevő 
dolgozók végzik a felújítást és a helyi sajátosságokra épülő 
program biztosította a présgépet, a palackozót, aszalógé-
pet és a berendezéseket.

Boldva Község Önkormányzata, mint közfoglalkoz-
tató lehetőséget kapott, hogy a II. Országos Köz-

foglalkoztatási Kiállításon megmutathassa a 
közfoglalkoztatásban élért eredményeit. A 

kiállításon bemutatták az idei burgonya-, 
csicsóka-, bab-, hagyma-, fokhagymater-
més eredményét, a termesztett és gyűj-
tött gyógy- és fűszernövényeiket és azok 
felhasználását. A gyógynövényekből ké-

szült teakeveréket, az olajtökből saját üze-
mükben készített tökmagolajat, annak fel-

használási lehetőségeit és a szárítóüzemben 
készített aszalványokat. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Borsodnádasd Város Önkormányzata
Borsodnádasd Észak-Magyarországon található kis-
város. A település első okleveles említése 1327-ből 
való Nádasd néven. Nevét a völgyben található ná-
dasról kapta. A szénbánya megnyitásával megindult 
az iparosodás, majd 1864-ben megnyílt a Borsodná-
dasdi Lemezgyár. 1903-ban kapta a település a Bor-

sodnádasd nevet. A szűk völgyekben megbúvó utcáikat gyönyörű, 
vadban gazdag erdőségek övezik, s csábítják túrázásra a természet 
szerelmeseit. Jó vizű forrásaik, horgásztavaik évtizedek óta vonzzák 
magukhoz az ország minden tájáról az ideérkezőket. Különleges 
településszerkezete, amely a barkó paraszti népesség és a lemez-
gyárba betelepülő külhonos munkásság együttélése révén alakult 
ki a 19. században, a mai napig tudományos kutatások tárgyát ké-
pezi. Gazdag népi hagyományaikat vendégszerető helyi polgárok 
ápolják, az ország más pontjaihoz képest jelentős számú civil szer-
vezeteikben. A közvetlen környezetükben található kiemelt turisz-
tikai célpontok (Eger, Szilvásvárad) felé jó kiindulópontot találhat 
Borsodnádasdban bármely kirándulásra vágyó utazó.

A település a járási startmunka mintaprogram öt programelemé-
ben vesz részt: 

1.  Mezőgazdasági programban növénytermesztéssel, állattartás-
sal foglalkoznak, melyre épülve feldolgozókonyha kialakítása 
van folyamatban. Fóliasátorban palántákat nevelnek, szabadté-
ri ültetvényeiken mindennapi felhasználásra kerülő növényeket 
termesztenek, emellett fiatal gyümölcsfa- és szarvasgomba-ül-
tetvényeik is vannak, melyek termése néhány éven belül vár-
ható. Állattenyésztő telepeiken tyúkokat és fürjeket nevelnek, 
melyeknek tojását és húsát is felhasználják. 

2.  Az illegális hulladéklerakók felszámolása évek óta folyama-
tos. Ezen programelem keretében hulladéklerakó-
konténereket gyártanak, és a lakók által kedvelt, 
de a turisták körében is népszerű Körtvölgye-
forrásnál pihenőhelyet alakítottak ki. 

3.  Bio- és megújulóenergia-felhasználás 
prog ramjukban a meglévő energiaül-
tetvényeik ápolásával, és papír-valamint 
aprítékbrikettálással foglalkoznak.

4.  A belvízelvezetési programban a tele-
pülés belvízelvezető árkait folyama-
tosan tisztítják, betonelemekkel 
burkolják.

5.  A helyi sajátosságokra épülő 
program keretében betonele-
mek gyártását végző beton-
üzem, árusító pavilonokat, va-
lamint környező településekkel 
közösen iskolapadokat és egyéb 
asztalosipari termékeket készítő asz-
talos üzem, munkaruházatot előállító 
varroda, és a Molnárkalács Ház működik. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a település molnárka-
láccsal mutatkozott be, mellette helyi tenyésztésű fürjeket helyi ter-
mesztésű zöldségeket és burgonyából készült lepcsánkát sütöttek 
a szintén közmunkaprogramban előállított szabadtéri sütőn. 

Borsodnádasd élő néphagyománya a molnárkalács ostya sütése. 
Az édesség a római katolikus liturgiában használt szentelt ostyá-
ból alakult ki. A hagyomány őrzése a családokon belül öröklődött, 
egészen napjainkig. A népi süteményt kerek tányérú, ollószerű-
en nyitható sütővassal állítják elő. A molnárkalács borsodnádasdi 
hagyománya 2012. évben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére. 

A hagyományra építve 2015. évben megnyitották Borsodná-
dasdon a Molnárkalács Házat. A Molnárkalács Házban közfog-
lalkoztatás keretében (helyi sajátosságokra épülő programban), 
gépesített formában készülnek a tartósítószer- és adalékmentes 

molnárkalácsok. Az üzemben egy műszak alatt 5000 da-
rab molnárkalácsot készítenek. A gyártáson kívül itt 

csomagolják is az elkészült termékeket, melyek 
2015. karácsonyától településükön és az ország 

több pontján különböző fesztiválokon, alkal-
mi rendezvényeken megvásárolhatók. Idén 
nyáron a Nádasdi Molnárkalács megjelent az 
egyik áruházlánc Észak-Magyarországi üzle-
teinek polcain is. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Erdőhorváti Község Önkormányzata
Erdőhorváti község a Tokaji borvidéken, a Zemp-
lén-hegységben található. A település lakosainak 
száma 609 fő. A községben a roma és a ruszin 
nemzetiségi lakosok saját önkormányzattal ren-
delkeznek. Helyben működik az Erdőhorváti 
Református Gyülekezet fenntartása alá tartozó 

1-8. osztályos általános iskola (Erdőhorváti Református Általános 
Iskola), illetve az önkormányzati fenntartású óvoda.  

 A települést hegyek veszik körül, melyeken szőlőtermesztést és 
erdőgazdálkodást folytatnak. Jelentős gazdasági tevékenységet 

folytató vállalkozás nem található a községben, 
így a munkanélküliek és az alkalmi munká-

sok száma jelentős. Az önkormányzat köz-
foglalkoztatással próbálja elősegíteni a 
lakosok megélhetését, és megoldani a 
foglalkoztatásukat.

A mezőgazdasági program keretében 
állattenyésztéssel, növénytermesztés-

sel foglalkoznak. A település rendelkezik 
egy állattartóteleppel, ahol 50 húshasznú 

szarvasmarhát tartanak, 600 Tetra SL tojó 
hibridet, éves szinten 4 000 – 5 000 vágócsirkét 

nevelnek fel, valamint BIG 6-os húshibrid pulykákat megközelítő-
leg 500 darabot, vannak nyulaik és méhcsaládjaik is.

A növénytermesztésben támrendszeres csöpögtető ön-
tözéssel ellátott uborkát (1100 m hosszan), 4 hektár 
földterületen burgonyát, 5 hektár területen takar-
mánynövényt termesztenek a szarvasmarhák-
nak, közel 70 hektár legelőn legeltetnek, és 10 
hektár-t területet kaszálnak. Mindezek mellett 
egy hektár konyhakerttel is foglalkoznak.

A helyi sajátosságokra 
épülő program keretében 
apríték-előállítással foglalkoz-
nak két aprítógéppel. Az előállított 
aprítékkal fűtik az iskolát és a közintézményeiket. Az aprítékból 
fűtőbrikettet is előállítanak, és azt értékesítik. A korábbi években 
hidraulikus brikettáló gépet használtak, de a nagy igény miatt 
szükségessé vált a kapacitásnövelés, így a későbbiekben egy 
nagy teljesítményű mechanikus gép kerül beüzemelésre. 

Az értékteremtő feladataik közé tartozik még a drótfonat, illetve a 
térkő és a mederlap készítése is. 

Minden évben úgy próbálják közfoglalkoztatási programjainkat 
tervezni és kivitelezni, hogy egész évben a 80-100 

fő közfoglalkoztatott értékteremtő munkát 
tudjon végezni.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítá-
son a programokban megtermelt, fel-
dolgozott termékekkel jelentek meg és 
büszkék arra, hogy értéket állítanak elő.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



45

Bo
rs

od
-A

ba
új

-Z
em

pl
én

 m
eg

ye

Gelej Község Önkormányzata
Gelej település Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli 
részében, az M3-as autópálya közvetlen környeze-
tében elhelyezkedő, 600 lelkes, hátrányos helyzetű 
település. A település mezőgazdasági jellegéből és 
adottságaiból kifolyólag 2011-től minden évben 

indított mezőgazdasági programot. Az önkormányzat számára 
fontos, hogy a mindennapos munkavégzés lehetőségét, ezáltal 
a stabil kereseti lehetőséget biztosítani tudja az itt élő, hátrányos 
helyzetű lakosságnak. A közmunkaprogramok átgondolt szerve-
zésével a résztvevők folyamatos foglalkoztatása és képzése való-
sul meg. Ez nagymértékben hozzájárul a versenyszféra felé törté-
nő kiáramláshoz, mely az egyik fontos és alapvető célja a kormány 
által kidolgozott közfoglalkoztatási programoknak.  

Az eltelt időszakban a mezőgazdasági programok keretében tele-
pítettek 1 hektár gyümölcsöst, 4 hektár erdőt, 6 hektár területen 
szántóföldi növénytermesztés folyik. További 5 hektáron konyha-
kerti növénykultúrák termesztése zajlik. Az eszköz- és gépellátott-
ság kiválónak mondható, melyhez nagyban hozzájárult a közfog-
lalkoztatási forrásból biztosított eszközök beszerzése.

Közel 5 hektáron öntözőrendszert alakítottak ki, amely a zöldség-
félék termesztését igen hatékonnyá teszi. A hűtőházakkal kötött 
együttműködések keretében sárgarépát, brokkolit, koktélparadi-
csomot, karfiolt és sütőtököt értékesítettek. A megtermelt zöld-
ségfélékből a település teljes körűen ellátja az önkormányzati 
konyhát, valamint kísérleti jelleggel már évek óta készít savanyú-
ságokat, szárítmányokat, lekvárokat. 

A település azon támogatottak közé tartozik, akik nem elégedtek 
meg a mezőgazdasági alapanyagok előállításával. 2016-ban a Bel-
ügyminisztérium egyéb startmunka mintaprogram keretében for-
rást biztosított zöldségfeldolgozó- és savanyítóüzem megépítésére. 

Az üzem megvalósításával céljuk a magyar vidék jellegzetes íze-
inek újraélesztése és az előállított termékek beépítése a magyar 
családok étkezési kultúrájába, a hagyományos magyar konyha 
ízvilágának és tradíciójának továbbvitele, és az ebben rejlő ér-
tékek megőrzése. 

A feldolgozói tevékenység nem tarto-
zik az önkormányzatok szorosan vett 
feladatai közé, ugyanakkor a megva-
lósítással jelentős mértékben bővül a 
lakosság helyben végezhető munkale-
hetőségének a köre, javul a lakossági és 
intézményi ellátás színvonala, és megjele-
nik egy előállított érték, mely fontos hozadé-
ka a befektetett támogatásnak. 

A feldolgozóüzemhez szorosan kapcsolódva és a térség terme-
lőire és kézműveseire szorosan számítva, Gelej Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be egy regionális „Helyi termék 
árucsarnokra” építésére, mely az M3-as autópálya geleji komplex 
pihenőjében kerül megépítésre.

Az önkormányzat célja, hogy összefogja a termelés teljes vertiku-
mát az alapanyag-előállítástól a feldolgozáson át a késztermék ér-
tékesítésig. Ezáltal nagyobb hozzáadott értékű, egészséges hazai 
termék vihető a piacra, illetve jelenik meg az étkeztetésben.

A mezőgazdasági programokon túl megvalósítottak egyéb prog-
ramokat is, melynek következtében új, fedett piacot alakítottak ki, 
térburkolatot kaptak a járdák, és jelenleg is tart a „Hősök Kertjé-
nek” felújítása. 

Az eltelt évek alatt megvalósulnak mindazok a célok, melyeket a 
közfoglalkoztatási programok indításával célul tűztek ki:

 •  az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosítása,
 •  az önkormányzat önfenntartó képességének fejlesztése,
 •  értékteremtő munkalehetőség biztosítása,
 •  alacsony képzettség mellett megteremthető jövedelemszerzés 

lehetősége,
 •  a munkanélküliség okozta mentális leépülés csökkentése, vala-

mint a foglalkoztathatóvá válás esélyeinek növelése,
 •  a település lakónépességének megtartása.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a mezőgazdasági 
programban megtermelt és feldolgozott termékekkel jelentek 
meg, amelynek a látogatók körében nagy sikere volt.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Halmaj Község Önkormányzata
Halmaj község Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, Miskolctól 25 
km-re, a 3. sz. főút mentén 
helyezkedik el. A Szikszói 
járáshoz tartozik, ame-

lyen belül egy természetes mikrokörzet 
székhelyeként 9 település közszolgáltatá-
sait látja el. Fejlett infrastruktúrával rendel-
kezik, és magas színvonalú közszolgálta-
tásokat biztosít Halmaj és a térség számá-
ra. Legnagyobb gond a munkanélküliség, 
amely az egész északkelet magyarországi 
térséget sújtja. Halmajon 2010 után a me-
gyei átlagnak megfelelő, több mint 20% volt 
a munkanélküliség. Korábban is a legnagyobb 
munkáltató az önkormányzat volt a településen, és 
miután új munkahelyek nem létesültek, ezért a köz-
foglalkoztatás lehetősége biztosítja jelenleg az egyet-
len esélyt a munkanélküliség kezelésére. A képviselő-
testület a probléma ideiglenes megoldására a helyi 
adottságok kihasználásával és a múltbeli hagyományok 
újraélesztésével egy komplex foglalkoztatási programot 
dolgozott ki. Az egymásra épülő, több elemből álló projekt a 
fenntartható gazdálkodás keretében, megújuló energia haszno-
sításával költségmegtakarítást ér el, valamint a jövőt megalapozva 
jelentős értékeket hozott, illetve hoz létre. A különböző közfoglal-
koztatási programokban a településen 190 fő dolgozik. 

Programjuk fő elemét a mezőgazdasági tevékenység adja, tekint-
ve, hogy több mint 40 hektár közösségi földtulajdonnal rendel-
keznek, ezért a Hernád völgyében a jó minőségű termőföldeken 
gabonatermesztéssel, zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglal-
koznak. Fóliasátras kertészetet alakítottak ki, ahol több fóliasátor-
ban különböző zöldségféléket termesztenek, megépítettek egy 
polikarbonátos palántanevelőt, amelyet szalmabálás kazánnal 
fűtenek. A fóliasátor mellett szántóföldi kertészetet hoztak létre, 
továbbá 3,5 hektáros szederültetvénnyel is rendelkeznek. 

A megtermelt alapanyagokat a helyi 400 adagos közét-
keztetési konyha részére adják át, a felesleget pedig 

szociális boltjukban értékesítik. Az alapanyagok 
egy részét tartósítás és savanyítás során fel-

dolgozzák, a kész termékek a fentiekben 
említett célok megvalósítását szolgálják. 

Jelentős az állattenyésztési ágazatuk is, 
ahol 500 db-os tojótyúk állomány, 10 
db anyasertés a szaporulattal, továbbá 4 
igavonó ló és különböző őshonos állatok 

tartása és tenyésztése történik. A tojás egy 
része értékesítésre kerül, a többit pedig a 

helyi tésztakészítő részlegben dolgozzák fel. 

A helyi sajátosságokra épülő program 2016-
ban közösségi parkok létrehozását irányoz-
ta elő. Ennek keretében 5 helyszínen az 
álláskeresők foglalkoztatásával a mai kor 
igényeinek megfelelő játszóparkokat és 
olyan esztétikus közösségi helyeket hoztak 

létre, amely lehetőséget biztosít a testmoz-
gásra és a tartalmas kikapcsolódásra. 

A mezőgazdasági hulladékok hasznosításával eb-
ben az évben biobrikett előállításának a feltételeit te-

remtették meg. Ehhez egy lakóingatlan megvásárolására kaptak lehe-
tőséget, amelyen csarnok építésével és brikettáló berendezés beszer-
zésével tovább kívánják csökkenteni az energiafelhasználás költségeit. 

A közút felújítási és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséhez 
kapcsolódó programokban új járdákat építettek és az árokrend-
szer burkolására is lehetőségük nyílt.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a program keretében 
megtermelt alapanyagokat, különféle zöldség- és gyümölcsfélé-
ket, illetve ezekből készített termékeket mutattak be, amelyeket 
kóstolni is lehetett. Emellett tojást és különböző jó minőségű, há-
zias jellegű tésztákat állítottak ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Karcsa Község Önkormányzata
Karcsa község a Cigándi járásban, Miskolctól kb. 
90 kilométerre, északkeletre található 1900 fős 
település, Bodrogközben, a szlovák határ mellett.

Karcsa a Bodrogköz legrégebbi települése. Első-
ként 1186-ban említik, de már a honfoglalás előtt 

is lakott volt. A falut körülvevő mocsaras, nádas terület megvéd-
te a tatárok és törökök dúlásától. A település legnevezetesebb 
műemléke az Árpád-kori templom, amely országos jelentőségű 
műemlék. Román stílusú épület, amely két részből áll. A régebbi a 
11-12. században épült körtemplom (rotunda), ehhez épült hoz-
zá a 12-13. században a nyugati hosszanti hajó, melynek bejárati 
oszlopfőit faragványok díszítik. A templomot jól faragható kőből 
építették, melynek forráshelye a közeli Zempléni-hegység.

Karcsa település folyamatosan szervez közfoglalkoztatási progra-
mokat, vezetőinek törekvése az értékteremtő programok indítása, 
a közfoglalkoztatásra a településfejlődés szerves részeként tekin-
tenek. A közfoglalkoztatás révén az önkormányzat a legnagyobb 
foglalkoztató a településen, a lakosság kb. 15%-a dolgozik vala-
milyen közfoglalkoztatási programban. A település a leghátrányo-
sabb helyzetű járásban található.

Karcsa községben a következő közfoglalkoztatá-
si programok indítása történt.

Mezőgazdasági programban 80 fő 
vesz részt, ennek köszönhetően a 
település konyháját folyamato-
san ellátják friss és egészséges 

élelmiszerrel, az állattartás keretében ser-
tés, tyúk, galamb, fürj, és emu tartásá-
val foglalkoznak. 

Helyi sajátosságokra épülő prog-
ramban 40 fő dolgozik, és köz-
épületek felújítását végzik.

Mezőgazdasági földutak karban-
tartása programelemben 15 fő 
tevékenykedik.

Belterületi közutak karbantartása 
programban 15 fő a belterületi közutak 
kátyúzását oldotta meg.

Belvízelvezetési programelem 15 fő közfoglalkoztatottnak biztosít 
a település számára fontos munkavégzési lehetőséget, amelynek 
keretében az árkok és átereszek tisztítása történik.

Egyéb mintaprogramban 20 fő vesz részt. A programban varrodai 
tevékenység folyik, konzorcium keretében közfoglalkoztatottak 
számára munkaruhákat varrnak.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a településen 
30 fő végez hasznos munkát.

Cél, hogy az önkormányzat a településen minden dol-
gozni akaró embernek munkát tudjon biztosítani, és 

a képzett munkaerőt helyben tudja tartani.

A község a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítá-
son a mezőgazdasági programban megtermelt 
áruféleségekkel és a varrodai programban elő-
állított termékekkel, munkaruhákkal vett részt.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
Mezőkövesd kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, a Bükk-vidék déli szélénél, az Alföld és az 
Északi-középhegység találkozásánál fekszik. A 724 
km2 területen elhelyezkedő Mezőkövesdi járáshoz 23 
település tartozik. A lakónépesség száma a járásban 

42 442 fő. Napjaink Mezőkövesdje őrzi népi hagyományait „Ma-
tyóföld fővárosa”-ként 

Mezőkövesd a közfoglalkoztatás megindítása óta részt vesz a 
programokban, 2016. évben mezőgazdasági, belvízelvezetési, 
helyi sajátosságokra épülő, bio- és megújulóenergia-felhasználás, 
valamint a hosszabb időtartamú programokban vett részt.

A mezőgazdasági programban 32 fő közfoglalkoztatott dolgozik, 
4,5 hektáros területen végzik a szabadföldi növénytermesztést. 
Jelenleg 4 fóliasátorban történik a kertészeti termékek előállítása. 
Az előállított mezőgazdasági termékeket a helyi közétkeztetés-
ben használják fel. A virágokkal a város parkjait díszítik.

A belvízelvezetési programban 68 fő dolgozik jelenleg. A 
program során a rossz műszaki állapotú csapadék-
víz-elvezető rendszerek felújítására kerül sor 
oly módon, hogy a karbantartáshoz szük-
séges betonelemeket is saját maguk 
állítják elő. A betonelemeket elem-
gyártóval és sablonokkal készítik. 
Az így elkészült rendszer megfelel 
a kor elvárásainak, komfortosabb 
és biztonságosabb az emberek 
élete ezeken a területeken. 

A bio- és megújulóenergia-
felhasználás projektben jelenleg 
45 fő közfoglalkoztatott vesz részt. 
A programban keretében egy ap-
rítógépet szereztek be, amellyel a 
városban keletkezett zöldhulladékot 
aprítékolják, melyet a jövőben haszno-
sítani szeretnének. 

A helyi sajátosságra épülő köz-
foglalkoztatási program matyó ha-
gyományok megőrzésére törekszik, amely 
keretében 12 fő készíti a több tízezer matyó motívummal díszített 
használati tárgyat és ruhákat.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon, amelyen első 
alkalommal értékesítettek matyó motívumokkal el-

látott ajándéktárgyakat (hímzett terítő, kötény, 
oldaltáska, piperetáska, törölköző, pohár, 

üveg, kulcstartó, tűpárna, könyvjelző), ru-
hákat (sportos szoknya, elegáns szok-

nya, blézer, zsinóros kabát, mellény, 
ing, blúz, nyakkendő), valamint a 
készáruból előállított ruhadara-
bokat (hímzett ing, hímzett póló) 
mutattak be. A kiállításon a me-
zőgazdasági program keretében 
előállított mezőgazdasági termé-
keiket, dísznövényeket, valamint 

gyógynövényeket is kiállítottak. 

A belvízelvezetési program kereté-
ben készített betonelemeket is be-

mutatták a látogatóknak.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Monok Község Önkormányzata
Monok Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-keleti ré-
szében a Szerencsi-dombság területén, a híres tokaj-
hegyaljai borvidéken fekszik. A község híres szülötte 
Kossuth Lajos, akinek egykori szülőháza 1949 óta a 
Kossuth Emlékmúzeumként működik. Számos látni-

való, nevezetesség található a településen, úgymint a Kossuth-park-
ban található egész alakos bronz Kossuth-szobor, a Monaky-kastély, 
az Andrássy kastély, a kései barokk stílusú katolikus templom, mely-
ben Szent Orbán csont ereklyéjét őrzik, illetve a Szent Orbán sétány 
és a Kálvária-kápolna. Monok az Észak-magyarországi régió Szeren-
csi járásában található, mely társadalmi-gazdasági és vidékfejlesztési 
szempontból elmaradott települések között szerepel.

A település lakónépessége az elmúlt években folyamatosan csök-
kent. Jelenleg 1605 fő az állandó népesség. Mivel a településre a 
népesség elöregedése jellemző, így a gazdaságilag aktív népes-
ség, ezen belül a foglalkoztatottak számaránya az utóbbi időszak-
ban jelentősen csökkent. Nagyon magas az inaktív keresők aránya 
(nyugdíjas, gyermekgondozási segély, stb.). A regisztrált munka-
nélküliek száma 2016. augusztusi állapot szerint 134 fő, a mun-
kavállaló korú népesség 1065 fő, a relatív mutató 12,58 %, (a nyil-
vántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában). 
Az elmúlt években a közfoglalkoztatás kibővítésével csökkent a 
munkanélküliek száma.

2016. évben 145 fő számára biztosított Monok Község Önkor-
mányzata értékteremtő munkát startmunka mintaprogramok és 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok keretében. A 
járási startmunka mintaprogramok közül jelenleg az alábbi prog-

ramjaik futnak: mezőgazdasági 
program 22 fő részvételével, 

melynek keretében szántó-
földi zöldségtermesztés 

folyik 2 hektár területen, 
illetve 1 hektár önkor-
mányzati területen 
csicsókatermesztést 

folytatnak. Az üvegházukban zöldség- 
és virágpalántákat nevelnek. A megter-
melt zöldségféléket közétkeztetésben 
használják fel. A másik terület ezen 
programon belül az állattartás, melyben 
15 db malacot, 100 db csirkét és 21 db 
birkát tartanak. Új eleme a programnak a 
gyümölcsaszaló részleg, valamit a sajtkészítés. 
A helyi sajátosságra épülő programban 36 fő vesz 
részt. Ezen belül sikerült megvásárolni egy tájház kialakításának 
helyet adó ingatlant, melynek felújítását a jövő évi programokból 
szeretnék megvalósítani. A kézműves műhelyben bőrdíszműves 
tevékenységet, agyag- és zománcékszereket, ajándéktárgyakat 
készítenek. A jól felszerelt asztalosműhelyükben a közfoglalkoz-
tatottak a felújításhoz szükséges famunkálatokat, fapavilonok és 
hodály készítését végzik. Jelen programban gyártják le a járdafel-
újításhoz szükséges 55 000 db térkövet és a belvízelvezetési prog-
ramhoz szükséges 105 00 db mederlapot is.

A belvízelvezetési programban 16 fő közfoglalkoztatott a telepü-
lés utcái egy részének a csapadékvíz elvezetését, a közút program 
keretében 12 fő közfoglalkoztatott a főutca járdafelújítását valósí-
totta meg, melyhez a burkolóelemeket a korábbi években vásárolt 
beton elemgyártó-géppel és -sablonnal készítik a közfoglalkozta-
tottak. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében közel 50 
fő foglalkoztatását valósítják meg, akik rongyszőnyeget, díszpárna-
huzatot, textiltermékeket készítenek, száraztészta-készítést végez-
nek. A program keretében látják el a település zöldfelület-gazdál-
kodását és egyéb település-karbantartási munkálatokat is.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat 
rongyszőnyegekkel, díszpárnákkal és díszpárnahuzatokkal, 
levendulapárnácskákkal, kézműves-ékszerekkel, zöldségfélékkel, 
száraztésztákkal képviseltette magát. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Múcsony Nagyközség Önkormányzata
Múcsony település Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye északi részén helyezkedik el Kazincbarcika 
város szomszédságában. Első írásos nyelvemléke 
1219-ből való, így majd 800 éves. Újkori gazdasági 
történelme alapján a barnakőszén bányászat volt 
meghatározó 1918-1988-ig. A bányák be-
zárásával a munkanélküliség nagy 

teher volt a település számára, és az akkori sok-
kot még nem heverte ki a falu. Múcsony-
ban négy nemzetiségi önkormányzat 
tevékenykedik: lengyel, ruszin, román 
és roma. A különböző kultúrával, ha-
gyománnyal rendelkező emberek 
jól megférnek egymással a 3100 fős 
faluban. A civil társadalom a fejlő-
dés időszakában van, jelenleg 12 
civil szervezet tevékenykedik.

Múcsony Nagyközség Önkormány-
zata az elmúlt időszakban nagy lé-
pést tett a foglalkoztatás fejlesztésé-
nek irányába. A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény kötelező feladatként említi a mun-
kanélküliek foglalkoztatását. A településen je-
lenleg a közfoglalkoztatás az egyetlen forma, amely a 
munkanélküliek foglalkoztatását biztosítja. Kiemelt cél az értékte-

remtő közfoglalkoztatás erősítése és 
a helyi sajátosságokon alapuló, 

valamint a mezőgazdasá-
gi termeléshez köthető 

munkahelyteremtés. 
Jelenleg a startmunka 
mintaprogram kere-
tein belül mezőgaz-

dasági, helyi sajátosságokra épülő, útőr, valamint belvízelvezetési 
projektek folynak. Az önkormányzat elképzelései szerint az elmúlt 
években megvalósított programok egymásra épülnek, és kiegé-
szítik egymást. A végső cél egy önállóan fenntartható termelés, 
feldolgozás, értékesítés hármasát magában foglaló gazdasági 

csoport létrehozása. A csoport alapját Múcsony Nagy-
község Önkormányzata adja, ehhez kapcsolódik a 

Településüzemeltetési Nonprofit Kft és legfia-
talabb tagként a 2016.08.15-én megalakult 

a Múcsonyi Mezőgazdasági és Kézmű-
ves Szociális Szövetkezet.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállí-
táson a szociális szövetkezet terméke-
ivel jelentek meg. A szövetkezet te-
vékenysége széleskörű, az ingatlan-
kezeléstől a varrodán és a kézműves 
termékeken keresztül az élelmiszer 

feldolgozásig terjed. A kiállításon a 
varrodai termékek közül bemutatták a 

következőket: háztartási textiltermékek, 
kézzel hímzett lobogók, terítők, bab-

zsák fotelek.

A kézműves termékek közül 
a következőket mutatták be: 
kovácsoltvas gyertyatartók, 
vasvirágok, terméskép, gyé-
kényből készült dísztárgyak. 

Az élelmiszer-feldolgozás kere-
tein belül elvitték az alábbi tész-

tafajtákat: kiskocka, fodros nagy-
kocka, széles metélt, tarhonya, spagetti, 

szarvacska, orsó.  A tésztákat a varroda által készített díszcsoma-
golásban ismertették meg a nagyközönséggel.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nagyrozvágy Község Önkormányzata
Nagyrozvágy Északkelet-Magyarországon, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében, a Bodrogközben he-
lyezkedik el. A Bodrogközi térség, a Cigándi járás a 
legkedvezőtlenebb helyzetű járások közé tartozik. 
A településre jellemző az alacsony iskolai végzett-

ségű, hátrányos helyzetű lakosság. Sokuknak még az ideiglenes 
elhelyezkedésre sincs módjuk a vidéki jövedelemszerzési lehe-
tőségek hiánya miatt. A szakképzettséggel rendelkező fiatalok a 
munkalehetőségek hiánya miatt elvándorolnak, vagy sokan in-
gáznak a közeli városokba. A szakképzetlenek, idősebbek és túlte-
lített szakmával bírók számára az önkormányzat a fő foglalkoztató 
a településen. 

Nagyrozvágy Község Önkormányzata 2012-től vesz részt start 
közfoglalkoztatási programokban. Ezzel fő célja a helyben történő 
munkahelyteremtés, a helyi családok megélhetésének javítása. 
Évente körülbelül 100 ember foglalkoztatása valósul meg a kü-
lönböző közfoglalkoztatási programokban. A kezdetek 
óta egyik fő program az önkormányzatnál a 
növénytermesztés és az állattartás. Mára 
már közel 8 hektáron termesztenek 
konyhakerti növényeket és takar-
mánynövényeket. A megtermelt 
zöldségeket a több mint 200 fő 
ellátását (óvodások, iskolások, 
szociális étkezők) biztosító köz-
üzemi konyhán használják fel, 
ezzel biztosítva a jó minőségű 
alapanyagokat az étkeztetés-
hez. A zöldségek egy részét szin-
tén a program keretében tartósít-
ják (paradicsomlé, savanyúságok, 
lecsó). A megtermelt zöldségekkel 
jelentős mértékben tudják csökkenteni 
az étkezési költségeket. Állattartás kereté-
ben sertéseket tartanak és szaporításukat is végzik. 
Állatállományuk mérete jelenleg 45-50 db sertés. Egyéb érték-
teremtő programjaik keretében pékséget és tésztaüzemet alakí-
tottak ki, ahol a búzát is saját házi malmukban őrlik.  Mára már 
a környéken ismertté vált a Nagyrozvágyi kenyérlángos, melyet 
látványkemencében sütve saját alapanyagok felhasználásával 
(liszt, szalonna, kolbász) készítenek. Közfoglalkoztatási program-
jaiknak köszönhetően számos intézmény és ingatlan újult meg a 

településen, így az óvoda, annak udvara, a park, a pékség épülete 
egy látványkemencével. 2016-ban szociális közfürdőt alakítottak 
ki a településen, mellyel céljuk a rászorulók részére az alapvető hi-
giéniai feltételek biztosítása, így a zuhanyzásé és a mosásé. 2013-
ban start program keretében egy kisebb varrodát hoztak létre 5 fő 
bevonásával, ahol zászlóvarrással kezdtek foglalkozni. A varrodai 
tevékenységnek nagy hagyománya van a településen, így nagy-
számú szakképzett, vagy betanított munkaerő állt rendelkezé-
sükre. A Belügyminisztériumtól kapott kiegészítő támogatásból 
sikerült beszerezniük egy hímző gépet is, így a zászlókat hímzett 
címerrel tudják ellátni, illetve egyéb hímzett termékeket is készíte-
nek. A varrodai tevékenységre alapozva az önkormányzat részvé-
telével 2013-ban szociális szövetkezet jött létre Nagyrozvágyon, 
Rozvágy-Text Szociális Szövetkezet néven. Egy sikeres TÁMOP 
pályázatnak köszönhetően 10 fő foglalkoztatásával beindult a na-
gyobb méretű varrodai tevékenység. 

A kiállításon elsősorban a Szociális Szövetkezet termékeivel vet-
tek részt. A zászlókészítésen kívül saját termék kifejlesztésébe 

is belekezdtek: az önkormányzat által termesztett leven-
dulát szárított formában illatasakokba és díszpárnába 

varrják. A hímzéssel ellátott párnák és tasakok nem-
csak dekoratív részei a lakásnak, de a levendula jó-

tékony hatásainak köszönhetően nyugtatóak és 
oldják a stresszt. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Ózd Város Önkormányzata
Ózd város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ta-
lálható, az Ózdi járás központi települése.

Az itt élő álláskeresők jelentős része hátrányos 
helyzetű, akik számára a közfoglalkoztatás fon-
tos lépcsőfok foglalkoztatási esélyeik javításá-

ban, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérésben. 

A startmunka segítségével igen komplex, munkahelyte-
remtést, költségmegtakarítást, jelentős környezetvédelmi 
feladatokat, illetve városképrendezést tudtak megvalósítani.

Bio- és megújulóenergia-felhasználás: 85 fős program, a 
korábbi években létrehozott energiaültetvényeken a már 
megkezdett betakarítást folytatják. 

A helyi sajátosságokra épülő program 361 fő foglalkoztatására 
ad lehetőséget:

Kialakítottak a „Drótos-tető” elnevezésű családi kirándulóhelyet. 
Az állandó őrzés alatt álló pihenőparkban a hazánkban őshonos 
fafajtákból álló bemutatórésszel, sétautakkal, virágágyásokkal, 
sziklakerttel, illetve a saját műhelyükben előállított rönkből ké-
szült kerti bútorokkal várják az ide látogató családokat. 

A program során hét önkormányzati lakás felújítását valósítják 
meg, amelyeket alkalmassá tesznek arra, hogy szociális bérlakás-
ként újra kiadhatók legyenek. 

Az idén is folytatják az oktatási intézményekben a felújítási felada-
tokat. Felújítják a Városi Könyvtárat is.

A 2015. évben az Ifjúsági parkban megkezdett tanösvény kialakítá-
sát folytatják a Csónakázó tó és a Hangony patak közötti területen.

Kialakították a betonelemgyártó üzemet, amelynek termékeit a vá-
rosban található utak, járdák, szegélyek felújításakor használnak fel. 

A mezőgazdasági program 362 fő foglalkoztatására ad lehetőséget. 
A 2011. évben kezdődő mezőgazdasági programokban széleskörű 
növénytermesztést folytatnak. Kertészet létrehozásával a meglévő 
ültetvények, valamint erdők fenntartása és fejlesztésének könnyíté-
sére önellátóvá próbálnak válni a facsemeték iskolázása tekinteté-
ben. Kialakítottak egy fűthető fóliasátrat is, melyben virágokat ne-
velnek, hogy a közintézményekben, illetve parkokba kihelyezhetők 
legyenek, így esztétikusabbá téve a városképet. A fóliasátor mellett 
- évelő növények telepítésével - teljes kínálatot nyújtó kertészetet 
hoznak létre. Cél a közétkeztetés segítése a megtermelt növények-
kel (zöldségfélék: saláta, bab, fűszerek, gyümölcsök: eper, ribizli, 

szilva). A gyümölcsös 
mellett található egy 

levendulaültetvény, 
amely egy több hektá-

ros, több lépésben tele-
pítendő ültetvény anyate-

lepe. A program keretében 
elindították az állattenyésztést, a 

korábbi baromfitartást az idei évben 
kiegészítették a juhtenyésztéssel, emellett 

pedig egy mintafarm kialakítását is célul tűzték ki. 

A belterületi úthálózat karbantartási programjukban 140 fő dol-
gozik, melyben feladat az útszakaszok élettartamának javítása, ezt 
kátyúzással, valamint a repedezett útszakaszok bitumenkiöntő be-
rendezés segítségével történő javításával érnek el. A programban 
elvégezik az árkok és padkák rendezését, járdák építését is.

Mezőgazdasági utak karbantartása: 40 fős program. A 2016. évi 
startmunka programba bevont mezőgazdasági földutak állapota 
a megvalósítás kezdetekor az időjárás okozta hatások miatt erősen 
leromlott állapotú volt. A program során a földutakat gépi és kézi 
erővel profilozzák, salakkal, illetve murvával terítik és hengerelik.

Belvízelvezetési programban 145 fő közfoglalkoztatott vesz részt. 
A program megvalósításával cél Ózd Város Önkormányzata köz-
igazgatási területén a település és a mezőgazdasági területeket 
fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető 
árkok rendszeres karbantartása, kialakítása.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: 20 fős program. A 
program megvalósításával hosszú távú célokat kívánnak elérni, 
úgymint az ismétlődő szemétlerakások megakadályozása, újak 
kialakításának megelőzése.

Az országos kiállításon termékeik közül levendula zsákokat, varrodai 
termékeket, betonelemeket és különböző használati és dísztárgya-
kat mutattak be.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Sátoraljaújhely a Zemplén-hegység és Hegyalja leg-
népesebb városa a Ronyva-patak partján alakult ki. 
Az Alföld és az Északi-középhegység találkozásá-
nál városok sora alakult ki, melynek utolsó tagja, 
Sátoraljaújhely a Zemplén-hegységben, hazánk 

észak-keleti csücskében fekszik. A város járási központ.

Sátoraljaújhely az észak-keleti határ menti kiemelkedő je-
lentőségű idegenforgalmi vonzerejű, kellemes lakókörnye-
zetet biztosító település, a tájegység központja. 

Sátoraljaújhely rengeteg természeti és épített örökséggel ren-
delkezik, melynek megőrzésére és továbbfejlesztésére kötelező 
feladatként tekint az önkormányzat. A város kitörési pontjaként 
fogalmazódott meg az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. 

A város, mint járási központ koordinálja a foglalkoztatást, az állás-
keresők közvetítését, képzését. 

Varrodai program: 2013 novemberé-
től az Ábránd-Textil Kft. együttmű-

ködésével indult el a varrodai 
program. Az együttműködés 
keretében  férfiinget, műtős 
nadrágot, kabátot és számta-
lan egyéb speciális munkaru-
hát varrnak. 

A bérmunkavarrás mellett az 
önkormányzati fenntartású in-

tézményeket ellátják a szükséges 
textíliákkal, függönyt, ágyneműt, 

abroszokat, zászlót készítenek, téli, nyári 
munkavédelmi ruházatot varrnak. Piacon történő értékesítésre 
ágyneműt, abroszt, díszpárnákat, majd 2016-ban különböző faj-
tájú női táskákat is varrnak. 

A mezőgazdasági mintaprogram keretében évek óta az önkor-
mányzati tulajdonú földterületeken mezőgazdasági terményeket 
állítanak elő, melyet az önkormányzat gyermek- és közétkeztetést 
végző főzőkonyháin dolgoznak fel. 2015-ben csicsókatermesztés-
be fogtak, melyet nemcsak a főzőkonyhán használnak fel, hanem 
a szárával fűtenek is. Jelentős mennyiségű spárgatököt, hagymát, 
paradicsomot, zöldpaprikát is termesztenek. 

14 hektáron tavaszi, illetve 
őszi árpa termesztése folyik, 
melynek terményét korábban sertés-
tartásnál, illetve tojótyúktartásnál is hasznosították. 

Három éve foglalkoznak a  közfoglalkoztatás keretében tojótyúk 
ketreces tartásával – kezdetben 250 darab, majd 380 darab – eb-
ben az évben 64.376 darab tojást használtak fel az önkormányzati 
konyhákon.

Ugyancsak a mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében került 
sor a virág-, és konyhakerti palánták nevelésére. 37.200 darab 
egynyári növényt, 3.600 darab futómuskátli palántát tudnak a ne-
velést követően parkjaikba kiültetni. Két területen végeznek gyü-
mölcsfaültetést – meggy és szilva – ezen csemeték gondozása is 
a program keretén belül történik. 

A megtermelt terményeket az étkeztetésben használják fel fris-
sen, de a program keretében tartósításukra és feldolgozásukra is 
figyelmet fordítottak: lecsó, paradicsomlé, savanyúság, és fagyasz-
tott termékek is készültek.

A fenti programokban létrehozott termékek bemutatására kiváló 
lehetőséget biztosított számukra a II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállítás, ahol a fent említett varrodai termékek mellett bemutatták 
a mezőgazdasági programban megtermelt zöldségeket és gyü-
mölcsöket, illetve a belőlük készült savanyúságokat, befőtteket.

A kiállításon a látogatók a varrodában készített termékeket meg 
is vásárolhatták.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szerencs Város Önkormányzata
A kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szeren-
csi járásának székhelye, Miskolctól 30 kilométerre. 
A Zempléni-hegység déli lábánál, a Taktaköz pe-
remén helyezkedik el. A településen 9 013 fő la-
kónépesség él.

A város a körzetközponti szerepéből eredően kiterjedt közintéz-
mény-hálózattal rendelkezik. A városban több középiskola, szoci-
ális és egészségügyi intézet, bíróság, ügyészség, rendőrkapitány-
ság, földhivatal, kormányhivatal működik. A település szerkezeti 
terve lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentősebb gazdasági fej-
lődéssel járó lakónépesség-növekedést kezelni tudja, nagy kiter-
jedésű tartalék lakóterülettel rendelkezik. A városban működik a 
Zempléni Múzeum, a település ad otthont a Szerencsi Művelődé-
si Központnak, melynek rendszeres regionális és országos jellegű 
programkínálata van, úgy mint  a Kaláris, a Zempléni Nyári Tárlat, 
a Művészeti Fesztivál és még sorolhatnánk.

A település közfoglalkoztatási programjainak eredményei

Helyi sajátosságokra épülő program
–  10 db 6 m2 alapterületi faház építése,
–  Felszíni vízelvezető árkok, járdák, terek, parkolók burkolásához 

betonelemek gyártása.

Mezőgazdasági program 
–  20 db kecske tartása, tejből sajt készítése,
–  8 hektár területen szabadföldi növénytermesztés,
–  2 db 500m2 nagyságú növényházban dísznövények termesztése,
–  konyhakerti zöldségek feldolgozása,

Mezőgazdasági utak karbantartása 
–  498 m hosszúságú mezőgazdasági és sző-

lőterületek elérését biztosító mélyút 
felújítása a földmű vízszintes felüle-
tének rendezésével, a felesleges 
föld elterítésével, tükörkészítés 
tömörítés nélkül

Belterületi úthálózat karbantartása
–  2500 m2 javítandó út karbantartása, útpadkák felújítása, gyom-

mentesítés, kátyúzás, járdák javítása, 
–  illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása,
–  a begyűjtött anyagok elkülönítése, osztályozása,
–  apró szóródó anyagokkal kevert, kertészeti célra nem alkalmas 

kitermelt föld elkülönítése, hulladékkörből való kivonása.

Belvízelvezetés
–  Felszíni vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása, burkolása 

elhasznált, saját gyártású anyaggal,
–  Szerencs belterületén átfolyó Szerencs patak zsiliprend-

szerének felújítása.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon fő termékeik 
között mutatták be a dísznövényeket, konyhakerti nö-
vényeket és a burkolásra használt betonelemeket. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szuhafő Község Önkormányzata
Szuhafő település Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, a Putnoki járásban 
található. Szuhafő zsáktelepü-
lés, vonzerejét a csodálatos 
környezeti adottságok 

biztosítják. A település a terület közle-
kedési tengelyéről fűződik le, amely 

a Jósvafő–Aggtelek–Trizs–Ragály–Zádor-
falva–Kelemér–Serényfalva útvonalat köti 
össze a Miskolc–Ózd–Budapest közlekedési 
tengellyel. Ez megsokszorozza a térség turisz-
tikai lehetőségeit, hiszen az Aggteleki Nemzeti 
Park látogatói ezen a tengelyen keresztül érkez-
nek, és ezek a látogatók- kellő vonzerő felmutatása 
mellett- megállíthatók az útjukon. A környezet mentes a 
háborításoktól, csendet és nyugalmat áraszt. Ez ennek a tájnak, 
Gömörországnak, az igazi vonzása.

A település közfoglalkoztatási programjai

A mezőgazdasági mintaprogramban 15 fő dolgozik, a közfog-
lalkoztatottak foglalkoztatása három dologból tevődik össze: 

zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés és állatte-
nyésztés. A zöldségtermesztésben megtermelt 

javak: uborka, paradicsom, paprika, hagyma, 
káposztafélék, padlizsán, patisszon, spár-

gatök, cukkini, burgonya, bab, borsó, 
illetve petrezselyem és sárgarépa. 

Megtermelt gyümölcsök: eper, mál-
na, szeder, alma, szilva, áfonya, ba-
rack, meggy, cseresznye. Állattar-
tásban foglalkoznak tojó jércével, 
kacsával, illetve sertésekkel. A meg-
termelt termékekből házi készítésű 
termékeket állítanak elő, amit kiál-

lításokra, vásárokra, illetve helyi ren-
dezvényeikre használnak fel, valamint 

a szociálisan rászorultak adományként 
részesülnek ezekből.

A belterületi úthálózat-karbantartási prog-
ramban 15 fő térkövet, illetve járdalapot készít, 
amit a dolgozók a településen járda, illetve bel-

vízelvezető árkok burkolásához használnak fel. 
A község a start-munka mintaprogramokban 
elvégzett munka révén látványosan szépül és 
válik rendezetté.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Szu-
hafő a következő termékekkel mutatkozott be: 

saját készítésű, hagyományos recept alapján ké-
szült lekvárok, dzsemek, ivólevek, szörpök, lecsó, sa-

vanyúságok, befőttek, tészták, sütemények, illetve kéz-
műves termékek. Nagy sikert aratott a szuhafői gőzgombóc 

készítése, kóstoltatása. Sok látogatónak elnyerte tetszését és em-
lékezetes marad számukra. 

A település fontosnak tartotta, hogy egy ilyen rendezvényen részt 
vehetett és megmutathatta, hogy maroknyi dolgozóival mire 
képes. Sok tapasztalatot gyűjtöttek a két nap folyamán és több 
kapcsolatot alakítottak ki.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Trizs Község Önkormányzata
Trizs település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a 
Putnoki járásban, az Aggteleki Nemzeti Park szélén 
elhelyezkedő település, melynek lakossága 236 fő. A 
település elnevezése a strázsa (őr) szóból eredeztet-
hető, ugyanis a település lakói a régmúltban a királyi 

erdők és halászó vizek őrizői voltak. A település közössége ma is 
híven őrzi hagyományait, népszokásait. Ezek a hagyományok in-
díttatták el a helyi termékek előállítását, melyet a készítők szívvel-
lélekkel végeznek, és talán ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
a termékek egyre keresettebbek és népszerűbbek. A termékek 
helyben, helyi alapanyagokból, a helyi hagyományos módon és 
eljárással készülnek. Ennek érdekében a településen régi tájfajta 
gyümölcsfák megmentésével, újak ültetésével, valamint bogyós 
gyümölcsök telepítésével biztosítják a gömöri tájra jellemző, 
egyedi ízű és kimagasló minőségű termékek előállítását. Termé-
keiket a „Trizsi Ízek” termékcsalád tagjaiként népszerűsítik, kínálják, 
melyek így a település hírnökeivé, követeivé válnak, bizonyságot 
téve a hagyományok, a természetes ízek és a vidéki élet létjogo-
sultsága mellett. Kínálatukban szörpök és lekvárok szerepelnek, 
de megtalálhatóak a savanyúságok, befőttek, gyümölcssajtok és 
a kemencében sült pékáru is. 

Az elmúlt öt évben kizárólag a me-
zőgazdasági programelemben vet-
tek részt a közfoglalkoztatásban, 
konyhakerti növénytermesztéssel, 
gyümölcstermesztéssel és -feldol-
gozással, valamint állattartással is 
foglalkoznak. A 2016 évi járási start-
munka mintaprogram mezőgazdasági 
elemében 28 fő közfoglalkoztatott dolgozik. 

A programok és termékeik sikerét számos díj és 
elismerés bizonyítja. 2014-ben a Nemzetstraté-
giai Kutató Intézet által szervezett „Jó gyakorla-
tok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a 
Kárpát-medencében” elnevezésű konferencián mu-
tathatták be a programjukat. Számos település veze-

tője, valamint a Falugondno-
kok Egyesülete is látogatást 
tett, hogy példaként vigye 
az itt elért eredményeket a 
saját településére.  A Borsod-
Torna-Gömör Egyesület helyi 
termék védjegyrendszerének 
kialakításában partnerként vet-
tek részt, majd a védjegyet a termé-
keik el is nyerték. Ennek a védjegynek 
köszönhetően részt vehettek és bemutatkozhattak az Edelényi 
Kastélyban a „Vidékfejlesztés sarokkövei Borsodban” című konfe-
rencián, a Lengyelországi Sczawnica városában megrendezett 
Lengyel-Magyar Barátság Napokon. A Fiatalok a Magyar Vidékért 
Alapítvány által megrendezett Gyüttment Fesztiválon előadóként 
népszerűsítették programjukat. A térségi és országos sajtóban je-
lent meg a közfoglalkoztatási programjuk elismeréseként jó né-
hány cikk, továbbá rádiós és televíziós riportokban is gyakran hírt 
adtak eredményeikről. Japán forgatócsoport készített kisfilmet a 
hagyományos ételeik elkészítéséről, valamint a „Gasztroangyal” 
televíziós műsorban is szerepeltek. 2015. év végén a Belügymi-
nisztérium által is szakmai elismerésben részesült a település me-
zőgazdasági közfoglalkoztatási programja. 

Az országos kiállításon a fő tevékenységüket, a 
gyümölcsfeldolgozást, illetve a helyi termék-

előállítást mutatták be. Termékeik között 
megtalálható 20 féle házi szörp és lekvár, 

befőttek, savanyúságok, és a gyümölcs-
sajtok. A termékek közül az erdei gyü-
mölcsökből és gyógynövényekből 
készült szörpök és lekvárok, valamint 
a különlegességek nyerték el legjob-
ban az érdeklődők tetszését. A kiállítá-

son bemutatták a szilvalekvár készíté-
sét, hagyományosan, üstben főzve, va-

lamint az érdeklődő közönség megkós-
tolhatta népi ételüket, a krumplilángost is.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata
Ásotthalom nagyközség Csongrád megye délnyu-
gati részén, az 55. számú főútvonal mellett, a Ho-
mokhátság szívében helyezkedik el, ez nagyban 
befolyásolja a termelhető növények körét. A leg-
közelebbi nagyváros Szeged, 30 km-re található. A 

település a Dél-alföldi régióhoz, azon belül is a Homokháti Kistér-
séghez tartozik. 

Ásotthalom nagyközség közigazgatási területe 12.254 hektár, 
melyből 12.088 hektár külterület. A település Csongrád megye 
egyik legnagyobb kiterjedésű, szórt tanyás települése. Ásottha-
lom nagyközség szociálisan elmaradott térségben helyezkedik el, 
ennek oka a társadalmi, gazdasági lehetőségek hiánya. 

Az állandó lakosság száma 2015. december 31-i adatok alapján 
4100 fő, melynek 47 %-a külterületen él, ahonnan a belterületen 
lévő infrastrukturális szolgáltatások nehezebben érhetők el. A kül-
területen élők száma fokozatosan emelkedik. Ezt magyarázza az, 
hogy egyre több család választja a tanyai életmódot, mivel sokak 
számára az újbóli megélhetés lehetőségét kínálja. 

A nagyközség lakói évtizedeken keresztül ki-
zárólag a növénytermesztésből és állatte-
nyésztésből szerzett jövedelmekből éltek, 
e tevékenységüket termelőszövetke-
zeti formában végezték. A termelő-
szövetkezetek és egyéb munkahe-
lyek megszűnésével a megélhetés 
bizonytalanná vált, az életszínvonal 
romlott számos családban. Komoly 
egyéni, majd családi problémák 
származtak a munkahelyek megszű-
néséből, az egzisztenciális bizonyta-
lanságból, elsősorban a férfiak aktív 
családfenntartói szerepének hanyatlá-
sából. Ásotthalom földrajzi és gazdasági 

fekvése nem kedvező. Ennek okai az alacsony 
aranykorona értékű földterületek, az évek 
óta kedvezőtlen időjárás, aszály, fagy, 
szélviharok, a piaci változások, piac-
vesztés, termékértékesítési változások, 
apadó pénzforrások. Megjelent a mun-
kanélküliség, amely napjainkban egyre 
nagyobb gondot okoz. Önkormányza-
tuk fenti tényezők miatt évek óta nagy 
létszámú munkaerő bevonásával vesz 
részt a meghirdetésre kerülő közfoglalkozta-
tási programokban.

2012-es évtől kezdődően Ásotthalom település folyamatosan 
részt vesz a mezőgazdasági programok adta lehetőségek kiakná-
zásában. 2016. évben a mezőgazdasági program keretein belül 6 
hektár szántó megművelésével, 30 fő mezőgazdasági közfoglal-
koztatott dolgozó bevonásával termeltek  többek között burgo-

nyát, céklát és többfajta batátát. A kiállításon ezeket mutatták 
be, a látogatók a batáta iránt mutatták a legnagyobb 

érdeklődést. Az édesburgonya vitaminokban és 
ásványi anyagokban gazdag, koleszterintar-

talma alacsony, emiatt cukorbetegek is fo-
gyaszthatják. A rendezvényre látogatók 

meg is kóstolhatták nyers állapotban a 
többféle színű édesburgonyát. A pa-
vilonnál fényképeken szemléltették a 
termelési folyamatot.

A kiállításon részt vett önkormány-
zati dolgozók értékes kapcsolatokat 

építettek ki a többi kiállítóval, remélve 
a továbbiakban kialakuló közreműkö-

dést, többek között burgonyavetőmag, 
batátapalánta beszerzése kapcsán.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kövegy Község Önkormányzata
Kövegy község Csongrád megye keleti részén, Szeged-
től 45, Makótól l7 km-re elhelyezkedő település. A köz-
ség csak közúton közelíthető meg, vasútvonal 5 km-re 
Csanádpalota városban van. Közigazgatási területe 970 
hektár, ebből a belterület nagysága 109 hektár.

Csongrád megyében a legkisebb lélekszámú település, 404 fő 
lakóval.

2015 óta a szomszédos Csanádpalotával Közös Hivatalként mű-
ködnek. A faluban nincs óvoda, iskola.

Az orvosi ellátás biztosított és gyógyszertár is működik. A közmű-
velődés helyi ellátottságát könyvtár, e-Magyarország pont, falu-
ház és a kultúrház biztosítja.

A község meghatározóan mezőgazdasági jellegű település, ipara 
egyáltalán nincs. A munkanélküliség igen nagy volt a településen 
a közmunkaprogramok megjelenése előtt.

2016. évben már elmondhatták, hogy nincs munkanélküli a te-
lepülésen, minden dolgozni szándékozó lakos belépett a munka 
világában.

Kövegy község önkormányzata 2016. évben járási startmunka 
mintaprogram keretében 3 közfoglalkoztatási prog-
ramban vesz részt.

Az önkormányzat a belterületi útháló-
zat karbantartása programban 5 főt, 
mezőgazdasági programban12 főt, 
helyi sajátosságokra épülő köz-
foglalkoztatásban 8 főt, valamint 
hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatásban 1 főt alkalmaz.

A 2012-ben indult startmunka mintaprogram keretében tervez-
tük meg először a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási 
programot abból a célból, hogy a munkanélküli nők részére is 
tudjanak munkát biztosítani, amely az „értékteremtő” elnevezést 
kapta. 2016. évben a program folyatásaként a meglévő és újon-
nan beszerzett eszközökkel, gépekkel a textilipari termékek széles 
skáláját állítják elő a közfoglalkoztatásban résztvevők (pl.: rongy-
szőnyegek, asztalterítők, díszpárnák stb.). A termékek egy részét 
a település intézményeiben használják fel, a többit a környező 
települések rendezvényein, kiállításain, piacain, valamint Kövegy 
lakossága részére értékesítik.

Nagyobb beruházások: szövőszékek és keretek, varrógépek és 
hímző gép, szabászasztal, bútorok vásárlása.

Kiállításokon való részvétel: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás Bu-
dapesten, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Szent István 
napi rendezvénye, makói Hagymafesztivál, adventi vásár Szegeden.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Csongrád megyét 
négy település képviselte, köztük  Kövegy Község Önkormányzata 
a helyi sajátosságokra épülő, „értékteremtő” közfoglalkoztatásban 
elkészült termékeit mutatta be: szőnyegek, díszpárnák, divattás-

kák, ékszerek, asztalterítők, székpárnák, kötények, női 
ruházat, telefontartók, illatpárnák, ajándéktáskák, 

plüss figurák, stb.

A 128 település által kiállított színvonalas 
termékek nagyon tanulságosak voltak 

Kövegy Község Önkormányzata szá-
mára: sok tapasztalatot gyűjtöttek 
más települések elkészült mun-
káiból. A programjuk megvalósí-
tásához rengeteg ötlettel lettek 
gazdagabbak, amely segítséget 
fog nyújtani, és lehetővé teszi 
az elkövetkezendő időszakban a 

termékeik körének bővítését.

A további munkájuk sikerességé-
hez e kiállításon szerzett ismeretek 

nagy segítséget fognak nyújtani.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Székkutas Község Önkormányzata
Székkutas község Magyarország Dél-
alföldi régiójában, Csongrád  me-
gye középső részének keleti 
felén, a Hódmezővásárhelyi 
járásban fekszik. A járás a 

Körösök és a Maros folyó által lehatá-
rolt Körös-Maros közi síkság területén 
helyezkedik el, a Dél-Tisza völgyét és 
a Csongrádi-síkot érinti. Székkutas 
népessége: 2162 fő. 

A községben 2012-ben 12 fővel indult 
a mezőgazdasági startmunka min-
taprogram ekkor egy hektár területen 
gazdálkodtak, zöldségeket termeltek fó-
liában. 2012 óta folyamatosan foglalkoztat-
nak embereket a mezőgazdasági startmunka 
mintaprogram keretében. A településen indult 
már téli és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás is. 
Mára már a földterületeik és a választékuk is kibővült. 2016-ra 26 
fő szántóföldi növénytermesztőt foglalkoztat az önkormányzat a 
program segítségével, ebből jelenleg 19 fő mezőgazdasági köz-

foglalkoztatott dolgozik, többen pedig elhe-
lyezkedtek a munka világában. Immáron 

közel 27 hektárra nőtt a gazdálkodási 
területük, a gabonanövények ter-

mesztése jelentős és szükséges, mivel állattartással 
is foglalkoznak. 38 sertés, 500 baromfi, 25 rac-

kabirka a jelenlegi állományuk. Emellett ter-
melnek cirkot és fűszerpaprikát további 

feldolgozásra. A közfoglalkoztatás segít-
ségével idén is tervezik a programban 
megtermelt termékek csomagokban 
történő kiosztását a rászorulók, köz-
foglalkoztatottak és nagycsaládosok 
részére. A csomag őrölt fűszerpapri-
ka-őrleményt, élő baromfit, valamint 

a nevelt sertésekből vágóhídon feldol-
gozott termékeket (zsírt, kolbászt, szalá-
mit) tartalmaz.

A II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon a közfoglalkoztatá-

si programban megtermelt 
zöldségeket, fűszerpapri-
kát, burgonyát, valamint 
illatpárnácskákat, cirok-
seprűt mutattak be. Kiál-

lítottak még, rózsaszörpöt, 
háziszappant, fűszerolajat, 

fűszerecetet és száraztésztát. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szentesi Hajléktalan Segítő Központ
Szentes város Hajléktalan Segítő Központja 1996 óta 
foglalkozik a hajléktalan személyek ellátásával. Az in-
tézmény egy olyan sajátos összevont struktúrában 
működik, ahol a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások keretében négy szolgáltatástípust 

vehetnek igénybe az ellátottak.

A blokkrendszerben működő intézményben lehetőség van a 
népkonyha, nappali melegedő, éjjeli menedék és az átmeneti 
szálló szolgáltatásainak igénybevételére.

Intézményük 2015 márciusa óta az országos hajléktalan minta-
programban vesz részt, a kezdeti 12 fő foglalkoztatásának lehető-
sége az idei évtől 15 főre emelkedett.   

A jelenlegi program 2016. március 7-től kezdődött 1 éves határo-
zott időtartamra.

Az intézmény által a program során ellátandó feladatok: park-
gondozói feladatok: 5 fő, rongyszőnyegkészítés: 4 fő, kerámiaház-
szám-készítés: 5 fő, csoportvezetői beosztás: 1 fő.

Korábbi pályázatból az intézmény 
udvarán 2 db 16 m2-es faház 

található, melyekből 2 
foglalkoztató műhely 

került kialakításra. A 
program keretében 
az egyikben rongy-
szőnyeget szőnek 
két szövőszékkel, 
a másikban kerá-

mia házszámtáblákat és ajándék-
tárgyakat készítenek. Mindkét 
kézműves foglalkozáshoz 
szükség volt a betanító jelle-
gű 60+60 órás képzésre. A 
keramikusmunkát Bors Ká-
roly helyi keramikus mester 
irányítja. Az eltelt másfél év 
bebizonyította, hogy állás 
nélküli hajléktalan embereket 
is be lehet vonni a foglalkozta-
tásba, és produktív munkára is ké-
pessé lehet tenni őket. 

További eredményként értékelik, hogy a foglalkoztatottak közül 
öt dolgozónak sikerült elhelyezkednie a szabad munkaerőpiacon.

A kiállításon az intézményben előállított kerámiákkal, rongysző-
nyegekkel, és szintén a városban működő mezőgazdasági prog-
ram terményeivel jelentek meg.

A rendezvényen 6 fő vett részt az intézmény dolgozói közül.

Részvételüket az idén is nagy érdeklődéssel fogadták a látogatók 
és a szervezők is. 

A termékpaletta az elmúlt évhez képest az ajándéktárgyak reper-
toárja tekintetében bővült, a házszámok és a rongyszőnyegek 
esetében pedig minőségi javulásról számolhattak be.

Több önkormányzat is érdeklődött, hogyan juthatnának házszám-
táblákhoz. Ezzel kapcsolatban jelenleg is egyeztetések folynak.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Alap Község Önkormányzata
Alap község Fejér megye déli részén, a Me-
zőföld Duna és Sárvíz közötti területén 
fekszik, a Sárbogárdi járásban. A te-
lepülés története az Árpád-korba 
nyúlik vissza, népessége jelenleg 

körülbelül 2016 fő. 

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, az országos átlagot jelen-
tősen meghaladó a munkanélküliség. A mun-
kaképes lakosság 4,3% közfoglalkoztatási prog-
ramban dolgozik. A település mezőgazdasági 
adottsága tekintetében kiváló. A település célja a 
népességfogyás és a munkanélküliség tendenci-
ájának csökkentése érdekében a népességmegtar-
tó erő növelése olyan tevékenységek fejlesztésével, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt felnövekvő 
nemzedék biztosítottnak lássa a jövőjét és a megélhetését.

Alap Község Önkormányzata 2012. év óta valósítanak meg köz-
foglalkoztatás keretében mezőgazdasági programot.

Mind az önkormányzat, mind a programban résztvevő 53 közfog-
lalkoztatott nagy energiát fektet a tevékenységbe, rengetegféle 
növény termesztésével foglalkoznak színvonalas módon és a kor 
igényeinek megfelelő technikát alkalmazva, évről évre egyre na-
gyobb területen.

Jelenleg 12 hektár területen termelnek szántóföldi zöldségter-
mesztés keretében burgonyát, paprikát, paradicsomot, gyökér-
zöldséget, uborkát, vagy éppen gyümölcsöket, homoktövist, 
illetve levendulát. A kialakított négy fóliasátorból kettő fűthető, 
melyekben kora tavasszal retket, palántázott fejes salátát, illetve 
epret, primőr paprikát termelnek. 

A projekt keretében előál-
lított termények az óvoda 

konyháján kerülnek felhaszná-
lásra, mellyel jelentős megtakarí-

tást érnek el. A startmunka kereté-
ben az értékesítést is beillesztették a 

programjukba. 

A mezőgazdaságra építve gyümölcsfeldolgozó 
üzem létesítése van folyamatban, mely a helyi termények fel-
dolgozásán alapul. A településen a közfoglalkoztatás lehetséges 
kimeneteleként - a helyi sajátosságokra építve - szociális szövet-
kezet is létrejött.

Alap mezőgazdasági programjának megvalósítása és a közfoglal-
koztatás területén elért eredményei példaértékűek Fejér megyében. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Alap község igen lát-
ványos standdal jelent meg. Kiállított termékei az alábbiak voltak:  

 •  levendulából készült termékek: levendulapárna, levendulaolaj, 
levendulalekvár,

 • mezőgazdasági termények: fűszerpaprika, burgonya, zöldség
 • a helyi varroda által készített rongyszőnyegek

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Sárkeresztúr község Fejér megyében, Székesfehér-
vártól délre, mintegy 25 km-re a 63-as út mentén he-
lyezkedik el a Mezőföldön. A lakosok száma: 2555 fő. 

Határában található természetvédelmi terület a szi-
kes Sárkánytó, költőhely az átvonuló madárvilág 

számára. Ritka növény- és gazdag madárvilágával üde színfolt a 
környéken.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2012 óta vesz részt közfog-
lalkoztatási programok megvalósításában, az eltelt idő óta a tele-
pülés jelentős fejlődésen ment keresztül. Minden évben folyama-
tosan több pályázat résztvevője.

A közfoglalkoztatási programok nyújtotta lehetőségek kihasználásával 
a helyiek számára is kézzel fogható eredményeket tudnak felmutatni, 
és mindent megtesznek a lakosság foglalkoztatásának érdekében.

A település megítélése javult, faluképe rendezettebbé vált az értékte-
remtő foglalkoztatás keretében. A közösség összetartása is fejlődött.

A mezőgazdasági startmunka mintaprogram keretében az általá-
nosan termesztett konyhakerti növényeken túl gyógynövény és 

kosárfűz telepítésébe kezdtek. A 2015. 
évtől a vesszőtermesztés, vesszőfőzés, 
hántolás, illetve eladásra előkészítés, 
kosárfonás tevékenységeket a he-
lyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatás keretében folytatják, 
mely során tehát a termesztésen 
kívül a növény feldolgozását is 
végzik, a régi hagyományokat újjá-
élesztve, a kosárfonás mesterségét 
továbbadva az új generációnak. Nép-
művészeti szempontból értékes mun-
káikra nagy a kereslet. Ehhez kapcsolódóan - a 
startmunka mintaprogramra építve - szociális szövetkezet alakítására 
is sor került a közfoglalkoztatás lehetséges kimeneteleként.

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának tevékenysége - a telepü-
lésen élő nagyszámú roma népesség közfoglalkoztatásba vonása, 
és a településen a kézműves tevékenység (kosárfonás) ismételt 
elterjesztése alapján - példaértékű. 

Részt vettek a 2015. október 2-án és 3-án megrendezett I. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon is, melyen az előállított ter-

mékeiket, valamint a kosárfonás „művészetét” mutat-
ták be és népszerűsítették. 

A település célja, hogy munkát és megél-
hetést biztosítsanak a falubelieknek, vala-

mint rendezetlen, parlagon lévő terüle-
teket fordítsanak vissza művelési ágba.  

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon a közfoglalkoztatottak által ké-
szített fonott termékekkel vettek részt. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szabadhidvég Község Önkormányzata
Szabadhidvég település Fejér megye déli 
részén, a Balatontól 20 km-re talál-
ható. A község földrajzi sajátos-
sága, hogy a területén kb. 11 
km hosszúságban húzódik 

a Sió-csatorna. A Fejér, Somogy, Tolna 
hármas megyehatáron fekvő, 876 
fős településen a közfoglalkoztatási 
programok megkezdése előtt közel 
20%-os volt a munkanélküliség.

Szabadhidvég Község Önkormány-
zata az enyingi térség egyik legna-
gyobb közfoglalkoztatója. 

2011-ben indította mezőgazdasági 
programját, melyre építve évről évre va-
lósítja meg a kertészet önfenntartóságát, 
ehhez kapcsolódva az idei évben szociális szö-
vetkezetet hoztak létre a közfoglalkoztatás lehetsé-
ges kimeneteleként. 

2014. évben a projekt keretein belül a mezőgazdasági terü-
let öntözésének biztosítására elkészült a fúrt kút, és mellé egy 
500 m3-es víztározó. 

A növénytermesztés 12 hektár területen folyik, vala-
mint fűtött fóliasátrakban.

A program a foglalkoztatottság növelésén 
kívül két céllal történik: friss zöldségfélék 

termesztése és savanyított termékek 
előállítása.

A hosszú távú cél egy feldolgozó, 
savanyító üzem és a hozzá kap-
csolódó tevékenység beindítása, 
amely tartósan képes kezelni a hal-
mozottan hátrányos helyzetű tele-

pülésen a munkanélküliség problé-
máját. Családbarát munkahely, mivel 

lehetőséget biztosítanak a kisgyerme-
kes anyukáknak is. Ezek a munkahelyek 

a helyi közösséget is építik, mivel a fa-
lubeliek egy helyen dolgozhatnak. A 

programban részt vevők szívesen 
dolgoznak a projektben, és büsz-
kék munkájuk eredményére.

A II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon Szabadhidvég Község 

Önkormányzat saját termesztésű 
zöldségféléket és savanyított termé-

keket mutatott be. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Csikvánd Község Önkormányzata
Csikvánd a téti járásban található 480 
fős kistelepülés, amely Győr-Mo-
son-Sopron megye és Vesz-
prém megye déli határán 
fekszik. Tájegységileg a 

Kisalföld és a Sokoró alja övezi.

Az önkormányzat már korábban, 
2009-ben foglalkoztatott mun-
kanélkülieket, mivel ekkor a 
harmadik legmagasabb mun-
kanélküliséggel sújtott telepü-
lés volt. Először kisebb (10-14 
fő) létszámban, majd 2011-től 
a startmunka mintaprogram 
elindulásakor már nagyobb 
számban (25-30 fő) foglalkoztatott 
munkanélkülieket. A programnak 
köszönhetően napjainkra gyakorla-
tilag teljesen felszámolták a községben 
a munkanélküliséget. A közfoglalkoztatási 
programban az önkormányzat kizárólag mező-

gazdasági tevékenységet folytat. Növénytermesz-
téssel, erdőgazdálkodással, húscsirkékkel és 

tojó tyúkok tartásával foglalkozik. 

2016-ban a II. Országos Közfoglalkoz-
tatási kiállításon a növénytermesz-

tésből adódóan az ebből készült 
termékekkel mutatkozott be. A 
céklalekvár, rebarbaralekvár, 
gyömbéres almalekvár, fahé-
jas almalekvár, szilvalekvár már 
cukor és tartósítószer nélkül 
készült. A savanyúságok között 
szerepelt a már több éve köz-

kedvelt fokhagyma-savanyú-
ság, de készült lilakáposzta-sava-

nyúság, svéduborka, erős paprika 
is.  Akadt a zöldáru között friss 

sárgarépa, fehérrépa, vörös- 
és lilahagyma, fokhagyma, 

de az ízletes almából is 
került a palettára.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



65

G
yő

r-
M

os
on

-S
op

ro
n 

m
eg

ye

Rábacsécsény Község Önkormányzata
Rábacsécsény 620 lelket számláló település Győr-Mo-
son-Sopron megyében, a Téti járáshoz tartozik. A Rába-
köz peremén fekvő faluból a megyeszékhely jól meg-
közelíthető, de a község élete Csornához és Téthez is 
szervesen kötődik. Az önkormányzat 2011 novemberé-

től kapcsolódott be a startmunka mintaprogram közfoglalkoztatási 
tevékenységébe, amelyért 2012 decemberében miniszteri elismerő 
oklevelet kapott. Rábacsécsény település sajnos nem rendelkezik 

nagy földterületekkel, ezért kiskertek 
művelése történik a meglévő önkor-

mányzati telkek mellett.  2016-ban 
az önkormányzat vásárolt egy 

1,5 hektár nagyságú földterü-
letet a program számára. A 
létszám a 2016/2017-es prog-
ramban 15 fő.

Az értékteremtő program so-
rán sikerült új ötleteket meg-

valósítani. Fontos szempontnak 
tartják, hogy lassan önellátóvá 

váljon a termelésük.

A munka nagyobb részét a mezőgazdasági kertészeti termelés 
teszi ki, de részt vettek a kazánprogramban és a belvízelvezetési 
projektben is. Zöldségfélék, hagyományos kultúrák mellett fű-
szer- és gyógynövények termelését, feldolgozását is végzik, 
melyekből idén kiemelkedő mennyiséget sikerült elérni Nem 
kimondottan biotermékeket, de vegyszermentesen előállított, 
kézműves módon feldolgozott házi jellegű készítményeket kínál 
a rábacsécsényi önkormányzat kertészete.

A termesztett növényeket dolgozzák fel a savanyító üzemben, ame-
lyet két évvel ezelőtt újítottak fel. Termékeiket a nyár folyamán jut-
tatták el az idős, egyedül élő falubeliekhez. A rendezvényeiknek is 
elmaradhatatlan tartozékai a különböző savanyúságok és szörpök.

A közfoglalkoztatottak „ősi” módon állítanak elő kézműves szap-
panokat. A környező településeken termékeiket megszerették és 
keresik azokat.

Főképp a faluban fellelt régi receptek alapján készült szörpök, lek-
várok, befőttek, savanyúságok, ételízesítők és kémiai adalékanyag-
tól mentes, gyógynövényekkel dúsított természetes anyagokból 
készült kézműves szappanok szerepeltek a kiállított anyagban.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a 2016/2017-es start-
munka mintaprogram mezőgazdasági projektjében előállított 
legnépszerűbb termékek a szörpök (levendula, citromfű, menta, 
bodza, meggy), rumosmeggybefőtt, vegyes savanyúság, uborka, 
paradicsomlé, lecsó, csécsényi csípős, fokhagymakrém, ételízesí-
tő, kakukkfűszirup, levendulapárna, gyógynövények (hársfavirág, 
koriander, citromfű, csalán), szappanok (levendulás, kecsketejes, 
körömvirágos, rózsaszín és zöld agyagos) voltak.

A megtermelt mezőgazdasági és begyűjtött gyógynövényekből 
előállított termékek mindegyikéből 20 darabot mutattak be a kiál-
lításon. A rendezvényen két helyi dolgozó vett rész, akik szívesen 
válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. 

A település véleménye szerint a kiállítóházak kínálata minden-
képpen jelentős értékteremtésről tanúskodott és igazolta, hogy 
az államnak a közfoglalkoztatásra fordított kiadásai nem voltak 
hiábavalók. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Rábaszentmihály Község 
Önkormányzata

Rábaszentmihály Győr-Moson-Sopron 
megyei település, Győrtől 35 km-re 
fekszik a Rába folyó jobb partján. 
A Téti járás tagja, lakosainak szá-
ma 521 fő.

A közfoglalkoztatásban kezdetektől fogva részt 
vett, a kistérségi startmunka mintaprogramba 
2012. évben kapcsolódott be mezőgazdasági 
programelemmel. 2013 márciusában már meg-
kezdődött a fóliás melegházi hajtatás, valamint 
a kistérségi start plusz programnak köszönhetően 
megteremtették a lehetőségét a száraztészta-gyártásnak, 
és a tölgyfahordóban érlelt savanyú káposzta mellett egyéb sava-
nyúságok előállításának is. A 2014-es év a kapacitás növelésének 
éve volt. A kertészet két fűthető fóliával gyarapodott, 2500 tő mál-
nát telepítettek, a száraztésztagyártás új gépekkel gazdagodott, és 
kialakítottak egy 70m2-es savanyító üzemet, ahol megvalósulhatott 
a régióban ritka, tölgyfahordós káposztasavanyítás, a házi vegyes 
savanyúság, a házi lecsó készítése és egyéb megtermelt termékek 
feldolgozása. A száraztészta előállításához a bővített tyúkállomány 
biztosítja a tojásszükségletet. A 2014-es év jelentős változást ho-
zott, az önkormányzat Csorna városában megnyitotta első terme-
lői üzletét, ahol jó minőségű, vegyszermentes terményekkel és 
feldolgozott élelmiszer értékesítésével kívánt hozzájárulni a térség 
lakosságának egészségesebb élelmiszerrel történő ellátásához.

2015-ben további 2500 tő málna telepítésére került sor. A száraz-
tésztagyártás kapacitásának növekedését eredményezte egy gáz-
üzemű szárító üzembe helyezése. Az állattartás intenzív fejlesz-
tésére került sor egy sertéstelep létrehozásával, 12 vemhes koca 
beállításával, a szükséges ellető, utónevelő és hizlalásra alkalmas 
épület kialakításával. Év végén Tét városában a Téti Önkormány-
zattal konzorciumban a Rábaszentmihályi Önkormányzat meg-
nyitotta második üzletét. 

2016. évben egy húsbolt megnyitása várható, ahol a Rábaszent-
mihályon megtermelt jó minőségű hízósertést szeretnék frissen 
feldarabolt és tartósított, becsomagolt állapotban a partnereik-
nek és vásárlóiknak kínálni. A 2016-os év jelentős változást ho-
zott Rábaszentmihály közfoglalkoztatási programjának életében: 
2016. április 5-én, - a kijelölt állami képviselő előtt- átadták a szá-
raztésztagyártót és a sertéstelepet a hozzá tartozó eszközparkkal 
a 2015. október 8-án bejegyzett Rábaszentmihály Szociális Szö-
vetkezetnek, haszonkölcsön szerződés alapján. Az önkormányzati 
tagsággal rendelkező szociális szövetkezet és az önkormányzat 
együttműködése példaértékű. 

Ezt tükrözi Rábaszentmihály Község Önkormányzatának, a II. 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon való részvétele is, ahol a 
Rábaszentmihály Szociális Szövetkezet által gyártott tésztákat kí-
nálta a kiállítás résztvevőinek, melyek között közkedveltek voltak 
a paradicsommal, spenóttal és a kuriózumnak tekinthető tintahal 
tintájával színezett tésztafélék. Szintén népszerű volt a közfoglal-
koztatási programban megtermelt házi vegyes savanyúság, a házi 
lecsó, a friss ételízesítő és a málnaszörp is. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tét Város Önkormányzata 
Tét Magyarország északnyugati és a Kisalföld dél-
keleti részén, a Nyugat-dunántúli régióban he-
lyezkedik el, Győr-Moson-Sopron megyében, 
a 83-as számú főút mellett, Győr és Pápa 
között félúton. 

Tét járási központ, számos intézményi 
szolgáltatást biztosít a járási települések számára. 
Lélekszáma: 4200 fő.

Tét Város Önkormányzata 2015-ben kezdte me-
zőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő min-
taprogramját. A mezőgazdasági programban 
közel 3 hektár területen ribizli-mintaültetvényt 
telepítettek, ezen felül fóliasátras termesztéssel 
virágpalántákat, paprikát, paradicsomot és egyéb 
primőr árut termesztenek közétkeztetés céljára, illet-
ve a helyi termelői boltban történő értékesítésre. A jövő 
évben a fekete ribizliből szörpöt, lekvárt kívánnak készíteni. 
A ribizliültetvény fejlesztéséhez saját szaporítóanyag-telepet 
alakítottak ki, melynek köszönhetően az idei évben tizenegyezer 
tőt fognak telepíteni. A mezőgazdasági mintaprogramban 16 főt 
foglalkoztatnak. 

A helyi sajátosságokra épülő progra-
mot 2015. évben kezdték meg, 

melynek keretében betonma-
nufaktúra üzemet hoztak 

létre. Piacképes, kiváló mi-
nőségű, anyagában szí-

nezett térköveket, 
szegélyköveket , 

folyókákat gyárta-
nak. A saját gyártású 

termékekből a telepü-
lés utcáit, tereit szépítik 

folyamatosan. A helyi sajá-
tosságok programelemen be-

lül az illegális hulladéklerakó-helyek 
felszámolása érdekében közel 1200 m3 

szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak el. A közfoglalkoztatás 
megteremtésével a munkahelyteremtésen túl a település arcu-
lata is folyamatosan fejlődik, szebbé, tisztábbá, lakhatóbbá teszik 
a települést. A helyi sajátosságokra épülő mintaprogramban 35 
főnek biztosítanak minőségi munkalehetőséget. 

A kiállításon mezőgazdasági termékeik, térköveik széles palettáját 
állították ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Báránd  Község Önkormányzata
Báránd község a Püspökladányi járásban helyezke-
dik el, Debrecentől 50  km-re, a megye délnyugati 
részén, a Nagy-Sárrét északi szélén. A településen 
halad át a 42. számú fő közlekedési út, ez az út Püs-
pökladánynál csatlakozik a Budapestre vezető 4-es 

számú főúthoz. A településen magas a munkanélküliségi ráta, a 
munkanélküliek alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A mezőgazdasági programelem keretében fóliasátras és szabad-
földi növénytermesztés, zöldség és takarmánynövény előállítása, 
valamint a meglévő állatállomány szaporítása történik. A piaci igé-
nyeket is figyelembe véve megkezdték a strucctenyésztést.

A helyi sajátosságokra épülő program keretében feldolgozóüze-
met hoztak létre, ahol elsősorban a mezőgazdasági programelem-
ben megtermelt növények feldolgozását, valamint a különböző 
nyersanyagok félkész termékké alakítását végzik, így gyorsfagyasz-
tott zöldségeket, befőzési eljárással tartósított termékeket állítanak 
elő. Az eszközbeszerzés lehetővé tette a korszerű feldolgozás kö-
rülményeit. A kialakított és működtetett varroda - a nagy értékű 
eszközbeszerzés lehetőségét felhasználva - szövőműhellyel bő-
vült, ahol immár két szövőszéken is tudnak dolgozni a község asz-
szonyai. Az asztalosműhelyben a munkavégzés során különböző 
faelemek, kerítéselemek, bútorok, a helységnévtáblák, háztáblák, 
közterületi eszközök és kiegészítők készítése folyik. Megtakarítást 

jelent a település közterületi eszköze-
inek felújítására szánt költségek 

összege, továbbá a különbö-
ző faszerkezetek cseréjé-

ből adódó költségek. A 
2016-os évben a prog-

ram térkő és járdalap 
készítéssel is bővült.

A belterületi úthálózat karbantartá-
sa programelem keretében előző 
években megkezdett belvízelve-
zető rendszerek felújítása jelen-
tős eredményeket jelentett az 
esetleges havária események 
elkerülésében. A beszerzett 
nagy értékű eszközöknek, az 
árokásó és -tisztító gépeknek 
köszönhetően a csatornák szint-
jének kialakítása és átereszeinek 
tisztítása, és a gyors beavatkozás is 
lehetővé vált. Az árokelemek, betoncsövek, 
úttartozékok, térkövek, használható betonelemek gyártásával kibő-
vítették a meglévő palettájukat. Elkészült a községi temető és az 
óvoda parkolójának térkövezése és betonelemekkel való kirakása, 
a helyi programban elkészített betonelemek, árok- és úttartozékok 
folyamatosan beépítésre kerülnek a településen. 

A kiállításon bemutatott termékek közt szerepeltek varrodai ter-
mékek, mint munkaruházat, derekas és kertésznadrág, zubbony, 
bélelt mellény, téli kabát háromféle színben és háromféle fazon-
ban, szövött szőnyegek, horgolt használati és díszítő termékek, va-
lamint az asztalosműhely által készített utcanévtáblák, háztáblák, 
házszámtáblák, információs táblák és faragott díszítőelemek. A 
kiállítás során ismertették a mezőgazdaságban megtermelt növé-
nyeiket, illetve az állattartásban kiemelkedő strucctelep működ-
tetését is, strucctojás és fotók segítségével. A helyszínen megte-
kinthetővé tették a kulturális közfoglalkoztatásban megvalósult, a 
település bemutatására szolgáló kiadványokat és könyveket, úgy-
mint  a Bárándi Kalendárium, Báránd a kéttornyos falu elnevezésű 
kiadványokat, valamint a Bárándikum, mint brand bemutatását.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Csökmő Nagyközség Önkormányzata
Az 1995 lélekszámú, dél-bihari település az 1789-es 
sárkányhúzásról híresült el. Immár 25 éve erre épül 
a falu legnagyobb rendezvénye, a Sárkány-nap, ami 
több ezer fő látogatót vonz. A településnek gazdag 
a madár- és vadvilága. Természetes környezetben 

él itt Európa legnagyobb madara, a túzok. A település kulturális 
életében nagy szerepet játszik a Faluház és Könyvtár, amely helyt 
ad a falu két fúvószenekarának (Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar és 
Csökmői Tücsökzenekar), a Csökmői Népdalkörnek, a művészeti 
iskolának, egyesületeknek. Szemet gyönyörködtető látvány a né-
hány éve felújított református templom, a polgármesteri hivatal 
és az Örökségünk Háza, ahol érdekes kiállítások fogadják az ide-
érkezőket. A horgászat kedvelőit a település határában található 
horgásztavak vonzzák. Mint minden hátrányos helyzetű települé-
sen, Csökmőn is nagy segítséget nyújtanak a foglalkoztatás terü-
letén a közfoglalkoztatási programok.  

A településen járási startmunka mintaprogram először 2015 már-
ciusában indult, amikor négy programelem vette kezdetét: bel-
vízelvezetés, belterületi úthálózat karbantartása, mezőgazdasági 
és helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás. A helyi sajátossá-
gokra épülő programban az első évben asztalosműhely kialakítá-
sa történt, amely 2016-ban kibővült lakatosműhellyel, varrodával 
és szociális bérlakások kialakításával. A belvízelvezetés program-

elemben megtörtént az átereszcsövek cseréje, karbantartása, a 
hidak támfalainak készítése, valamint a csatorna és a csatorna-
part tisztántartása, kaszálása. A belterületi úthálózat karbantartá-
sa programelem segítségével új járdák építése, meglévő járdák 
helyreállítása és javítása, továbbá az utak kátyúzása, a földalapú 
út tükörkiszedése, kaviccsal való feltöltése, döngölése és a pad-
kakészítés történt. A mezőgazdasági programelem két ágazatban 
zajlik: növénytermesztés és állattenyésztés. A szántóföldi művelés 
7 hektáron (2,5 ha búza, 2,8 ha kukorica és 1,6 ha zab termesztése), 
2 hektáron szántóföldi növénytermesztés folyik, ahol burgonyát, 
fűszerpaprikát, céklát, sütőtököt, zellert stb. termelnek. A fólia-
sátorban haszonnövényeket termelnek, 240 m2-en: uborka, TV 
paprika, paradicsom, hónapos retek, fejes saláta. Az állattenyész-
tésben tojótyúk állomány van, amely biztosítja a tojástermelést, 
valamint sertéshizlaldát üzemeltetnek, a szállításhoz pedig két 
lovat is tartanak. A program helyi sajátosságai az asztalos- és a 
lakatosműhely, a szociális bérlakások kialakítása, és a varroda. A 
műhelyekben olyan egyedi dolgok készülnek, amelyeket bárme-
lyik kiállításon megcsodálnak a járókelők. Az asztalosműhelyben 
gyönyörű virágládákat készítenek több típusban, ezen kívül lát-
ványos virágtartós utcanévtáblák, festőlétra, hulladéktárolók, kerti 
pad, asztal és sámli készül. A lakatosműhelyben kerékpártárolók, 
sörpadok és pavilonsátor, rendezvénysátor, műhelyajtók készíté-
se történik. 5 db, átlagosan 45 m2-es szociális bérlakás kialakítása 
történik. A varrodában munkaruhát varrnak az asszonyok. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a kiállított termé-
kek között szerepelt: virágláda, hulladéktároló, festőlétra, 

sámli, utcanévtábla, zöldségtároló állvány, kerékpártároló, 
bográcsállvány, munkaruha, savanyúság, zöldség (para-
dicsom, paprika, burgonya, hagyma, káposzta, karalábé, 
stb.), paprikafüzér. A település igyekezett bemutatni, 
hogy milyen hasznos munka folyik a program segítségé-

vel a kis településen.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Esztár Község Önkormányzata
A több mint 800 éves Esztár község Hajdú-Bihar 
megyében található 1400 fős település. A fő meg-
élhetési forrás a mezőgazdaság, kevés ipari és ke-
reskedelmi tevékenységgel. 

A közfoglalkoztatási programnak köszönhetően 
az önkormányzat a legnagyobb munkáltató. 

A település és a térség bővelkedik a rendezvényekben és látni-
valókban, minden évben 20-25 ezren látogatnak el a különböző 
alkalmakra. 

Zászlóshajó rendezvényük az Esztári Lecsófesztivál, mely a régió 
egyik legnagyobb gasztro- és kulturális fesztiválja. Esztárt nap-
jainkban már „a lecsó fővárosa”-ként emlegetik, melyre nagyon 
büszkék az ott élő emberek.

Az elmúlt évek során Esztár Község Önkormányzata a közfoglalkoz-
tatási program keretein belül több tevékenységi kör elindítására 
kapott lehetőséget, a programban jelenleg 140 fő dolgozik.  A köz-
foglalkoztatási program fő területe a szabadföldi és fóliasátras kerté-
szet. Az ágazat évről évre korszerűbb technológiákkal (fűtött fóliasá-
torral, tápoldatozó öntözőrendszerrel, hűtő- és fagyasztókamrával), 

szélesebb termékkínálattal törekszik a 
minőségi alapanyagok előállí-

tására. Az élelmiszergyártás 
kiegészül száraztészta és 

hidegen sajtolt olajok 
előállításával. Tész-

táik kínálata: házi  

kiskocka, nagykocka, szélesmetélt, csigatészta, cérnametélt, reszelt 
tészta, lebbencs. Az Esztári Szociális Szövetkezet feldolgozásával 
az esztári zöldségféleségek az „Esztár Íze-Java” brand alatt további 
munkalehetőséget biztosítva kerülnek kereskedelmi forgalomba 
és az önkormányzat konyhájára. A kertészet mellett energiaakác 
termesztése is folyik közel 4 hektáron, amely brikettált formában a 
közintézmények épületeinek fűtésére szolgál. Fontos szegmensei a 
közfoglalkoztatási programnak a kisipari tevékenységek, így a helyi 
szakemberek keze által a térkőgyártás és az asztalosüzem termékei 
a településkép alakításában is szerepet vállalnak. A népi kismester-
ségek közül a fazekasság, gyógynövényesszappan-készítés, sző-
nyegszövés is folyik üzemeikben.

Céljuk a közösségi szolgáltatások fenntartható üzemeltetése, a 
településfejlesztés, melynek a közfoglalkoztatási program egyik 
alappillére lehet. Vallják, hogy azon igényekre, melyre a közmun-
kaprogram minőségi alternatívát nyújthat, azt helyi foglalkozta-
tással, helyi termék-előállítással, termeléssel kell megoldani, hosz-
szú távon pedig piacképessé tenni.

Az “Esztár Íze-java” termékcsalád a házias jelleget és a minőséget 
képviseli, melynek íz- és formavilágában megjelennek a vidék ér-
tékei, Bihar sajátosságosai.

Az önkormányzat az 5 éve zajló közfoglalkoztatási programban 
előállított és megtermelt javak egy részét mutatta be a kiállításon, 
a 2013-ban létrehozott Esztári Szociális Szövetkezettel együtt. 

Az ízlésesen dekorált standon az önkormányzat a hidegen sajtolt 
olajakat, így napraforgó- és tökmagolajat, asztalosipari termékeket 
(padokat, kukákat), a kerámiaműhely termékeit, szőnyegeket, míg a 

Szociális Szövetkezet az általa készített savanyított és főzött ter-
mékeit, illetve az általa gyártott téli fagyit mutatta be a nagy-

közönségnek. Kifejezetten nagy sikere az Esztár-Íze Java ter-
mékcsaládnak ezen belül a zakuszkának volt.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Folyás Község Önkormányzata
Folyás község a Hajdúnánási járás legkisebb települé-
se 314 fővel. A települést az egyszerűség és a termé-
szetes környezet jellemzi. Szikes puszták, mocsaras, 
lápos vízfolyások, tölgyes és ártéri erdők tarkítják a 
tájat, amit a Nyugati főcsatorna szel ketté. A telepü-

lésen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. 2012-ben 6 fővel 
kezdték a közfoglalkoztatást, mára ez a szám közel 30-ra emelkedett. 
Kitörési lehetőséget a mezőgazdaság és az állattenyésztés jelenthet.

Folyás Község Önkormányzata a 2016-os esztendőben két köz-
foglalkoztatási programot indított.

Mezőgazdasági program

A mezőgazdasági program keretén belül, hasonlóan a korábbi 
évekhez, sikeresen folytatták a konyhakerti és dísznövénytermesz-
tést, valamint mezőgazdasági termények feldolgozását. Új elem 
a programban az élelmiszer-feldolgozó üzem beindítása, ahol 
jelenleg 25 féle készterméket állítanak elő zöldségekből és gyü-
mölcsökből. A mezőgazdasági program keretén belül egy 23 m 
× 5,7 m méretű gazdasági épületet építettek takarmánytárolóval, 
baromfióllal, sertésfiaztatóval és hizlalóállásokkal. 

Helyi sajátosságokra épülő program

Önkormányzat először indít ilyen jellegű és léptékű programot, 
melynek keretén belül az önkormányzat tulajdonában álló ingat-
lanon egy épület kerül felépítésre, melyben 2016 végétől a szá-
raztésztagyártás folyamatát kezdik el. A helyi sajátosságokra épülő 
program keretén belül egy 15,3 m *6,75 m nagyságú passzív ház jel-
legű épületet építenek, melyet száraztészta gyártására használnak.

Mindkét programban megtermelt mezőgazdasági termékeket és 
feldolgozott élelmiszereket biztonsággal fogják tudni értékesíteni 
az évek óta jól működő piaci csatornákon, valamint új kereskedelmi 
kapcsolatok kiépítésével. A programok segítségével sikerült egy pia-
ci alapokon működő feldolgozó- és értékesítési rendszert kiépíteni, 
melynek volumene a 2017-2018-as évben éri el a tervezett méreteket.

A programokat évek óta tudatosan egymásra építik, melynek kö-
szönhetően elérték, hogy a mezőgazdasági programban az állat-
állomány beállításával a teljes vertikum az önkormányzat irányítása 
alá került. Folyás Község Önkormányzata a fentiekben foglalt te-
vékenységeket a 2017-es esztendőben a szociális szövetkezet ke-

retein belül fogja működ-
tetni. A közfoglalkoztatás 
keretén belül megter-
melt mezőgazdasági 
termékeket a szociális 
szövetkezet felvásárol-
ja, melyet feldolgozás 
után értékesít tovább. 

Folyás Község Önkormányzata 
a startmunka mintaprogramok 

keretein belül az alábbi termé-
kekkel mutatkozott be a II. Orszá-

gos Közfoglalkoztatási Kiállításon:

Tartósítószer és cukormentes termékek:

Betyárbecsület :   darált csípős paprika, tartósítószer-mentes
Intéző úr vacsorája :   natúr, tartósítószer-mentes lecsó
Szelíd mángold:  céklasaláta, tartósítószer-mentes
Déli nap fénye:   ecetes almapaprika, tartósítószer- és 

cukormentes
Anyósnyelv:   csípős ecetes paprika, tartósítószer- és 

cukormenetes (hegyes)
Anyós csókja:   csípős ecetes paprika, tartósítószer- és 

cukormentes (cseresznye paprika)
Ma nem… :   ecetes fokhagyma, tartósítószer- és 

cukormentes
Intézőné reggelije:   padlizsánkrém- tartósítószer- és cukormentes
Bíbor csepp:   rostos céklalé, tartósítószer- és cukormentes
Balkáni ízek :   gombás zakuszka, tartósítószer- és cukormentes
Vadházasság:   vegyes savanyúság, cukormentes

Cukorral és tartósítószerrel készült termékek:

Ősz lehelete:  szilvalekvár
Aranyalma:  sárgabaracklekvár
Angyalok kertje:  rózsalekvár

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Földes Nagyközség Önkormányzata
Földes nagyközségi rangban lévő te-
lepülés, a Hajdúság déli szélén. 
Földes Nagyközség Önkor-
mányzatának célja, hogy a 
községet élhetőbb mező-

gazdasági település képére formálja, 
és megtartóerejét növelje. Az önkor-
mányzatnak szembe kell néznie a 
kihívásokkal annak érdekében, hogy 
a fejlesztések minél nagyobb szám-
ban valósulhassanak meg a további 
években is, európai uniós és hazai pá-
lyázati források bevonásával.

A település közfoglalkoztatási program-
jai a következők: 

I. Helyi sajátosságokra épülő programok (be-
tonüzem, szövőüzem, asztalosüzem)
Földes Nagyközség Önkormányzata 
helyi sajátosságokra épülő programját 
évek óta folyamatosan bővíti. A be-
tonüzem létrehozásával indult meg 
az értékteremtő munka a különböző 
méretű és felhasználási célú térkövek, 
árokelemek gyártásával. A következő 
évben a szövőüzemben is megindultak 
a munkafolyamatok, ahol egyedi terve-
zésű rongyszőnyegek, párnák, dísztárgyak 
készítése történik. A 2016. évben a program bő-
vítéseként jelent meg az asztalosüzem, ahol a foglalkoztatottak 
Földes község területén elhelyezendő utcabútorokat készítenek.

II. Mezőgazdasági program

A mezőgazdasági termelést, mint opcionális közfoglalkoztatási prog-
ramot 2011. év végén indították be. Az évek során a program folya-
matos fejlődést mutat többek között a szántóföldi területek 5 hek-
tárról 17 hektárra növelése, a fóliasátrak számának növelése, ingatlan 
vásárlása, állattartás, zöldségek és gyümölcsök savanyítása terén.

III. Bio – és megújulóenergia-felhasználás program

A 2013-as évben indult el az első hasonló felada-
tokat ellátó program, aminek során megtörtént 

az energiaültetvények dugványainak beszer-
zése, kiültetése. A 2015. évtől kezdődően 

az energiaültetvényeken a fák szaporí-
tását végzik. Bevezették és sikeresen al-
kalmazzák a vegyszermentes gazdálko-
dást. A téli időszakban jelentős költség-
hatékonyság érhető el a megtermelt fa 
tüzelőként való felhasználásával.

IV. Mezőgazdasági utak karbantartása 
program

2016-ban indult elsőként a Földes köz-
igazgatási területein lévő szántóföldi utak, 

dűlőutak karbantartását végző program. A 
foglalkoztatottak a mezőgazdasági utakon vízelve-

zetésre alkalmas elvezetőket készítenek, így elősegítve a 
biztonságos közlekedést ezeken az utakon.

V. Önkormányzati útőr program

Szintén a 2016. évben megjelenő új program. Földes 
belterületén a közutak rendben tartása, az úttartozékok 

helyreállítása, az úthibák észlelése, kisebb hibák esetén 
azok javítása, a láthatóságot zavaró növényzet gondozása, 

valamint a vízelvezető rendszerek karbantartása sorolható a 
főbb feladatok közé.

Földes Nagyközség Önkormányzata a helyi sajátosságokra épülő 
program keretében a szövőüzem által készített kézműves termék-
kel érkezett a II. Országos Közfoglalkozatási Kiállításra. A kiállításra 
rongyszőnyeget, kézzel horgolt szőnyeget, patchwork mintás tás-
kát, kézzel applikált asztalterítőt, fürdőszobai horgolt szőnyeget, 
konyhai szettet vittek magukkal. Ezekkel a termékekkel szerették 
volna bemutatni a sokszínűségüket, egyediségüket, valamint azt, 
hogy a közfoglalkoztatási programban dolgozók kézzelfogható 
értékeket teremtenek.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Görbeháza Község Önkormányzata
Görbeháza település a 35. sz. főút mellett helyez-
kedik el, Debrecen és Miskolc között. Lakossága 
2451 fő. Az itt élő emberek egy része mezőgaz-
dasággal foglalkozik. A munkanélküliség nagy-
arányú a településen, ennek orvoslására 110 főt 
alkalmaznak közfoglalkoztatási programokban.

A településen megtalálhatóak a legalapvetőbb szolgáltatások: 
óvoda és bölcsőde, általános iskola, orvosi rendelő, fogászat, pos-
tahivatal, gyógyszertár, szociális gondozási központ, gyermekjó-
léti szolgálat.

A szabadidő eltöltésére lehetőséget nyújt a felújított művelődési 
ház és a rendezett sportpálya.

A településen jelenleg hat közfoglalkoztatási projekt van folya-
matban, amelyek a következők:
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2016.március 7-től 
2017. február 28-ig tart, 40 fő vesz részt benne. A projekten be-
lül drótfonatkészítés (6 fő), faipari termékek gyártása (11 fő), 
betonelemgyártás (9 fő), szabás-varrás (8 fő), szövés (6 fő) történik.
Kezdetben a faipari termékek gyártása keretében virágládák ké-
szítése, a helyi piac területére kerítés építése, a közterületekre 
szeméttárolók telepítése, a sportpályára padok, a későbbiekben 
hordozható filagóriák készítése történt.
Betonelemgyártás keretében az önkormányzat tulajdonában 
lévő intézményekhez és a közterületekre térkövet, betonoszlopo-
kat, szegélyköveket, mederlapokat gyártottak. 
A drótfonatkészítés 2014-ben indult. A terméket az önkormány-
zat és intézményei vagyonvédelmi kötelezettségeinek teljesítésé-
re használja fel.
Szabás-varrással 2015 áprilisában bővült a projekt. Elsősorban a 
közfoglalkoztatásban résztvevők részére munkaruha, valamint az 
önkormányzat és intézményei részére asztalterítő, törölköző, tör-
lő, portörlő, az óvodába babaruha, játékok, konyhai tárolók, zsá-
kok, táskák stb. készültek. 
2016-ban szövéssel is bővült a projekt, amelynek keretében sző-
nyegeket és lábtörlőket készítenek a foglalkoztatottak, elsősor-
ban az intézmények részére. 

Mezőgazdasági projekt: 2012-ben indult, akkor mindössze 5 fő-
vel. Évről-évre bővült a létszám és a földterület. A jelenlegi prog-
ram 2016. március 7-től 2017. február 28-ig tart, 24 fő részvéte-

lével.  A projekt keretében fő profilként zöldségféléket termelnek 
az óvoda konyhájára, illetve 1,5 hektár földterületen olajtököt ter-
mesztenek.  Az éghajlati és talajviszonyok főleg bab, vöröshagy-
ma, sárgarépa, karalábé, borsó, cékla, uborka termesztését teszik 
lehetővé. A zöldségfélék termelését a meglévő fóliasátor is segíti. 
A termékek egy része befőzésre, savanyításra kerül. 

Belterületi úthálózat karbantartása: A projekt 2016. március 7-től 
2017. február 28-ig tart, 15 fővel. A belterületi úthálózat kátyúzását 
mészkővel és bitumennel végzik. A betonelemgyártás során készí-
tett térköveket a település több részén, az intézmények területén 
rendszeresen felhasználva szebbé és élhetőbbé tehető a település.

Útőr program: Ebben az évben induló program, amelyben a kül-
területi utak és árkok karbantartása, kaszálása folyik.

Két, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási projekt: Itt a köz-
területek rendezése 26 fő részvételével történik.  Cél a temetők, 
közparkok, buszmegállók és a játszótér rendezése, tisztántartása.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a település igyekezett 
minden terméket bemutatni, amelyeket a közfoglalkoztatottak 
termelnek, készítenek. A kiállítás anyaga szőnyegeket, munkásru-
hát, kötényeket, táskákat, gyerekjátékokat, kispárnákat, tárolókat, 
pénztárcákat, virágládát, filagóriát, dróthálót, térkövet; növény-
termesztésben: burgonyát, vöröshagymát, karalábét, sárgarépát, 

petrezselymet, céklát, paprikát, paradi-
csomot, savanyított uborkát, lecsót, 

paradicsomlevet tartalmazott.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata

Hajdúböszörmény nagy közigazgatási terület-
tel rendelkezik. Külterületi lakott helyei Boda-
szőlő, Pród, és Hajdúvid. A város  gazdaságának 
ágazati szerkezetében jelen van mind az ipar, 
mind a mezőgazdaság, mind pedig a szolgál-
tatás. A város lakónépessége: 31 793 fő. A mun-
kanélküliségi mutató értékét – amely közelít az 

országos átlaghoz – nagy részben a közfoglalkoztatásban dolgo-
zók száma befolyásolja.

A város a 2016. évben 6 mintaprogramot, 1 egyéb mintaprogramot, 
és a kiállítás idején 3 nagyobb létszámú hosszabb idejű közfoglal-
koztatási programot működtet. Összesen mintegy 1 150 fő dolgozik 
a programokban. A belvízelvezetés, a közúthálózat javítása, a mező-
gazdasági mintaprogram 260-260 fős program. A mezőgazdasági 
mintaprogramban meghatározó tevékenység az állattenyésztés és 
a növénytermesztés. A termelt javakat elsősorban a közétkeztetés-
ben hasznosítják. A helyi sajátosságú program keretében kerül kiala-
kításra egy vágópont, a saját nevelésű állatok levágására is. Dróthá-
ló- és fapavilon-készítés is szerepel a programban.

A városban a mezőgazdasági tevékenységnek évszázados hagyo-
mánya van, így a mezőgazdasági projekt jól illeszkedik a város te-
vékenységi körébe. A közfoglalkoztatás keretén belül a legdinami-
kusabban fejlődő programelem, 
így ennek megtermelt érté-
keit mutatta be a város 
kiállításon. 

A programban megtermelt 
termékekből a kiállításon 
résztvevők főztek és kóstoltat-
tak. Az elkészített finomságok 
hajdúsági tájjellegű ételek voltak 
(slambuc, zöldséges-kásás disznó, 
kolbász, birkapörkölt, töltött káposzta, 
sült csirke, pogácsa, rétes). A rendezvényen a 
Hajdú Tanyán megtermelt zöldségeket, háztáji növényeket (16 
félét), az idén telepített almáskert terméseit, a zöldségfeldolgozó 
üzemben előállított termékeket (megtisztított és vákuumcsoma-
golt zöldségek, aszalt és savanyított zöldségek, préselt almalé), 
összesen 260 kg mennyiségben mutattak be és kóstoltattak. A 
tartósító eljárással készített zöldségekből összeállított ajándék-
csomagokat osztottak. 

Ezen kívül fotókon mutatták be a projektben beszerzett állatokat 
és mezőgazdasági gépeket. 

Szórólapokon népszerűsítették a városban, a mezőgazdasági 
projekt keretén belül működő Hajdú Tanyát. Ez a tanya egyben 
turisztikai látványosság is, ahol a kialakított Tanösvény keretén be-
lül mutatják be a mezőváros állattartó hagyományait, őshonos és 
háziállatait.

A kulturális program keretein belül Hajdúböszörmény városát a 
Bocskai Néptáncegyüttes képviselte, színpadi előadásukban töb-
bek között hajdúsági táncokat is bemutattak. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Hajdúnánás Város Önkormányzata 
Hajdúnánás mintegy 18.000 lakosú hajdúváros, 
az Alföld északi peremén található, a Keleti-fő-
csatornától  2  km-re. Már az 1930-as években 
megállapították, hogy a város területe alatt 
gazdag hévízkincs rejtőzik. 1962-ben megnyi-
tották a Városi Termálfürdőt, mely azóta a város 
fő turisztikai vonzerejének számít. Hajdúnánást 

régen az arany szalma városának is nevezték, hiszen évszázadok 
óta nagy hagyománya van itt a szalmafonásnak. A városközpont 
közelében található nádfedeles parasztház, amely az 1700-as évek 
végén népi klasszicista stílusban épült. A háromosztatú házban 
módos paraszti szobabelsőt, konyhát, valamint Hajdúnánás 150 
éves múltra visszatekintő szalmaiparát bemutató termékeket és 
eszközöket is láthatunk. 

A hajdúnánási emberek megélhetésében nagy szerepet játszik a 
mezőgazdaság és az ahhoz kapcsolódó feldolgozóipar, azonban 
ezek nem nyújtanak a város aktív korú népességének elegendő szá-
mú munkahelyet. Hajdúnánás két megyeszékhely – Debrecen és 
Nyíregyháza – vonzáskörzetébe is beletartozik, éppen ezért a hajdú-
nánási lakosok közül sokan ingáznak a munkahelyük és lakóhelyük 
között nap mint nap. Vannak azonban olyan hajdúnánási emberek, 
akik nem tudnak a fent említett lehetőségek egyikében sem mun-
kát vállalni. Számukra alternatíva lehet a közfoglalkoztatás is. 

Mezőgazdasági program 
A pályázat keretében ökológiai mintagazdaság működik. Mintegy 

43 hektáron zajlik növénytermesztés 
és állattenyésztés. A hajdúnánási 

kertészet 200 főnek biztosít 
folyamatosan munkale-

hetőséget. Az elmúlt 
években felépített fó-
liasátrak segítségével a 
téli időszakban is mun-
kalehetőséghez tudtak 
jutni a közfoglalkozta-

tásban résztvevők.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás 
A program célja, hogy a helyi 
kismesterségek tudásbázisát és 
értékeit továbbmentve a követ-
kező generációk is megismer-
hessék őseink hagyatékát. A 
program keretei között végzett 
mesterségek: szalmafonás, ne-
mezelés, bőrművesség, fafaragás, 
hímzés és varrás, szövés, fazekasság.

Mezőgazdasági utak karbantartása 
Hajdúnánás kiterjedt mezőgazdasági föld-
területtel rendelkezik, a helyi lakosok számára főleg a mezőgaz-
daság jelent megélhetést. Az elmúlt években a startmunka min-
taprogram keretében jelentős számú önkormányzati tulajdonú 
mezőgazdasági földút karbantartása valósult meg.

Közúthálózat karbantartása 
A program keretében végzett tevékenységek: közterületi járda-
építés, közterületi parkolók aszfaltozása, kátyúzás a közutakon, út-
burkolati jelek festése, padkarendezés, útüzemeltetési feladatok.

Belvízelvezető rendszerek karbantartása
A program keretében belvízelvezető rendszerek karbantartása 
mellett az árokmeder burkolása is megvalósult.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 
Céljuk a közterületek és közösségi terek megtisztítása és tartós 
rendezettségének fenntartása.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon ökológiai minősítésű 
mezőgazdasági termékeket, illetve kézművesipari termékeket 
mutattak be az érdeklődők számára.

Az idei évben a kézművesipari termékek bemutatása mellett in-
teraktív kézművesipari tevékenység színesítette a hajdúnánási pa-
vilont. Komoly sikert aratott a szalmafonás, ami igazán egyedileg 
hatott a vásári forgatagban.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Körösszegapáti Nagyközség 
Önkormányzata

Körösszegapáti település Hajdú-Bihar megye dél-
keleti részén helyezkedik el a Berettyóújfalui Kistér-
ségben, a megyeszékhelytől 65 km-re. Közigazgatá-
silag hozzátartozik Körmösdpuszta tanyai település, 
ahol 80-an élnek. A lakosság száma összesen így 

1104 fő. A település mezőgazdasági jellegű, a lakosság jelentős 
része őstermelőként jut jövedelemhez, míg az aktív korú lakos-
ság legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat. A településen 
népi építészeti értékek találhatók, falusias utcarészek (egyforma 
gangos házak, kapubejárók), templomok. A református templom 
és a román ortodox templom szépen felújított, parkosított kör-
nyezetben várja híveit. Felújították a községháza épületét, amely-
ben megvalósult az akadálymentesítés is. Az elmúlt évek során 
elkészült a település térfigyelő rendszere, megszépült a település 
főtere, megépült egy új játszótér.

A helyi sajátosságokra épülő programban 30 főt foglalkoztat.  
A program magában foglalja a sütemény– és száraztésztagyártást, 
raklapkészítést és –csomagolást, valamint a varróműhelyt. Legin-
kább a süteménygyártás és a száraztésztaüzem- a legrégebben mű-
ködő programok – amelyek termékeivel az önkormányzat számos 
kiállításon vett részt. A mezőgazdasági program már a kezdetek 

óta jelen van, 45 fő foglalkoztatásával. Leginkább 
takarmánynövényeket termelnek a meg-

lévő sertéstelep ellátására és étkezési 
zöldséget is a közüzemi konyhára. 

A zöldségekből különböző sava-
nyúságokat is előállítanak. 

A mezőgazdasági utak karbantartása 
és a belvíz-elvezetési program második 
éve fut az önkormányzatnál 15-15 fővel.  
Ez utóbbiban a mezőgazdasági földeken, 
illetve egyéb területeken összegyűlt belvíz elveze-
téséről gondoskodnak, a csatornákat és környéküket tisztítják és 
karbantartják. Eredménynek tekinthető, hogy a közfoglalkoztatás 
keretén belül előállított termékek a település lakossága körében 
népszerűek és keresettek. A program segítségével ellátják az ön-
kormányzat által üzemeltetett konyhát zöldségekkel, száraztész-
tával és süteményekkel. Barter-szerződésben állnak 18 település-
sel, melyek közüzemi konyháira és a települések rendezvényeire, 
falunapokra, idősek tisztelete napra, gyereknapra szállítanak a 
termékekből.  Lehetőségükhöz mérten megjelennek olyan kiál-
lításokon, ahol bemutathatják, kóstoltathatják a programok által 
előállított termékeket. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Körösszegapáti Nagy-
község Önkormányzata kóstolót tartott a nagysikerű paprika-
krémből, süteményekből és lekvárokból, de árusította terméke-
iket is, melyek szépen voltak csomagolva, díszítve. Kínálatában 
szerepelt száraztészta, fűszerpaprika-őrlemény, zöldparadicsom 
lekvár, gyümölcslekvárok, különböző savanyúságok, sütemények 
és péksütemények. A kiállítások kiváló alkalmat nyújtanak arra, 
hogy bemutassák, a közfoglalkoztatásban is lehet értéket terem-
teni. Ezek a törekvések visszanyúlnak elődeikhez, a tőlük megta-
nult módszereket, recepteket, bevált eljárásokat veszik elő, kihasz-
nálva a térség adottságait.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Püspökladány Város Önkormányzata
Püspökladány az Alföld középső ré-
szén, Hajdú-Bihar megye nyugati 
határán fekszik. A közel 15000 
lelkes település 1986-ban 
emelkedett városi rangra, 

2013 óta ismételten járási székhely, 
valamint közlekedési csomópont 
a 4-es és 42-es számú főútvonal, a 
100-as, a 101-es és a 128-as vasútvo-
nal kereszteződésénél. A település 
fő foglalkoztatói az önkormányzat 
és az állami vállalatok mellett helyi 
kis- és középvállalkozások.  A 2007-
2008 során begyűrűző világválság az 
építőipar leállásával jelentős mértékben 
emelte meg a munkanélküliek létszámát 
a településen, mely létszám csökkenése 2010. 
évet követően a közfoglalkoztatási programok bein-
dulásával és kiszélesítésével indulhatott meg.
2016 tavaszán ötödik alkalommal indították el a start-
munka közfoglalkoztatási programokat.

Legnagyobb létszámmal a mezőgazdasági projekt in-
dult, 117 fővel. 10 hektár földterületen több mint tucat-
nyi zöldségféle és takarmánynövény termelése mellett 
tojótelepet alakítottak ki, valamint  juhokat tenyésztenek.   
A 71 fővel futó helyi sajátosságokra épülő projekt igen össze-

tett: betonelemgyártást, tésztagyártást és 
zöldségfeldolgozás, asztalosrészleget, va-

lamint varróműhelyt is magában foglal.   
A belvíz-védekezési munkák projekt 35 
fővel segíti a város belvízhelyzetének 
javítását.  A bio- és megújulóenergia-

felhasználás projekt 20 fővel a város zöldterületeinek 
gondozásával három intézmény biomassza 

kazánját látja el aprítékkal. Az idei évben a 
belterületi-, valamint külterületi utak kar-

bantartását célzó projekteket indították 
el 20-20 fővel.  A fentiek mellett hosz-

szú időtartamú közfoglalkoztatás és 
különböző tanfolyamok is indultak a 
városban a korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelően.

A Budapesten megrendezésre kerülő 
II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállí-

táson betonelemekkel, zöldségekkel, a 
zöldségek feldolgozásából származó sa-

vanyúságokkal és befőttekkel, a tészta-
üzemükben termelt saját készítésű 

száraztésztákkal jelentek meg.   A 
stand dekorációját a varrómű-
hely termékeire alapozták, de 
szinte valamennyi programelem 
által gyártott termékük felkeltet-
te a közönség érdeklődését.

A küldöttség két tagja saját készí-
tésű csikós ruhában jelent meg a 

rendezvényen. A projektekben termelt 
alapanyagokból hagyományos, a tájegysé-

gükre jellemző ételeket, slambucot, babgulyást és pusztapörköltet, 
valamint reformjellegű grillezett zöldségeket készítettek.  A projek-
tek által megtermelt élelmiszerjellegű termékeket az elmúlt évek-
ben is a város közétkeztetésében használták fel. A rendezvény 
alatt kóstolóval kedveskedtek a látogatóknak.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Sárrétudvari Nagyközség 
Önkormányzata

A település Hajdú-Bihar megye délnyugati részén, 
a Püspökladányi járás területén, a Nagy-Sárrét táj-
egységen helyezkedik el. Sárrétudvarira jellemző – 
az ország községeihez hasonlóan – az elvándorlás, 
a munkanélküliség és az elöregedés.  A fent emlí-

tett indokok miatt Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 
kiemelt feladatai közé tartozik a közfoglalkoztatás. A különböző 
start mintaprogramokban és hosszabb idejű közfoglalkoztatás-
ban 235 fő álláskereső vesz részt. 

A mezőgazdasági programelem keretein belül 13 hektár szán-
tóföldön termesztenek kalászos gabonát (pl. búza, napraforgó), 
illetve energiafüzet és burgonyát. További 1 hektár területen pap-
rika, paradicsom és szezonális zöldségek termesztése folyik. A ser-
téstelepen jelenleg 45 darab sertés hízlalása valósul meg. 

A helyi sajátosságok programelemben 16 fő vesz részt textilkészí-
tésben. Az elkészült termékek (függönyök, terítők, párnák stb.) a 
település intézményeibe kerülnek, illetve a felesleget a környék-
beli piacokon és rendezvényeken értékesítik. A program része a 
fatárgykészítés, amely programelemben 10 fő közfoglalkoztatott 
virágtartókat, utcanévtáblákat, székeket, asztalokat és egyéb termé-
keket készít a település intézményei számára. A betonelemgyártó 
részben a közfoglalkoztatottak mederlapot, gyep-
rácsot és térkövet gyártanak, amelyet az ön-
kormányzat folyamatosan értékesít.

A közfoglalkoztatottak a település 
közútjait, járdáit és az útcsatlako-
zásokat javítják a közút progra-
mon belül. Az idei évben több 
utcán megújultak a járdák, 
továbbá a helyi utakon lévő 
nagyobb kátyúk aszfaltozása is 
lehetségessé vált.

A belvíz-elvezetési program 
keretében a belterületi csapa-
dékvíz-elvezető rendszer kar-
bantartását, átereszek tisztítását 
és a hibás átereszek cseréjét végzik 
el a közfoglalkoztatottak. 

A mezőgazdasági földutak karbantartása program során a köz-
foglalkoztatottak a főbb mezőgazdasági utak karbantartását, 
kaszálását és állagmegóvását végzik. A program során vásárolt 
zúzott kő felhasználásával több fontos csomópontot tudtak hely-
rehozni, ezzel segítve a helyi gazdálkodók mindennapjait.

Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolásával a település 
egyik legsikeresebb programja valósul meg. A program során a 
településen található hulladéklerakó-helyeket felszámolták, és az 
építésitörmelék-lerakóhely tereprendezése és a kerítés elkészítése 
is megvalósult. 

A start mintaprogramok során fontos megjegyezni, hogy a prog-
ramok során vásárolt nagy és kis értékű tárgyi eszközök (öntöző-
berendezés, takarmánykeverő, Bobcat, aszfaltvágó stb.) megvá-
sárlása és használata segítségével a minőségi termékek előállítása 
mellett kapacitásnövelést is véghez tudtak vinni.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon a programok során meg-

termelt textiltermékeket, zöldségeket, betoneleme-
ket és fatárgyakat állította ki. Emellett lehetőséget 

biztosítottak arra, hogy az odalátogató érdeklő-
dők a járási startmunka programok során meg-
valósult munkálatokat egy videó összeállítás-

ban megtekinthessék.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szerep Község Önkormányzata
Szerep település 1600 lakosú kisköz-
ség, amely Hajdú-Bihar megye 
délnyugati peremén fekszik 
a Sárréten. A település 
hagyományosan me-
zőgazdasági település. 
Az 1990-es években a 
termelőszövetkezetek 

megszűnésével jelentősen megnőtt a 
munkanélküliség is. Jelenleg a legna-
gyobb probléma a magas munkanél-
küliségi ráta, a munkanélküliek alacsony 
iskolai végzettsége és a szakképzettség 
hiánya. Helyben kevés a munkalehetőség, 
az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. 

Szerep település külterületén található három fő-
csatornán (Címeres: 3000 m, Csicsói: 1500 m, Vészszegéri: 
300 m) végeznek belvíz-elvezetési munkálatokat. A 2012-2013-as 
évben biomassza kazánt telepítettek az önkormányzat fenntartása 
alatt álló óvodai intézménybe. A kazán üzemeltetéséhez szüksé-
ges tüzelőanyagot a 2015-ös évben ültetett energiafűz betakarí-
tásával és a belvízelvezetés programból kikerülő növényi hulladé-
kokból állítják elő, brikett formájában. Az így előállított briketteket 
az óvodába telepített biomassza-kazánban használják fel.

Az évek óta működő mezőgazdasági startmunka mintaprogram 
keretein belül állandó sertésállományt tartanak. 2016-os évben 
15 struccot szereztek be. A mezőgazdasági tevékenységet a te-
lepülés külterületén 13 hektáron, belterületén pedig 3 hektáron 
valósítják meg. A település gyógynövények termesztésével is 
foglalkozik. További 1 hektár területen 2016-os évben olajtököt 
termesztett az önkormányzat, a termést olajpréssel dolgozzák fel.

A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretén belül az 
önkormányzat egy száraztészta-készítő programot indított. Az 
elkészített száraztésztát az óvoda konyháján kívánják felhasználni, 
az ezen felül megmaradó mennyiséget értékesítik. Emellett rongy-

szőnyegeket, szőtteseket, lepedőket, ülőpárnákat, 
terítőket, táskákat készítő brigádot hoztak létre, 

közülük 2 fő szakképzett varró, akik az idei év-
ben hagyományos „paraszti” ruhát, valamint 

népművészeti jellegű ruhákat varrnak.  
A településen sok elhagyott, illegális 
bontással megkezdett romos épület 
található, amelyeket a településkép 
javítása érdekében elbontottak. A tele-
pülésen nagyon sok a kóbor kutya, ami 

különösen veszélyes az iskolás és az óvo-
dás gyermekekre. Ennek orvoslására ku-

tyamenhelyet hoznak létre az állatvédelmi 
szabályok és egészségügyi előírások betar-

tásával és a településen lévő kóbor kutyákat 
itt helyezik el, ahol megfelelő állatorvosi ellátást, 

gondozást és élelmet is tudnak biztosítani a számukra.

Az útőr programban Szerep településen az önkormányzat tulaj-
donában lévő szilárd útburkolatok javítását, karbantartását, pad-
kák tisztítását végzik.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Szerep Község Önkor-
mányzata a közfoglalkoztatás során előállított termékeit, termé-
nyeit mutatta be. Arra törekedtek, hogy szinte minden startmun-
kában készített terméket be tudjanak mutatni. Szőttesekkel, pár-
nákkal, női táskákkal, terítőkkel, kötényekkel, bevásárló szatyrokkal, 
száraztésztákkal, a megtermelt napraforgóval, olajtökkel, búzával, 
fűszerpaprikával, cirokkal és a népművészeti jellegű ruhákkal je-
lentek meg a kiállításon. A vesszőből font kosarak, dísztárgyak 
igen népszerűek voltak a látogatók körében. A startmunka során 
megvásárolt gépeket és állatokat, továbbá a munkafolyamatokat 
fotókon tekinthették meg az érdeklődők.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tetétlen Község Önkormányzata
Tetétlen 1416 fő lakosú kis település. Hagyományai 
jelentős értékeket adnak az itt élőknek, a térségnek. 
Az adottságaikból származó hátrányok ellensúlyo-
zása érdekében folyamatosan keresik a lehetősége-
ket, melyek hozzájárulnak a község fejlődéséhez, az 

itt élők életkörülményeinek javításához. Intézményeiket folyama-
tosan fejlesztik, biztosítottak az alapellátások és szolgáltatások.  A 
településen élők foglalkoztatása érdekében számos olyan projekt 
valósult meg Tetétlenen, mely bővítette a helyi szolgáltatások kö-
rét, illetve turisztikai látványossággal is bírnak. 

A településen az idei évben start mintaprogram keretében 135 
fő foglalkoztatása valósul meg. Ezek közül az egyik legnagyobb 
program a mezőgazdasági program, amelynek keretében az állat-
tenyésztésen belül már három telephelyen foglalkoznak strucc-
madár-tenyésztéssel, illetve a 2016-os évtől strucc tenyésztrió-
párok tartásával, sertéstenyésztéssel, juhtartással, baromfite-
nyésztéssel. Az idei évtől méhészeti programjukat is elindították. 
A növénytermesztés keretében foglalkoznak takarmány-nö-
vénytermesztéssel, két fóliasátorban primőr áru termesztésével 

és palántaneveléssel, a pincékben 
időszakosan gombatermesz-

téssel, szabadföldi zöld-
ségnövény-termesz-

téssel, homoktövis-
termesztéssel és 

idén először sza-

mócatermesztéssel is. A helyi sajátosságok programon belül a 
varrodában munkavállalók számára lakástextíliákat, intézményeik 
részére ágyneműgarnitúrákat, babzsák foteleket, textil divattáská-
kat készítenek, az asztalosüzemben az asztalosok intézményeikbe 
bútorokat készítenek, lambériáznak, virágtartó ládákat, padokat, 
asztalokat készítenek. Ezen kívül a programban foglalkoznak szá-
raztészta, papír-brikett, cirokseprűk, rongyszőnyegek, vályogtégla 
készítésével is. A belterületi közút helyreállításán, valamint a bel-
vízelvezető rendszer helyreállításán, bővítésén 7-7 fő munkaválla-
ló dolgozik. Utóbbi program keretében betonelemek készítésével 
is foglalkoznak. A programok eredményeként mára szinte teljes 
mértékben el tudják látni alapanyaggal a közétkeztetést bizto-
sító konyhát. „Tetétlen Kincsei” néven létrehoztak egy települési 
brandet, üzemel a Tetétlen Kincsei nevű helyi termékeket érté-
kesítő boltjuk, a www.tetetlenkincsei.hu web-áruházuk és napi 
rendszerességgel jelen vannak a környékbeli települések piacain. 
Termékeik jó minőségűek, keresettek és piacképesek.   

A megtermelt és előállított termékek, termények közül a II. Orszá-
gos Közfoglalkoztatási Kiállításon bemutatták és értékesítették 
rongyszőnyegeiket. A varrodában készített textil divattáskákat, 
zsebkendőtartót, edényfogókat, asztalterítőket, székpárnákat, 
díszpárnákat, cirokseprűket (kicsi és nagy cirokseprű), mézet, csa-
lamádét, zakuszkát, céklát, szamócadzsemet, szamócaszörpöt, 
szilvalekvárt, fűszeres padlizsánkrémet, homoktövis velőt, homok-
tövis teát, és homoktövis-alma üdítőt. A kiállítás alatt programja-
ikról és eredményeikről a kiállított termékek mellett képekből és 
rövid összefoglalóból álló prezentációval, szórólapokkal adtak 

tájékoztatást az érdeklődők számára. A település polgármes-
tere az érdeklődők számára folyamatosan rendelkezésére 

állt és igény szerint ismertette egy-egy programelem 
adaptálási lehetőségeit.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Árpád-kori település, a 
Hortobágy észak-keleti kapuja-
ként tartják nyilván. Lakosság-
száma 4 752 fő. Közvetlenül 
a parton található a híres 

„csegei Halászcsárda”, amely speciális 
hal- és tájjellegű ételeivel a környék 
egyetlen reprezentatív csárdája, va-
lamint gasztronómiai rendezvények 
helyszíne. A város tulajdonát képezi 
a gyógyvízzel rendelkező termálfür-
dő, melyet az 1295 m mélységből 
feltörő 72°C-os hévíz táplál.

A településen 10 különböző közfog-
lalkoztatási program működik, 430 fő 
lakos foglalkoztatásával, amely létszám 
kezdetben elérte az 510 főt.  A mezőgazda-
sági startmunka ráépülő programban 80 fő 15,1 
hektáron végez értékteremtő munkát, konyhakerti 
és takarmánynövények termesztésével, amelyek jelentős részét 
a közétkeztetésben használják fel. Az állattenyésztés területén a 
baromfitartás révén mélyalmos tojástermelés történik, amelyet a 
Tiszacsegei Szociális Szövetkezet dolgoz fel száraztészta készítésé-
nek céljából. A belvízelvezetés program keretén belül a vízelvezető 
árkok folyamatos karbantartása, felújítása valósul meg. A mezőgaz-
dasági földutak karbantartása során bogárhát kialakítása, az utak 
melletti vízelvezető árkok gaztalanítása, a cserjék, bokrok, fás szárú 
növények irtása történik. Az illegális hulladéklerakó-helyek felszá-

molása program keretén belül a városban 
vagy közvetlen közelében össze-

gyűlt szemét gyűjtéséről és 
elszállításáról gondoskodik a 

település. Az összegyűjtött 

építési törmeléket az úthálózat karbantartása során 
használják fel. A területek tisztítása alkalmával 

talált fa hulladékot, cserjéket apríték előállítá-
sára használják, amellyel az önkormányzat 

intézményeiben lévő kazánokban fűte-
nek. A helyi sajátosságokra épülő köz-

foglalkoztatási programban drótfonás, 
kosárfonás, betonelemgyártás, faipari 
termékek gyártása történik, továbbá 
2016-ban először nyolc szolgálati la-
kás felújítását tervezik. A szigetelési, 
ablakcsere, burkolás, lábazatvakolás 

és homlokzatcsiszolás munkálatok-
kal látványos eredményeket értek el, 

csakúgy, mint az elkészített és kihe-
lyezett virágtartókkal és virágládákkal. A 

faipari csoport feladata nyolc buszmegálló 
készítése. Az útőr programban elsősorban a 

jelzőtáblák helyreállítása, településtáblák kihelye-
zése a dolgozók feladata. A belterületi közutak karbantar-

tása programban 60 fő dolgozik, feladatuk az utak karbantartása, 
járdaépítés, a földutak szintkülönbségeinek kiegyenlítése.  A bio- és 
megújuló energia felhasználása projekt keretén belül az egyik cso-
port az apríték előállításához szükséges cserjézést, gallyak gyűjtését 
végzi, a másik csoport a brikett előállításához szükséges kartonpa-
pírok, újságok összevágását, illetve kézzel való összetépkedését látja 
el. A hosszú távú közmunkaprogramban 8 fő szociális segítő és 12 
fő takarító dolgozik. Az állattenyésztő képzésben 17 fő vesz részt.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a mezőgazdasági prog-
ram által megtermelt növényeket, a dolgozók által készített sava-
nyúságot, a helyi sajátosságokra épülő programban gyártott fonott 
kosarakat, betonelemeket, dróthálót, valamint a szociális szövetke-
zetben gyártott száraztésztát tekinthették meg a kiállításon részt 
vevő vendégek. A rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy 
nagy nyilvánosság előtt mutassák be termékeiket, munkájuk ered-
ményét, mely ösztönzőleg hat jövőbeni tevékenységeikre.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Tiszagyulaháza község Hajdú-Bihar megye észak-
nyugati szegletében, a Tisza bal partján, szemben a 
Sajó torkolatával, a Hortobágyi Tiszamente határán 
fekszik. A település hagyományai olyan értékeket 
adnak az itt élőknek és a térségnek, amelyek tovább-

örökítése a jövő szempontjából fontos és meghatározó. A község 
tagja a Hortobágyi Tiszamente térségnek, amely olyan hagyomá-
nyokat őriz mind történelmi, mint természeti téren, amelyekre 
méltán lehet büszke. A kis településekre jellemző nehézségek 
és problémák mellett igyekszik folyamatosan fejlődni, fejleszteni, 
olyan környezetet teremteni, amely hozzájárul a település népes-
ségmegtartó erejének növeléséhez.

A település lakosságszáma 736 fő, és ebből 40 fő dolgozik folya-
matosan a közfoglalkoztatási programokban.

A településen a munkanélküliség enyhítésére és a foglalkoztatási 
helyzet javítására olyan értékteremtő programokat dolgoztak ki, 
amelyek figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, a programban 
résztvevőket és a gazdasági környezetet is. Az önkormányzat 
próbálja úgy megalkotni programjait, hogy hosszútávon is fenn-
tarthatóak legyenek, és a teljes település számára jelentsenek 
értékeket. A programok működőképesek, következetesen, folya-
matosan bővülnek.

A mezőgazdasági program-
ban megtermelt zöld-

ségféléket elsősorban 
a közétkeztetésben 

használják fel, a 

fölösleget a lakosság körében értéke-
sítik. A program másik részeként 
500 m2 területen fűtött fóliá-
ban virág- és zöldségpalánta 
nevelése történik. Ezeket 
saját felhasználásra, a lakos-
ság kiszolgálására és más 
önkormányzatok felé cse-
reáruként hasznosítja az 
önkormányzat. A helyi sajá-
tosságra épülő programban 
járdalapok és szegélykövek, 
valamint nagyméretű beton vi-
rágcserepek gyártása történik. Új 
elemként lehet említeni a parki padok 
betonelemeinek gyártását is. Ebben az évben, 
színesítve a palettát, a mezőgazdasági programban célzottan a 
kápia és chili paprika termelését bevonták a helyi sajátosság prog-
ramba, paprikakrém gyártásához. Az eddigi sikeres működésnek 
köszönthetően jelentős fejlesztésekre került sor saját erőből. To-
vábbra is törekedni kell a színvonalas termelésre és fejlesztésre, 
hiszen ezzel olyan értéket teremt az önkormányzat, amely a tele-
pülés fejlődését, élhetőbbé tételét szolgálja.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a fent említett prog-
ramok keretein belül előállított termékeket mutatták be, így a 
beton járdalapokat, beton virágcserepeket, virágokat (árvácskát, 
krizantémot), valamint a paprikakrémeket. Ez utóbbit, különböző 
ízekben, a „Tisza íze” elnevezéssel mutatták be.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Erdőtelek Község Önkormányzata
Erdőtelek község a Hevesi síkságon, 
Heves megyében, Heveshez kb. 12 
km-re fekszik. Lakosságszáma 
3200 fő.  Jellemző a falura 
mindaz, ami a dél-heve-

si települések szinte mindegyikére: a 
nagymértékű és a tartós munkanélkü-
liség, a munkalehetőségek szűkössé-
ge. Ennek egyenes következménye 
az, hogy a település hátrányosan be-
sorolt kategóriába tartozik.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási 
formák több fajtájának a bevezetésével, 
tanfolyamokra, képzésekre történő akk-
reditálással próbál a tartósan munkanélkü-
lieken segíteni. Ez a segítség az anyagiak mel-
lett azt is megcélozza, hogy a munkaerőpiacon 
minél előbb hosszú távú munkát találjon a tartósan 
munkanélküli.

A hagyományos közfoglalkoztatás mellett jelenleg két programot 
működtetnek a startmunka mintaprogramok keretében.  Ezek 
egyike a már három éve működő mezőgazdasági program, s 
az idén indult helyi sajátosságokra épülő projekt keretében futó 
„Minden, ami női kézimunka”. Ez utóbbival szerepelt a település az 
idén a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon.

A program céljait az év elején tűzték ki, melynek jellemzői a kö-
vetkezők:

Szeretnék ebben a programban a női 
kézimunkákat feleleveníteni, illetve a 

rendelkezésre álló idő alatt felmér-
ni azt, hogy melyik az a terület, 

amelyre akár nem közfoglalkoz-
tatás keretében is munkahe-
lyet lehet alapítani (pl.: varroda, 
szövöde). Céljuk olyan vállal-
kozások településre vonzása, 

amely itt létesítene kézi munka-
erőt igénylő üzemet, vagy létre-

hozná a bedolgozói hálózatot.

Amíg ez megtörténik, addig az intézmények, az 
újonnan épülő polgármesteri hivatal szépítése 

a cél, illetve a nagy ünnepeikhez kapcsoló-
dó emlék- vagy ajándéktárgyak készítése, 

gyermekeknek felnőtteknek egyaránt, 
valamint az elkészített termékek értéke-
sítése. Az anyagfelhasználás területén 
szeretnék szem előtt tartani a taka-
rékosságot, s a régi dolgok felújítása, 
felhasználása, új funkcióval történő el-

látása a cél. Tervezik használt ruhák 
tisztítás utáni újrahasznosítá-

sát, új termékek létrehozá-
sát foltvarrással, szőnyeg 

készítését, régi bútorok 
áthúzását, új funkcióval 
történő ellátását, elké-
szült munkadarabok 

hímzéssel, horgolással 
történő dekorálását.)

A programban első körben 
néhány fővel kívántak indulni. A 

program célcsoportja a munkaképes, tartósan munkanélküli la-
kosság, ezen belül is a jó kézügyességgel és kreatív képességgel 
rendelkező női munkaerő volt.

Ez sikerült is, hiszen megfelelő mennyiségű és nagyon sokféle 
terméket állítottak elő, zömében újrahasznosított, újragondolt s 
jobb sorsra érdemes anyagokból, annyit, hogy meg tudták tölte-
ni a rendelkezésükre bocsájtott pavilont. Voltak itt szép számmal 
kötények, párnák, táskák, terítők, lábtörlők, különböző ékszerek, 
öltözék kiegészítők, sálak, díszek, stb.

Szeretnék ezen keresztül egy kicsit a mai háziasszonyokat, nőket 
visszavezetni a kézimunka világába. Az ehhez vezető lépések 
egyike, hogy saját ötletük alapján maguk gondolják ki, tervezik 
meg, s készítik el a termékek sokaságát.

A kiállításon több, hasonló termékkel érkező kiállító vett részt, 
amelyektől újabb ötleteket tudott meríteni Erdőtelek település 
is. A többféle technikával készült kézműves termékekről fotókat 
készítettek és személyesen is érdeklődtek. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Heves Város Önkormányzata
Heves város Heves megye délkeleti részén, a Heve-
si-síkon található. A megyeszékhelytől, Egertől 39 
km-re, Gyöngyöstől 36 km-re, Füzesabonytól 34 km-
re fekszik. A 99,31 km2 területen fekvő Heves város 
közigazgatásilag az Észak-Magyarországi régióban 

található. Heves megyéhez, ezen belül a Hevesi járáshoz tartozik, 
egyben annak központja is. 

Heves Város Önkormányzata 2013-tól vesz részt a startmunka 
mintaprogramokban. Ekkor indították a dísznövénykertészetet a 
négy üvegház felújításával, melynek célja a város közparkjainak és 
közintézményeinek dísznövényekkel történő ellátása volt. Követ-
kező évben egy új üvegház építésével bővíteni tudták a növény-
termesztést és a mezőgazdasági kultúrnövények termesztésével 
bekapcsolódtak a mezőgazdasági programba is. 

A kertészeti kultúrákat konyhakerti gazdálkodás és hidegfóliás 
növénytermesztés keretében bővítették tovább 2 db 50 m-es 
hidegfólia-sátor felállításával. Mivel a megtermelt árura egyre na-
gyobb igény mutatkozott, 2015-ben a fóliatelepen újabb 2 db 50 
méteres sátrat húztak fel az előzőek mellé. 2016-ban az NFA-tól 
visszakapott közel 46 hektár terület további lehetőséget nyitott a 
mezőgazdasági program termékpalettájának színesítésére. A vá-
roslakók mostanra már természetesnek veszik, hogy a városköz-
pontban álló árusító pavilonban a közfoglalkoztatási programban 
megtermelt termények között válogathatnak, vásárolhatnak. 
Örömmel tapasztalják, hogy a lakosok körében nagy sikert 
aratott ez a kezdeményezés. A jó minőségű friss áru-
ra jelenleg is folyamatos a vásárlói igény. A siker 
elégedettséggel tölti el a programban résztve-
vőket is. A pavilon bevétele meghaladta a 1,5 
millió forintot. 

A 46 hektárról betakarított burgonya, nap-
raforgó és tök értékesítéséből jelentős be-
vételre számítanak. A megfelelő szakmai 
vezetés mellett 69 fő foglalkoz-
tatása valósul meg.

A helyi sajátosságokra épülő prog-
ramelem kiemelkedő részét képezi 
az értékteremtő közfoglalkoztatás 
megvalósulásának. A varrodában 
felhasznált anyagok csak újrahasz-
nosított termékek. A PET palack, a 
textilipari hulladék, egyéb műanyag és 
fémhulladék, reklámújság mind-mind új 
funkciót kapnak, egy-egy termék elkészítésekor. A 
lányok, asszonyok kezei között a más számára hulladékot jelentő 
tárgyak sokszor meglepő módon lényegülnek át. 

A PET palackokból óvodai puffok, a hulladék ruhaanyagokból divat-
táskák, kötények, takarók, díszpárnák, mesefigurák, stb. készülnek. 

A fémipari termékeket előállító közfoglalkoztatottak munkái a vá-
ros számos területén fellelhetőek. A virágtartó triciklik, a rózsafut-
tatók, az utcai padok, a köztéri hulladékgyűjtők, a kerítéselemek, 
térelválasztók mind-mind az ő szorgalmukat dicséri. 

A város több pontján megújult térburkolatok a térkőgyártó cso-
portnak köszönhetőek. Ebben a programban 34 fő dolgozik. 

A harmadik programelem a belterületi úthálózat karbantartása. 
Itt 15 fő foglalkoztatása valósul meg. Az ő érdemük, hogy a köz-
lekedési feltételek javultak, a csapadékvíz lefolyása az úttestről 
megoldódott. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a kiállítók és a 
látogatók megismerhették a közfoglalkoztatási prog-

ramban dolgozók által előállított termékeket: az 
újrahasznosított textilipari és a kovácsoltvas jel-

legű kézműves termékeik nagy sikert arattak. 
A résztvevők a színvonalasan berendezett 
pavilonokból új ötleteket meríthettek az ér-
tékteremtő munka megvalósításához. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Mezőszemere Község Önkormányzata
Az 1200 lelket számláló Mezőszemere Heves me-
gyében, a Borsodi-Mezőségen, a Rima patak partján 
helyezkedik el. A falunak egy katolikus műemlék 
temploma van. 

Munkahely hiányában a fiatalok máshol keresik bol-
dogulásukat. A település vezetése azon munkálkodik, hogy nyer-
tes pályázatokkal élhetőbbé tegye Mezőszemerét, hogy minél 
többen a szülőfalujukat válasszák lakóhelyüknek.

Négy aktív társadalmi szervezet működik a faluban, a Mezőszeme-
rei Polgárőr Egyesület, melynek tagjai naponta teljesítenek szol-
gálatot, a Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület, 
akik a népi kultúrát ápolják, a Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub, valamint 
a Mezőszemerei Civil Egyesület, melynek két fő tevékenysége van: 
egyik a falu élhetőbbé tételén való munkálkodás, másik a kortárs 
képzőművészeti munka elősegítése, az alkotások népszerűsítése.

Az önkormányzat által közfoglalkoztatási programra benyújtott va-
lamennyi pályázat pozitív elbírálásban részesült a következők sze-
rint: bio- és megújuló energiaforrások felhasználása 6 fővel, helyi 
sajátosságokra épülő 12 fővel,  illegális hulladék-lerakóhelyek fel-
számolása 10 fővel;

 • bio- és megújuló energiaforrások felhasználása 6 fővel, 
 • helyi sajátosságokra épülő 12 fővel, 
 • illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása 10 fővel, 
 • belterületi úthálózat karbantartása 15 fővel, 
 • mezőgazdasági 32 fővel, 
 • mezőgazdasági földutak karbantartása 6 fővel, 
 • hosszú távú 14 fővel, 
 • képzés 4 fővel indulhatott 2016. március elsején. 

A programok megvalósítása - összesen 106 fővel - rendben zajlik. Két 
hektár földterületet körbekerítettek, egy hektár területre facseme-
téket telepítettek, összesen 681 db-ot. A gyümölcsösbe több fajta 
almafát, körte-, szilva-, meggy, cseresznyefát ültettek. Termőre fordu-
lásuk után a gyümölcsök egy részét a közétkeztetésben használják 
fel, más részét pedig aszalják, esetleg lekvárt főznek. A fennmaradó 
egy hektár területen konyhakerti növények termesztése folyik. A jó 
terméshozam érdekében kutat fúrattak.

Az állattartótelepen megépült a má-
sodik tyúkól is, ahová megérkez-
tek az előnevelt csirkék. A ta-
valyi tojótyúkokat a lakosság 
körében értékesítették. 

A tésztaüzemben folya-
matosan készülnek a 
tészták. Létszámbővítés-
re lenne szükség, ugyanis 
megérkezett két tészta-
szárító gép, melyekkel már 
nagyobb mennyiségű tész-
tát is meg tudnának szárítani. 
A szemerei száraztésztaféléket 
egyre többen keresik.

A budapesti Városligetben 
megrendezett II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállí-
táson részt vett Mezősze-
mere önkormányzata is, 
hogy a nagy nyilvános-
ság előtt is bemutassa 
a helyi közfoglalkoztatási 
programban megvalósított 
eredményeket. A szemereiek 
nemcsak a közfoglalkoztatottak ál-
tal megtermelt zöldségeket és a házi tészta 
manufaktúrában előállított tésztaféléket mutatták be, hanem kós-
tolóval kínálták a nagyszámú érdeklődőt a saját nevelésű kakasok-
ból készített pörköltből és ragulevesből, melyet a helyszínen főztek 
bográcsban. Rendkívüli sikernek örvendett a szemereiek standján 
a lekváros bukta és kompéros mellett a görhe, melynek recept-
jét többen el is kérték a szemerei asszonyoktól. A hatalmas vásári 
forgatag egyik fő látványosságát is a szemerei népviseletbe öltö-
zött asszonyok és lányok nyújtották. A Mezőszemerei Kéknefelejcs 
Hagyományőrző Egyesület tagjai – kiegészülve az általános iskola 
három diákjával – a rendezvény első napján léptek színpadra két 
népdalcsokorral. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Mezőtárkány Község Önkormányzata
Mezőtárkány az ország északi régiójához tartozó, 
változatos földrajzi adottságokkal rendelkező Heves 
megyei kistelepülés.

A község életképességét ma is a mezőgazdaság és 
az arra épülő kereskedelem garantálja. A földműve-

lés fő terményei a gabonafélék és a zöldtakarmányok. A település 
határában a 4,5 hektáros, impozánsan kiépített, intenzíven hala-
sított Mátravíz horgásztó várja a pihenni és horgászni vágyókat. 
Az önkormányzat gesztori szerepet tölt be több társulásban is, 
egyben a település legnagyobb foglalkoztatója is, 60 fő kinevezett 
dolgozónak és 160 fő közfoglalkoztatottnak ad munkát. 

Számos, sikeresen zárult projekttel büszkélkedhet a község. A köz-
elmúltban frekventált faluközpont épült ki, megvalósult az orvosi 
rendelő és a polgármesteri hivatal bővítése, akadálymentesítése, 
új óvoda és sportöltöző, játszótér épült, tájházat alakítottak ki, in-
formációs táblákat helyeztek el, hangos hirdető kiépítése történt, 
történelmi és kulturális kiadványok kiadása valósult meg.

A helyiek összefogását évről évre a falunap, a felnőtt- és gyerekfar-
sang, a tavaszköszöntő templomi hangverseny, az idősek világnapi 
köszöntése, a falu karácsonya rendezvény, az önkormányzati szilvesz-
ter, valamint a Tárkány nevű testvérközségek találkozója jeleníti meg. 

Az önkormányzat jövőképe, hogy a vállalkozások letelepedését 
ösztönző tevékenysége által, valamint sikeres pályázatoknak kö-
szönhetően egyre élhetőbb, dinamikusan fejlődő település le-
gyen Mezőtárkány.

A településen a „hagyományos” közfoglalkoztatás a kezdetekre ve-
zethető vissza. A startmunka mintaprogramba 2011-ben kapcso-
lódott be Mezőtárkány, fokozatosan indítottak el tevékenységeket, 
mára több projektben is foglalkoztatnak.

Mezőgazdasági projektben takarmánynö-
vény-termesztéssel és vágósertés-híz-

lalással foglalkoznak.

A belterületi úthálózat karbantar-
tása projekt biztosítja a település 
út- és járdahálózatának javítását. 
A helyi sajátosságokra épülő 
tevékenységcsoporton belül 
működő mini varroda, asztalos-, 

gipszstukkó-, szőnyegszövő és 
kosárfonó műhelyek minőségi 
alapanyagokból igényes kivi-
telezéssel előállított termé-
keken keresztül igyekeznek 
elnyerni a vásárlók bizalmát.

A helyi tudást és erőforráso-
kat párosítják az igényekkel, 
így kedvező áron juthatnak 
hozzá vásárlóik az előállított ter-
mékekhez.

Környezettudatosan élénkítik a helyi gazdasági folyamatokat, le-
hetőség szerint nem teremtve versenyhelyzetet a meglévő gaz-
dasági szereplőkkel szemben. Sok esetben megrendelésre egye-
di tárgyak és eszközök készítését is vállalják. Az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő MEZŐ-FA 2011 Nonprofit Kft. is a 
startmunka mintaprogram keretein belül foglalkoztatja dolgozóit. 
A Kft-ben modern technológiával zöldhulladék felhasználásával 
biobrikett gyártása történik. A projekt különlegessége, hogy a két 
éve működő program öt szomszédos település önkormányzatá-
nak összefogásával működik.

2016-ban a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a helyi sajá-
tosságokra épülő projekt keretein belül működő műhelyeik ter-
mékeit mutatták be:

 •  vesszőből készült különböző használati és dísztárgyak (pl.: fás-
kosár, bevásárlókosár, gyümölcskosár, stb.),

 •  varrodai textiltermékek (pl.: díszpárnák, székpárnák, asztalterí-
tők. függönyök, kötények, fogókesztyűk),

 • újrahasznosított termékek (rongyszőnyegek),
 •  gipszkiöntés-technikával készült dísztárgyak (pl.: virágtartók, fa-

liképek, kőhatású falburkoló elemek),
 •  asztalosipari termékek (pl.: virágládák, kisbútorok, méhkaptár, 

gyermekszobai mobil- és fali díszek, fafaragványok),
 • biobrikett.

A kiállításon a felsorolt termékeket árusította is a település. Szép 
számban értékesítettek különböző vesszőkosarakat, szövött sző-
nyegeket, varrodai termékeket. Kiállításuknál sokan elidőztek, és 
jóízűen fogyasztottak a kóstolásra felkínált saját készítésű zsíros 
kenyér, szalonna és füstölt kolbász falatkákból.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszanána Község Önkormányzata 
Tiszanána 2500 lakosú a Dél-hevesi járás egyik leg-
hátrányosabb helyzetű települése. A társadalmi, 
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmara-
dott és magas munkanélküliséggel terhelt telepü-
lés számára létkérdés a Belügyminisztérium által ki-

írt közfoglalkoztatási programokban való részvétel. A mintegy 1300 
aktív korú lakosságból 500 főt érint a munkanélküliség. Ennek a 
létszámnak jelentős hányadát, 250-350 főt az önkormányzat foglal-
koztat. 2016. évben 6 startmunka mintaprogramban összesen 150 
főt foglalkoztattak, a hagyományos közfoglalkoztatási programban 
57 főt, a GINOP keretében 87 főt, míg diákmunka lehetőségét 9 fő 
részére biztosítottak.

A mezőgazdasági startmunka mintaprogram termelési szerkezete:
Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak 25 hektáron, en-
nek keretében őszi búzát, tavaszi árpát, marharépát, seprűcirkot 
termesztenek. Szántóföldi kertészetben, belterületi kertekben 
1,5 hektáron termelnek zöldségféléket, melyeket a helyi konyhán 
hasznosítanak, 102 óvodás, 180 iskolás és 46 idős személy részé-
re szociális alapellátáson belül. Az állattenyésztés és állattartás fő 
célja az egészséges élelmiszer-alapanyag biztosítása a 400 ada-
gos konyha számára. 2016-ban 35 db sertést dolgoztak fel. A le-
adott hús mennyisége 3500 kg. 1000 db vágóbaromfit hízlaltak, 
2,5 kg-os darabonkénti húskitermeléssel.  A méhészet jelenleg 
25 méhcsaládot jelent, melyet a közeljövőben meg szeretnének 
duplázni. A 6 hektárnyi tanyaterületen 2 istállót hasznosít a hozzá 
tartozó legelővel, amely a réti széna szük-
ségletet is fedezi a 48 db juh számára. 
2016-ban közel 2,5 hektár erdőte-
lepítést végeztek, tölgymakkal 
erdősítettek. 

További céljaik között szerepel a mezőgazdasági termelés bőví-
tése, a falusi turizmuson keresztül idegenforgalmi szolgáltatások 
bevezetése. 

A belvízelvezetés startmunka programja keretében a belterüle-
ti és külterületi csatornáikat, árokrendszerüket tartják karban.  A 
belterületi úthálózat és mezőgazdasági utak felújítási és karban-
tartási programok sokat segítenek az önkormányzat 30 km-es 
belterületi és 100 km-es külterületi úthálózatának felújításában. 
Az illegális hulladéklerakók megszüntetése keretében a környe-
zetvédelmi szempontból káros szilárd hulladékok összegyűjté-
sét, elszállítását is megoldják. A helyi sajátosságokra épülő start-
munka projektjei keretében épületek felújítását végzik. A tanyán 
éttermet, konyhát, kiszolgáló létesítményeket és szálláshelyeket 
újítanak fel, alakítanak ki. Az önkormányzat a falu központjában 
megvásárolt egy üzlethelyiséget, amelynek felújítását követően 
olyan szociális boltot kívánnak működtetni, melyben a megter-
melt és előállított termékeiket értékesítik.

A hagyományos közfoglalkoztatási program lehetőséget biztosít 
a piactéren 150 m2-es térbeton készítésére. Befejezték a reformá-
tus ravatalozó építését, a katolikus temető kerítésének felújítását. 
Nyílászáró cserét hajtottak végre az önkormányzat egyik épületén 
és szolgálati lakásán. Rendbe tették közösségi házuk melléképü-
letét, elvégezték az orvosi rendelő akadálymentesítését. Kerítést 
építenek az egészségház udvarán, külső és belső felújítást végez-
nek a tűzoltóság épületén. Autóbusz váróikat beüvegezték. Át-

alakítják a polgármesteri hivatal tanácskozóját. A turistaháznál 
melléképületet építenek. A GINOP keretében 2016. évben 

a településen karbantartó, családellátó, óvodai dajka, 
egészségfejlesztő, zsaluzó-ács képzés folyt, illetve 

van folyamatban. Jól kihasználták a diákmunka 
program nyújtotta lehetőséget is, hiszen 2 hó-

nap alatt 9 diák részére biztosították a munka-
végzés lehetőségét. 

Tiszanána Önkormányzata közfoglalkoztatás 
programjai keretében összesen 303 fő álláske-
resőt foglalkoztatott 2016-ban.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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API-GAR Szociális Szövetkezet
Az országban Tiszaigar egyedüli 
településként, kezdett méhész-
kedésbe startmunka minta-
program keretein belül. A 
hozzáértő méhész te-

vékenységnek köszönhetően az évek 
alatt a méhcsaládok szépen szapo-
rodtak, egyre többet termeltek. 

2014-ben kiegészítő pályázat során 35 
millió forintot nyertek, melyből meg-
vásároltak egy már korábban működő 
mézüzemet Tiszafüreden. A mézüze-
met szociális szövetkezet formájában 
működtetik 2015-től, melynek fő irányai 
a méhészet és a mézüzem működtetése, 
méz felvásárlása és értékesítése. Az üzemhez 
tartozik egy szociális bolt is, így a start programok-
ban megtermelt termékeiket itt értékesítik. Az API-GAR 
Szociális Szövetkezetet 2015. február 17. napján jegyezték be, fő 
tevékenysége a méhészet, a mézelőállítás, mézcsomagolás és for-
galmazás, asztalos tevékenység (méhkaptár-készítés).

A méhészet mellett kőműves tevékenység kereté-
ben „hagyományos” műkő sírköveket gyárta-

nak, több típusban, méretben és formában.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítá-
son a stand legfőbb „eleme” is a méz 

volt. Az akác, repce, vegyes virág és 
napraforgó mézeken kívül különle-
ges termékeikből is megjelentek. 
Ilyen volt a diákcsemegés és a diós 
akácméz különféle csomagolások-
ban, melyeket nagy érdeklődéssel fo-

gadtak a látogatók. Emellett lehetőség 
volt betekinteni a méhek otthonába 

egy kiállítási eszközként felállí-
tott kaptár formájában. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Barázda Szociális Szövetkezet
2013. szeptember 3. napján alakult meg a Tiszaörsi 
Barázda Szociális Szövetkezet nyolc fő alapító taggal, 
közülük három fő dolgozott az önkormányzat közfog-
lalkoztatási programjaiban. Azzal a céllal hozták létre 
a szövetkezetet, hogy a startmunka mintaprogram 
keretében 2012-ben elindított száraztészta-készítő 

részlegük által előállított termékek megjelenhessenek a piacokon, 
üzletekben, illetve hogy a termelési egységben dolgozó szemé-
lyek visszakerülhessenek a munka világába. Ehhez olyan üzemet 
kellett kialakítani, mely minden tekintetben megfelel a hatályos 
jogszabályoknak. Nem titkolt céljuk (hosszú távú), hogy a jelenleg 
közfoglalkoztatási programban végzett tevékenységek jelentős 
része a szövetkezetbe kerülhessen, illetve hogy a szövetkezet ön-
fenntartóvá váljon. 

A száraztészta üzem beindításának 
időpontja 2015. március 16. 

napja volt. Öt fő kezdte meg 
a munkát. Három hóna-

pos próbaidő után az öt 
főből ketten visszakerül-
tek a közfoglalkoztatás-
ba, és csak 3 fő dolgo-
zott az üzemben. A tagi 

foglalkoztatás nem célja 
a szövetkezetnek, ezért 

ezzel a lehetőséggel nem 
kívántunk élni. 

A lisztet a Matyó Malom szállítja 
az üzembe, a tyúktojást Tiszaszentimre 

önkormányzatától vásárolják, illetve a helyi őshonos tyúkjaik által 
termelt tojásokat használják fel. Adalékanyagot nem használnak a 
tészta készítése során. Nagyon értékes, egészséges, kiváló minő-
ségű termékkel jelentek meg a piacokon, ezért aki egyszer már 
főzött belőle, az visszajáró vásárlójuk. 

A piac beindítása nagyon nehéz feladat volt, mivel az engedély be-
szerzéséig nem volt lehetőségük a tényleges piackutatásra. Minta-
csomag összeállításával, rendezvényeken kóstoltatással keresték a 

vevőkört. Mára több település is fo-
lyamatosan igényli önkormányzati 
konyhájára az örsi tésztát, úgymint 
Nagyiván, Kunmadaras, Mezőtúr, 
Gávavencsellő, de rendszeresen 
szállítanak tésztát vállalkozói kony-
hákra is (Rákóczifalva, Berekfürdő, 
Mezőkövesd, Zsóry-fürdő). Ha-
vonta megjelennek Egerben 
a Magyarok vásárában és 
a Kisasszony piacon, Tö-
rökszentmiklóson az 
Agrárkamara szervezé-
sében elindult termelői 
piacon, hetente árulnak 
nagyiváni és a berekfür-
dői piacokon. Kereskedel-
mi forgalomban csak kisebb 
üzletekben van jelen a tésztá-
juk, Tiszaörsi boltokon kívül a leg-
több Karcagi és Kunmadarasi üzletben 
megvásárolhatók a termékeik.  A szomszédos településen épülő 
büntetés-végrehajtási intézet esetében jelentkeztek beszállítónak, 
mely piac nagyban elősegíti majd a termékeik biztos értékesítését.

Mindenképpen szeretnék bővíteni az üzemet, ezért pályáztak az 
OFA által kiírt támogatásra, melynek eredményeként nagymérté-
kű fejlesztésre lesz lehetőségünk a Szövetkezetben. A meglévő 
gépkapacitás erősítése mellett korszerűsíteni fogják a villamos-
hálózatot, illetve az előállított termékválaszték is jelentősen bővül 
majd. Csak a tészta minősége marad a megszokott, házias jellegű. 

Tervük az, hogy a közfoglalkoztatásban működő tevékenységek is 
átkerüljenek a szociális szövetkezetbe, és településükön valóban 
munkahelyteremtés jöjjön létre, mindenki megelégedésére.

A kiállításon termékeik kóstolására is lehetőséget biztosítottak 
tésztasaláta, illetve öreglebbencs formájában. Ezen túl értékesí-
tettek is, valamint a bemutató sátorban a csigatészta készítést ki is 
lehetett próbálni az érdeklődőknek.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Jánoshida Község Önkormányzata
Jánoshida község Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
a Zagyva folyó partján, a megyeszékhelytől 30 km tá-
volságban található jász település. Lakosainak száma 
2541 fő. A település legrégebbi épülete a több mint 
800 éves római katolikus templom, valamint a mel-

lette épült Premontrei rendház. 

A település annak ellenére, hogy dinamikusan fejlődő képet mu-
tat az ide látogatók és az itt élők számára, sajnos munkalehető-
ségekben nem bővelkedik, melynek el-
lensúlyozására a közfoglalkoztatási 
programba való bekapcsolódás 
adott lehetőséget.

Az önkormányzat 2013 óta 
vesz részt a járási startmunka 
programban. 2016-ban 6 prog-
ramelemet valósítottak meg.
–  Helyi sajátosságokra épülő 

program keretén belül: malom-
üzem működtetése, állattenyész-
tés (birka, mangalica, vadfarm), szo-
ciális bérlakások felújítása – 33 fő 
foglalkoztatásával

–  Illegális hulladéklerakó telep fel-
számolása – 8 fő foglalkoztatásával

–  Belterületi utak karbantartása - 10 
fő foglalkoztatásával

–  Mezőgazdasági utak karbantartá-
sa – 10 fő foglalkoztatásával

–  Bio-megújulóenergia-felhasználás- 
10 fő foglalkoztatásával

–  Belvízelvezetés – 8 fő foglalkoztatásával

A többéves program során az önkormányzat mára egy műkö-
dő malomüzemmel büszkélkedhet, mely ellátja liszttel a helyi 
lakosságon kívül a környező települések pékségeit, valamint a 
Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetet is. Az állattenyésztési 
programban jelenleg 177 juh, 11 vaddisznó és 22 mangalica talál-
ható az állattartó telepeken. Kisebb programjaik megvalósításával 
biztosítani tudják a település bel- és külterületének folyamatos 
gondozását, karbantartását egyaránt. A közfoglalkoztatásnak 
köszönhetően az önkormányzat 79 fő foglalkoztatását tudja biz-
tosítani, mellyel a munkanélküliség száma csökkenő tendenciát 
mutat a községben.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási kiállítás során bemutatta a 
startmunka projektekben végzett tevékenységeit, többek között 
az állattenyésztést, a mezőgazdasági földutak karbantartása prog-

ramot, az energiaerdő ültetvényt, a fafeldolgozó üzemet. Leg-
fontosabb értékteremtő üzemük – a Jánoshidai Start 

Malom – termékeit vitték magukkal a kiállításra: 
BL 55, BL 80 típusú fehér lisztet, teljes kiőrlésű 

búzalisztet, világos és teljes kiőrlésű rozs-
lisztet. Ezen kívül réteslisztet és pizza sü-

tésére alkalmas fogós lisztet is kínáltak. 
A két nap alatt összességében mint-
egy 200 kilogramm lisztet adtak el. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye délkeleti területén található 
járásközpont, történelmi me-
zőváros.  A várost keresztezi 

a Hortobágy-Berettyó folyó. A városban 
régi hagyományai vannak a fazekas-
ságnak, melyet helyi fazekasmesterek 
őriznek még napjainkban is. A Holt-
Körös partján 1981 óta működik 
nemzetközi képzőművészeti alkotó-
telep. A település jelentős népzenei 
hagyományokkal is bír. 

A város lakónépessége 16.675 fő, a re-
gisztrált álláskeresők átlaglétszáma 
761 fő, gazdaságszerkezetére jel-
lemző a feldolgozóipar, ezen 
belül az autó-elektronikai 
összeszerelés dominanci-
ája. Jelentős a foglalkozta-
tottak száma a mezőgaz-
daság, a kereskedelem, 
a szolgáltatás és az építő-
ipari ágazatokban. 

Mezőtúr Város Önkormányza-
ta 2012. évtől kezdődően valósít 
meg startmunka programokat, egyre 
növekvő létszámmal. 2016-ban hét startmunka programot indí-
tott (belvízelvezetés, belterületi úthálózat karbantartása, illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági utak kar-
bantartása, mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatás és az útőr program). A település 215 főt foglalkoztat 
startmunka programok keretében. Legsikeresebb projektjei a 

közvetlen értéket létrehozó mezőgazdasági és a 
helyi sajátosságokra épülő programok. A helyi 

sajátosságok kiaknázására indított projekt 
három tevékenységet ölel fel. A város 

közfoglalkoztatás keretében működtet 
egy „mini pékséget”, ahol a közétkez-
tetés részére készítenek tájjellegű sós 
és édes aprósüteményeket. Széles a 
termékskála a fajáték és utcabútor 
készítésével foglalkozó csoportban 
is. Játszótéri játékok, kiülők, utca-

táblák, virágtartók készülnek több-
féle színben, méretben és formában. 

Elhelyezésükre a város közterületein és 
közintézményeiben került sor. Új projekt-

lábként indult 2016-ban az önkormányzati 
tulajdonú veszélyessé vált épületek bontása. Az 

eredményt ennél a programnál a veszélyforrás meg-
szüntetésén túl a bontott anyagok értékesítése jelenti. 

Mezőtúr első alkalommal vett részt az Országos Közfoglalkoztatá-
si Kiállításon. A helyi sajátosságokra épülő programban és a me-
zőgazdasági programban előállított terményeket és termékeket 
mutatta be. A stand termékeinek összeállításánál cél volt a minél 
nagyobb emberi hozzáadott érték bemutatása. A mezőgazdasági 
programban előállított őrölt csípős és csemege paprikából, a füzé-
res és hálós foghagymából vásárolni is lehetett. Saját tervezésű és 
kivitelezésű fából készült fali és függő virágtartók és egy működő-
képes kistalicska díszítették a standjukat. Kóstolás és vásárlás céljá-
ból is bemutatták a „mini sütöde” termékeit. A tájegységre jellemző 
hagyományos Túri perecet, sósperecet és linzert kínáltak, valamint 
a reform ételeket, édességet kedve-
lőknek zabfalatot és répatortát. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Örményes Község Önkormányzata
Örményes község Jász-Nagykun-Szolnok megye 
közepén, Szolnoktól 38 km-re,  a Nagykunsági-főcsa-
torna partján fekszik. A településen található értékes 
épületek a Glaser-, a Bíró- és a Kepich-kastélyok. A 
lakosság az 1800-as évek végén már Örményesnek 

nevezte faluját, de a hivatalos helységnévtár 1913-ban említi elő-
ször. A legfrissebb adatok szerint a lakosság száma 1079 fő.

Lakosai mezőgazdaságból élnek, jelentős a községben a szállítási 
vállalkozás. Örményes igen jó minőségű kötött agyag-, réti cser-
nozjom- és mészlepedékes talaja kedvez a mezőgazdasági terme-
lésnek. Jelentős a kalászos gabona és a zöldségfélék termesztése, 
a cukorrépa termesztésének pedig történelmi hagyományai van-
nak a településen. Az állattenyésztés terén a sertés- és szarvasmar-
ha-tenyésztés a legjellemzőbb, de a gazdálkodók foglalkoznak 
baromfi- és juhtartással is.

A település 2012 óta foglalkozik mezőgaz-
dasággal startmunka mintaprogramon 
belül. Állattenyésztés kereteiben hízó bi-
kákat tartanak, amelyeket a megfelelő 
súly elérése után felvásárlóknak érté-
kesítenek. Jelenleg 62 állatot tartanak 
a telepen a kisborjaktól a leadó sorba 
kerülő bikákig. A növénytermesztésen 
belül fólia alatt, illetve szabadföldben 
termesztenek konyhakerti növényeket 
(saláta, retek, paradicsom, paprika, káposz-
ta, burgonya, uborka, tökfélék), gyógynövé-

nyeket (citromfű és orvosi zsálya) és fűszerpaprikát. Ezeket nagy 
sikerrel értékesítik a lakosság körében, szívesen vásárolják tőlük 
a megbízható helyről származó, vegyszermentes zöldségeket. A 
tavalyi évtől új ágazat a virágkertészet. Fóliasátor alatt palántákat, 
illetve vágott virágokat nevelnek. Elsősorban a község parkja-
it, közterületeit, intézményeit díszítik a palánták, a fennmaradó 
mennyiséget pedig értékesítik.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a stand fő díszei a 
fűszerpaprika füzérek voltak. Az asztalokra az általuk termesztett 
növényekből többek között paradicsom, paprika, bab és dísztök 
is került. Bár ez idáig sokan nem ismerték a település nevét, vagy 
éppen összekeverték a hasonló nevű Örvényes településsel, a ki-
állítás lehetőséget biztosított arra, hogy a látogatókban nyomot 
hagyhasson Örményes neve.  

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszafüred Város Önkormányzata
A város a „Tisza-tó fővárosa”, a térség legnagyobb 
települése, a Tiszafüredi járás központja. A főváros-
tól 150 km-re, a Tisza folyó bal partján, Kelet-Ma-
gyarország mértani középpontjában, Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében fekszik. Lakosainak száma 

meghaladja a 11 ezer főt.

A Tisza-tó adottságait kihasználva a város szabadstrandot üzemel-
tet, és itt alakították ki Magyarország legnagyobb Kalandszigetét 
is, amely számtalan élménnyel teli programot kínál minden ka-
landra vágyónak.

A település fő vonzereje a szigetekkel, félszigetekkel, holtágakkal 
tarkított, gazdag élővilágú Tisza-tó, a Tisza folyó valamint a ter-
málvíz. Tiszafüred a Tisza-tavi ökoturizmus egyik központja. Az 
idelátogatók szakképzett túravezetők, tanösvények és kiépített 
túraközpont-hálózat segítségével fedezhetik fel a természet há-
borítatlan szépségeit.

A település sportéletében nagy 
hagyománya van a kerékpáro-

zásnak. A városban európai 
uniós fejlesztésből számos 

kerékpárút újult meg, itt 
nyílt meg nemrégiben 
az ország legnagyobb 
kerékpáros centruma. 
Rendszeresek a tókerü-
lő kerékpártúrák mind 

egyéni, mind szervezett 
formában, valamint évek 

óta hagyományosan Tiszafü-
red a kiindulópontja a Tour - de 

Tisza-tó kerékpáros versenynek. 
A 2016-os év kiemelkedőnek 

tekinthető a sporttal, feszti-
válokkal kapcsolatos ren-
dezvények tekintetében. 
Első alkalommal, nagy si-
kerrel rendezték meg 2016. 
július 30-án a Nemzeti Vág-

ta tiszafüredi előfutamát a 

Tisza-tavi Vágtát, valamint a város adott 
otthont 2016. augusztus 6–7. között a 
Decathlon Tavi Napoknak.

Minden évben megrende-
zésre kerül a sok évtizedes 
múltra visszatekintő Tiszafüred 
Halasnapok, mely a tiszai nyár 
egyik legszínvonalasabb, leglá-
togatottabb programja. Először 
rendezték meg továbbá országos 
hírű rendezvényüket, a Természet 
Operaháza Tisza-tavi Fesztivált.

2016-ban első alkalommal képviseltették magukat a II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon a közfoglalkoztatás keretén belül elő-
állított termékeikkel. Programjaik közül a legszerteágazóbb a mező-
gazdaság. Állattartás (fürj, tyúk, sertés) mellett zöldségnövényeket 
(konyhakerti növények), gyógynövényt (homoktövis) valamint takar-
mánynövényeket (kukorica, árpa, tritikálé) termesztenek. A konyha-
kerti növények, valamint a hús és a tojás nagy része az önkormányzat 
szociális konyháján kerül felhasználásra. A tojás másik része pedig a 
száraztésztaüzemben kerül hasznosításra. Mezőgazdasági program 
keretében 2016-ban fűszernövények termesztésébe kezdtek, melyek 
szárított, csomagolt keverékét a kiállításon is bemutatták. 2015-ben 
megvalósult egyik programelemük 4 aszalóberendezés elkészítése 
volt, mely a kiállításon nagy sikert aratott mind a látogatók, mind a 
közfoglalkoztatók körében. Ezen berendezésben készültek a kiállított 
aszalt zöldségfélék, fűszernövények, valamint a virágkompozíciók 
szárított elemei is. A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási 
program keretén belül készített utcabútorokból is kiállítottak bemu-
tató példányokat. Ugyanezen program keretein belül évek óta nagy 
sikerrel állítanak elő kuriózumnak számító 10 tojásos száraztésztát. A 
tavalyi évtől kezdve a mezőgazdasági programban előállított zöld-
ségek felhasználásával színezett tésztákat is készítenek, melyek iránt 
a kiállításon is nagy volt az érdeklődés. A helyi sajátosságokra épü-
lő program tavaly bevezetett új eleme volt a térkő gyártás, melyet 
2016-ban gyeprács készítéssel bővítettek, ezzel téve igényesebbé és 
egységesebbé városképüket. A belterületi utak karbantartása prog-
ram keretein belül régi, elhasználódott gyalogutak javítását, illetve új 
járdák építését végzik 2750 m2-en. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszaigar Község Önkormányzata
Tiszaigar település Jász-Nagykun-
Szolnok megyében, az Alföld 
közepén, Tiszafüredtől 10 
km-re délre fekszik.. A he-
lyi nevezetességek közül 

legkiemelkedőbb a Széky Péter nagy-
birtokos által 1867-ben alapított Ti-
szaigari Arborétum, amely 31 hek-
táron több száz féle fafajtával várja 
a látogatókat. A látnivalók közül 
megemlíthető még többek között 
a falu két végpontjában található 
szalmabábu, mely minden évben 
más-más témát örökít meg. Jelen-
leg a Tiszafüred felől érkezők, a gyer-
mekek körében nagy népszerűségnek 
örvendő Flinstones Család két főszerep-
lőjét, Frédit és Bénit illetve jármű-
vüket csodálhatják meg. Ezeket 
az alakzatokat a községben 
dolgozó ügyes kezű köz-
foglalkoztatottak öltöztetik 
fel és keltik életre. Ezeknek 
az apró figyelmességeknek 
látogatottsága minden 
évben igen magas, mely a 
település nagy örömére szol-
gál. A Tiszaigaron élő lakosság 
száma a legutolsó adatok alapján 
891 fő. A községben élő emberek nagy 
része dolgozik. Fő foglalkoztatónak tekinthető a községben mű-
ködő két mezőgazdasági kft., illetve az önkormányzat. A 2011-es 
indulás óta a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesü-
lők száma jelentősen csökkent. 

A közfoglalkoztatási programok közül 2016-ban is kiemelkedő 
jelentőségű a mezőgazdasági program, melynek keretében sok-
féle zöldséget (burgonya, paprika, paradicsom, retek, hagyma, 

cukkini, uborka, répa, tök) sikerült megtermelni. Az 
állatállomány is növekvő tendenciát mutat, a 

2014-ben megvásárolt 14 db törzstenyé-
szetből származó mangalicák száma 

ma már jóval 100 fölött van, így már 
értékesíteni is tudnak. Büszkélked-

hetnek egy Nóniusz lóval is, melyet 
a Start Farmon gondoznak. A szin-
tén törzstenyészetből származó 
rackajuhok száma is évről-évre 
növekszik. Az útőr program kere-
tein belül az utak karbantartása, út 
menti növényzet gondozása folyik. 

A program segítségével sikerült be-
szerezni egy kerékpárt, mely nagy 

segítség az útőr programban dolgo-
zók számára. A belvízelvezetési program 

legfőbb feladata Tiszaigar belvízelvezető ár-
kainak megtisztítása. Kiemelkedő fontossággal 

bír a helyi értékteremtő program, mely lehetőséget 
ad kerámia-, asztalos-, térkő-, viasztermékek elkészítésére. 

Emellett készülnek a projektben vályog-, illetve tüzelőanyagként 
hasznosuló papírbrikett-téglák is. 2016-ban lehetőség nyílt a dol-
gozók képzésekbe vonására,  motorfűrész-kezelő, textiltermék 
készítő, raktáros és szobafestő-mázoló képesítés megszerzésére.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a nemrégiben megalakult 
szociális szövetkezet is bemutatta termékeit az érdeklődők számára. 
Tiszaigar Község Önkormányzata kerámiatermékeivel, díszes viasz-
termékeivel, illatos ajakírjaival és ha-
gyományosan elkészített rongy-
szőnyegeivel jelent meg a 
rendezvényen. Emellett az 
érdeklődőknek lehetősé-
gük volt mangalicate-
pertőt, illetve lilahagy-
más mangalicazsíros 
kenyeret kóstolni. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszaörs Község Önkormányzata
Tiszaörs település Jász-Nagykun-Szolnok megye Ti-
szafüredi járásában található. A település kulturális és 
idegenforgalmi értékei kedveltek a turisták számára. A 
Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt római kato-
likus templom 1783-ban épült, a késő barokk klasszi-

cizmusának jelentős alkotása, mely a település egyetlen műemlék 
épülete. A településen rendezvényei (kiállítások, sportesemények, 
kézműves foglalkozások, klubfoglalkozások, kirándulások, előadá-
sok, fesztivál és búcsú) keretében teret nyújtanak a kulturális élet 
kiteljesedésére, a község határában található Lovasudvar ifjúsági 
szállója, konferenciaterme, látványkonyhája, állatfarmja pedig az 
aktív pihenésre vágyó érdeklődőket várja.

A község lélekszáma 1378 fő. A kistérség a leghátrányosabb 
kistérségek közé sorolható, a gazdasági teljesítmény más térsé-
gekhez viszonyítva alacsony, az elsődleges munkaerőpiac nem 
biztosít álláshelyet az itt élőknek, magas a munkanélküliségi ráta. 
A szociálisan rászorultak száma folyamatosan nő, aránya magas. 
A településen szinte kizárólagos foglalkoztató az önkormányzat, 
az aktív korúak jelentős számban vesznek részt az önkormányzat 
közfoglalkoztatási programjaiban. Cél, hogy a közfoglalkoztatás 
kimenete a helyben létrehozott szociális szövetkezet lehessen. 
Tiszaörs civil élete példaértékű, nem csak a környező települések 
tekintetében, de a hasonló nagyságú települések körében, orszá-
gosan is. Az önkormányzat minden civil tevékenységet támogat, 
felkarol, hisz az ő munkájuk eredménye is az összefogást erősíti a 
település közösségében. 

A közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően több projekt is 
elindult, kiemelkedőek a mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra 
épülő programok.

Növénytermesztés és állattenyésztés területén nem csak a terme-
lés, hanem a feldolgozottság irányába is el tudtak mozdulni. 2016-
ban kecsketej-feldolgozó üzemre pályáztak, továbbá fagyasztó-

kamra kialakítására is nyertek támogatási összeget, mely alkalmas 
lesz a homoktövis ültetvényükön termett gyümölcs helyben 
történő feldolgozására is.  2015-ben indították el strucctenyész-
tés programjukat, melynek köszönhetően ebben az évben már 
kismadarakat is neveltek, a következő évtől pedig a tojásokat a 
tészta üzemben is fel kívánják használni. A tervek szerint 2018. 
évtől már szociális szövetkezet keretein belül foglalkoznak strucc-
tenyésztéssel, és további személyek foglalkoztatása kerülhet át a 
szövetkezetbe. Az önkormányzat fő törekvése arra irányul, hogy 
azok a tiszaörsi lakosok, akik valóban szeretnének dolgozni, ezt 
helyben megtehessék. 

Tiszaörs a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a közfoglal-
kozási programokban előállított termékei közül szinte mindent 
bemutatott. Szemestakarmány, térkő, betonoszlop, zöldségfélék, 
befőttek, zakuszka, aszalvány, savanyúság, sajt, homoktövis torta, 
tojás, füstölt hús, varrott tárgyak, szövött szőnyeg, munkaruha sze-
repeltek a kínálatban. A kiállított termékekből kóstolási lehetősége-
ket biztosítottak az érdeklődők számára, illetve a textil termékeiket 
és a szövetkezet tésztáját értékesítették. A pavilonnál lebonyolított 
friss herőcesütés, illetve „lucskos káposzta” és öreglebbencs elké-
szítése nagy népszerűségnek örvendett, 
az elkészült ételekből kóstoltatás is 
történt. A településről érkezett 
Boróka Bagázs kulturális 
műsorral készült, inter-
aktív, humorral töltött 
előadásuk, - a „Borókás 
lakodalom” - osztatlan 
sikert aratott.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszatenyő Község Önkormányzata
Tiszatenyő Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében, Törökszentmiklósi járás-
ban a megyeszékhelytől – Szol-
noktól – 30 km-re helyezkedik 
el. Lakosainak száma 1729 

fő. A település közigazgatási területe 2359 
hektár, gazdaságában kezdettől fogva a 
mezőgazdaság játszotta a főszerepet. A 
rendszerváltást követően a községben 
az egyik legnagyobb problémát a mun-
kanélküliség kezelése jelentette.

Tiszatenyő Községi Önkormányzat szá-
mára a 2011-ben bevezetésre kerülő 
közfoglalkoztatás új rendszere, majd ennek 
keretében a „startmunka mintaprogram”, vala-
mint a téli átmeneti közfoglalkoztatás lehetősége 
biztosította, hogy évente átlagban 132 főt tudott alkalmazni 
a közfoglalkoztatási programban. Ezzel a településen szinte meg-
szűnt a munkanélküliség. Az önkormányzat 2016/2017-es évben 
5 mintaprogramot indított, ezzel összesen 115 fő munkanélkülit 
alkalmazva. A mezőgazdasági mintaprogramot 65 fővel, illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolása programot 15 fővel, belterüle-
ti közutak karbantartása programot 15 fővel, a helyi sajátosságokra 
épülő mintaprogramot 15 fővel, illetve az útőr programot 5 fővel 
indították el. 15 fővel valósítják meg a 2016. szeptember 1-jén indí-
tott beruházási pilot programot, amelyben a közfoglalkoztatottak 
a közeljövőben épülő baromfivágóhíd előkészületeit végzik. 

A mezőgazdasági programban állattartótelepeket és kertészetet 
alakított ki az önkormányzat, a szabadföldi növénytermesztő terü-
leteken pedig termelő munkát folytatnak a közfoglalkoztatottak.  
Ezen kívül a megtermelt javak feldolgozására tejfeldolgozó üze-
met és savanyító üzemet hoztak létre. 

A programban működtetett tejfeldolgozó 
üzem a marhatelepről bekerülő tejet 

dolgozza fel, sajtkészítményeket állí-
tanak elő a dolgozók. Népszerűek a 
mozgóboltból piacokon értékesített 

termékek. A településen 
sertés-, szarvasmar-

ha- és csirketelepen 
is nevelnek állato-
kat. A kertészetük-
ben, illetve a község 

háztájiaiban megter-
melt zöldségféléket a 

savanyító üzem dolgoz-
za fel. A savanyúságokkal 

és készáruval az önkormányzat 
konyháját látják el elsősorban. Szintén 

közfoglalkoztatási program keretében üze-
mel a szikvízüzem. Jelenleg a dolgozók igé-

nyeit kielégítve, mintegy védőitalként kerül pa-
lackozásra a szódavíz. A helyi sajátosságokra épülő 

programban szintén értékteremtő munka folyik, hiszen 
a már korábbi programban is működő vályogvetésből sikerült 
felépíteniük egy 4 lakásos társasházat (2015. évi átadás), és egy 
sertésistállót is. Az 5 fővel működő szőnyegszövő üzemben rongy-
szőnyegeket készítenek, amelyek nagy keresletnek örvendenek a 
helyi piacokon. A belterületi közutak karbantartása programban 
15 fő segédmunkás a település belterületi útjainak, járdáinak állag-
javításán dolgozik. Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 
programban dolgozó 15 fő folyamatosan gondoskodik a település 
kül- és belterületén illegálisan elhelyezett szemét eltakarításáról. 
Az útőr programban dolgozó 5 fő feladata a település úthibáinak 
javítása, illetve a növényzet eltávolítása. 

Kiemelkedő eredménynek tekinthető, hogy a start mintaprogram 
bevezetésével Tiszatenyőn szinte megszűnt a munkanélküliség, 
és emellett olyan termelői bázist teremtett, amely hosszú távon 
biztosítja a fenntarthatóságot. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat a 
legjobban működő ágazatainak bemutatása céljából a tejfeldol-
gozó üzemben előállított sajtféleségekkel, túróval jelent meg. A 
savanyító üzemben készített savanyúságokkal, valamint a man-
galica sertéshús feldolgozásából származó füstölt húsárukkal, sza-
lonnaféleségekkel mutatkozott be.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Önkormányzati Szociális Szolgálat
Oroszlány város az Oroszlányi járás 
székhelye Komárom-Esztergom 
megyében. A Vértes északnyu-
gati lábánál, Tatabányától 15 
km-re dél-nyugatra fekszik. 

Nevét és címerállatát a legenda szerint 
az egykori várát őrző két kőoroszlánról 
kapta. Az 1920-as években kezdődött 
a környék meglehetősen gazdag szén-
vagyonának feltárása. A bányászkodás 
és az energetikai ipar mára 19.000 la-
kosú várost, egy kisrégió természetes 
központját teremtette meg.

Oroszlány legnagyobb büszkesége kétség-
telenül Majk, a XVIII. századi, Közép-Európában 
is egyedülálló műemlék, illetve az ottani műemlék 
együttes, a kamalduli néma barátok kolostora.

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat programját a célcsoport ki-
látástalannak tapasztalt élethelyzetének ismerete, továbbgondo-
lása indította el. Céljuk az Oroszlány város területén élő hajléktalan 
személyek mezőgazdasági, környezetrendezési, kézműves terüle-
ten történő közfoglalkoztatása. Ennek érdekében három modul 
köré építették fel programjukat. 

1. modul: A gazdaság elsődleges tevékenysége a szabadföldön 
és termesztő létesítményben történő zöldségtermesztés, kiegé-
szítve fűszernövények, egynyári virágok nevelésével. Fő cél zöld-
ségek, fűszerek, zöldség-, fűszer- és virágpalánták előállítása 10 fő 
bevonásával. A megtermelt terményeket intézmények, illetve a 
programban résztvevők használják fel. Az intézmény kereskedel-
mi tevékenységet nem folytathat, így értékesítésre egyelőre nem 
kerül sor. Ennek a megoldásán jelenleg is dolgoznak.

2. modul: Környezetrendező csoport. A projekt indításának célja a 
város külterületi természetes környezetének rendbetétele, az elért 

eredmények megőr-
zése. Egy munkave-

zető és 15 fő fog-
lalkoztatásával 
elérhető, hogy a 
várost körülölelő 

erdős, bozótos 
rész megtisztuljon. 

A feladatellátás szak-
értelmet nem igényel. 

A program fő beavatkozási területe a 
Nyíres, Német dűlő, a dűlők között fekvő 

Felsőtelep, a Homoki dűlő térsége és Majk 
külterülete. 3 brigádban 5-5 fő dolgozik.

3. modul: Kézműves műhely. A közösen el-
végzett munkának, az alkotásnak a személyiség 

újraépítésében óriási szerepe van. 5 fő vesz részt a 
programban, akik elsősorban hajléktalanellátást igénybe vevők 

és a dűlőkben villanynélküli házakban élők. A bevont személyek 
ajándék-, és használati tárgyakat varrnak, illetve a hajléktalan sze-
mélyek ruházatának varrását és javítását is elvégzik.

A résztvevők a Szociális Szolgálat hajléktalanellátásában részesülő 
személyek, illetve olyan személyek, akik lakhatásra nem alkalmas, 
külterületi környezetben élnek. Többségük roma származású, 
nagycsaládos, a háztartások átlagos mérete 4,5 fő.

A program további specialitása, hogy az intézmény a foglalkozta-
táson túl szociális segítséget, folyamatos szakmai kísérést nyújt a 
program minden egyes résztvevőjének, illetve családjaiknak (szo-
ciális felzárkóztatás).

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat a II. Országos Közfoglalkoz-
tatási Kiállításon zöldségeket, frissen szedett és szárított fűszernö-
vényeket, egynyári virágokat, személyes ajándéktárgyakat, gyer-
mekjátékokat, használati tárgyakat állított ki.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tata Város Önkormányzata  
Tata hagyományosan a térsége kultu-
rális, gazdasági, szolgáltató köz-
pontja, mára központi funkci-
óit szoros együttműködés-
ben látja el a szomszédos 

megyeszékhellyel, Tatabányával.

A település országos és regionális 
jelentőségű turisztikai központ, 
megyei szinten meghatározó je-
lentőségű foglalkoztató, és jelen-
tős oktatási központ.

Abból, hogy Tata a vizek városa, 
egyenesen következik, hogy zöld-
felületekben nagyon gazdag, de a 
város történelmi fejlődése - az Eszter-
házyak tevékenysége - éppúgy hozzájá-
rult a nagy mennyiségű és sokféle funkciót 
ellá     Jelentős a szerepük a város külső meg-
jelenésében, hiszen Tata turisztikai szempontból 
kiemelt város, és a közfoglalkoztatottak által kialakított és 
ápolt virágágyások és zöldterületek megszépítik mind a városban 
élők, mind a városba látogatók környezetét, életterét, életét. 

A közfoglalkoztatottak közül többen végeznek a város területén 
fűnyírási munkákat is. Ezen kívül a dolgozók a városban a zöld-
hulladék és a köztéri szemetesekből kikerülő hulladék zsákjainak 
begyűjtésében és gépkocsira pakolásában is segédkeznek. 

A közfoglalkoztatottak részt vesznek az egy- és kétnyári palánták 
ültetésében és gondozásában a a Társaság telephelyén felépített 
üvegházban. 

Tata Város Önkormányzatához tartozó 
egyéb intézményekben is dolgoznak köz-

foglalkoztatottak, úgymint múzeumi teremőr-
ként, karbantartóként, szociális munkásként.

Tata városában évente a közfoglalkoztatási programban átlago-
san 100-120 fő dolgozik.

Hajléktalan program keretében tavalyi és idei évben is 12 főt fog-
lalkoztat a Tatai Városgazda Kft. 

A Társaság a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a saját 
üvegházában nevelt dísz- és fűszernövényeit mutatta be, többek 
között levendulát, tűzesőt, kecskerágót, hunyort, árnyékliliomot, 
varjúhájat, zsályát, fodor- és borsmentát, lestyánt, oreganót, ka-
kukkfüvet és snidlinget.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Becske Község Önkormányzata
Becske község a Cserhát hegységben található, a 
Galga-patak völgyében a Szanda-hegy lábánál. A 
legközelebbi város Balassagyarmat (20 km). Kistele-
pülés, az állandó lakosok száma 530 fő  A nyilvántar-
tott álláskeresők száma – köszönhetően a közfoglal-

koztatási programoknak is –  28 fő.  Jelenleg 37 fő foglalkoztatása 
történik a közfoglalkoztatási programokban. 2016. január és au-
gusztus között havonként átlagosan 28 fő-t foglalkoztat ebben a 
formában az önkormányzat.

A közfoglalkoztatási programok keretében 2012 és 2015 között 
111 fő foglalkoztatása valósult meg, mely éves átlagban 21 fő 
érintett létszámot jelent a településen.

Becske Község a Rétsági járáshoz tartozó kistelepülés. A kistérség 
korábbi besorolása alapján 2015 előtt nem volt lehetősége, hogy 
a kistérségi startprogram keretén belül elinduljon az értékterem-
tő programokkal, ezért a 2015-ös év elejéig csak a hagyományos 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében nyújtott lehe-
tőséget az álláskeresők részére.

A programok keretében végzett fontosabb tevékenységek és 
eredmények bemutatása:  

2015-ben a helyi sajátosságok programelem keretében 5 fő fog-
lalkoztatásával indították el értékteremtő programjukat, melynek 
célja elsősorban – a foglalkoztatás mellett – a hagyomány megis-
merése és a megismertetése a szövési és varrási technikák átörökí-
tése. A közösségi házban helyezték el a 2 db 
szövőszéket, egy varrógépet és egy 
szövőkeretet, melyet a falu „látniva-
lói” között bárki megnézhet, mi-

közben működtetik. Terveik között 
szerepel lábtörlők, rongyszőnyegek, 
asztali terítők, hímzett terítők, falvé-
dők készítése, függöny varrása és az 
óvoda részére ágynemű varrása.

Eddig elkészült munkáik alapján ez a kis 
létszámú program pozitív példaként állítha-
tó a valós helyi értékteremtő közfoglalkoztatás kis-
léptékű megvalósítására, illetve ösztönző önbizalom-növelő lehet 
a környékbeli hasonló adottságú települések irányában a jövő évi 
programok tervezésekor.

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 kódszámú „Újra tanulok!” című ki-
emelt projekt keretében megvalósuló, közfoglalkoztatáshoz kap-
csolódó képzésben 8 fő vett részt tanfolyamon.

2016-2017. évi járási startmunka mintaprogram elemek közül ket-
tőben (belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő) vesz részt, 
melyek összesen 16 fő foglalkoztatását teszik lehetővé. A prog-
ramelemekben:

 •  Vízelvezető rendszerek felújítása bel- és külterületen, vala-
mint a     már meglévő árokrendszer tisztítása.

 •  Folytatják a szövőműhelyi tevékenységüket, melyet kézi var-
rással és hímzéssel, ajándéktárgyak, medicin labdák, táskák, 
ülőkék készítésével bővítenek. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat a 
helyi sajátosságokra épülő programelemében elkészített kézi ké-
szítésű ajándéktárgyakat, szövött és hímzett dísztárgyak, valamint 
használati tárgyakat mutatott be. 

A kiállított termékek között megtalálható voltak a szőnyegek, fal-
védők, kötények, párnák, terítők, tarisznyák és edényfogók.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Magyargéc Község Önkormányzata
Magyargéc Szécsény járásban található, Szécsénytől 
keletre elhelyezkedő, alig 895 fős kistelepülés.

A közfoglalkoztatási programok elindulását követően a 
nyilvántartott álláskeresők száma 128 fő. Közfoglalkoz-
tatási programokban 114 fő dolgozik. 2016. január és 

2016 augusztusa között havonként átlagosan 96 főt foglalkozta-
tott az önkormányzat ebben a foglalkoztatási formában.

2012-2015 közötti időszakban az önkormányzat közfoglalkozta-
tási programok keretében az alábbi fontosabb tevékenységeket 
valósította meg:

A településen a szabadtéri és fóliasátras növénytermesztés, va-
lamint a gazdasági udvar kialakítása és folyamatos fejlesztése, 
szépítése a cél a mezőgazdasági programban. Az állatok tartásá-
hoz kialakítottak tyúkólat, kapirgáló udvart, sertésólat és kukori-
catárolót is. A program hasznosságát és sikerét bizonyítja, hogy 
jelentős megtakarítást eredményezett az önkormányzat számára, 
másrészt ösztönözte a dolgozókat, hogy otthon, saját kertjükben 
is folytassanak növénytermesztést.

Helyi sajátosságokra épülő programjaiban turisztika céljából 
kétszobás apartman kialakítására, kemence építésére, helyi piac 
kialakítására került sor. Utcanévtáblákat, hirdetőtáblákat, hiányzó 
buszvárókat készítettek és helyeztek ki.

Téli és egyéb értékteremtő programban virágládák, padok, sze-
meteskukák készítése, kihelyezése, erdei pihenőhelyek kialakítása 
valósult meg.

Több külterületi utat sikerült megtisztítani a mezőgaz-
dasági földutak programban, és a település külterü-
leti árkainak megtisztítási és karbantartási felada-
tait is elvégezték a programban részt vevők.

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú, 
„Újra tanulok!”című kiemelt projekt keretében 
megvalósuló, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
képzésben 104 fő vett részt tanfolyamon.

A 2016-2017. évi járási startmunka mintaprogram-elemek közül 
négyben (helyi sajátosságokra épülő, belterületi közúthálózat kar-
bantartása, mezőgazdasági valamint mezőgazdasági földutak kar-
bantartása) vesz részt, ami összesen 60 fő foglalkoztatását teszi le-
hetővé.  A programelemek az alábbi tevékenységeket tartalmazzák: 

 •  A belterület elhasználódott közútjainak javítását, kátyúmen-
tesítését tervezik a program során. 

 •  50 “ kishidat” kívánnak felújítani.
 •  Folytatódik az állattartás és növénytermesztés. A tevékeny-

ség lekvár- és befőttkészítéssel egészül ki.
 •  Az önkormányzat “ Faluház” kialakítását tervezi.  Virágos ládák, 

padok, szemetesek készítése az előzőhez hasonlóan folytatódik. 
 •  A megművelt külterületek, legelők, szántók gépjárművel tör-

ténő megközelítésének biztosítására bozót- és cserjeirtást és 
a sarjadékok eltávolítását tervezik. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat a 
helyi sajátosságokra épülő programelemében elkészített, fából 
készült termékeket és a mezőgazdasági programban megtermelt 
feldolgozott zöldségeket és gyümölcsöket mutatta be. 

Az érdeklődők a kiállított termékek között különféle zöldségeket, 
gyümölcsöket, befőtteket, savanyúságokat és lekvárokat is láthat-
tak. A fából készült játszótéri elemek és a szintén fából készült kis 
szekér nagy sikert arattak. Az önkormányzat dolgozói mindkét 
napon kóstoltatás keretében ismertették meg a látogatókkal a 
magyargéci töltött laskát. 

A látogatók szavazatai alapján a „Legszebb stand” 
versenyben Magyargéc Község Önkormány-

zata 3. helyezést ért el.  

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



101

N
óg

rá
d 

m
eg

ye

Rimóc Község Önkormányzata
A település a Cserhát északi nyúlványai 
alatt, az Ipolytól és Szécsénytől dél-
re, négy kilométernyire található 
község. A közfoglalkoztatási 
programok elindulását köve-

tően a nyilvántartott álláskeresők száma 
179 fő. Közfoglalkoztatási programok-
ban 106 fő dolgozik. 2016. január és 
2016 augusztusa között átlagosan ha-
vonként 85 fő. 

Lakosainak száma 1 849 fő.

A programok keretében végzett fonto-
sabb tevékenységek és eredmények be-
mutatása:
A mezőgazdasági program során megtermelt 
konyhakerti növények egy részét a Gondozási Köz-
pont főzőkonyháján használták fel, másik részét befőzés, 
tartósítás formájában feldolgozták. A befőzések során a vásárolt 
főzőüst és gázégő nagy segítséget jelent, a megépített köny-
nyűszerkezetes tároló pedig a mezőgazdasági munkagépek és a 
megtermelt termények tárolására szolgál.
A mezőgazdasági földutak programban a nyomvonal kialakítása 
után a közfoglalkoztatottak feladata a padkák rendezése, vízelve-
zetés biztosítása és az utak mentén a benőtt bokrok, cserjék kiir-
tása volt. Az így keletkező faanyag a bio-kazánok fűtésére szolgáló 
faapríték előállításánál kerül felhasználásra.
Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programban a leg-
kiterjedtebb és legnagyobb mennyiségű hulladékot tartalmazó 
területeket tisztították meg. 
A belterületi közúthálózat karbantartása program keretében az 
úthibákat kátyúzással javították ki a korábban megvásárolt eszkö-
zök segítségével.

A belvízelvezetési programban a csapa-
dékvíz elvezetése érdekében új ár-

kokat létesítettek, illetve egy bal-
esetveszélyes, mély árkot teljes 

hosszában lefedtek.
A bio- és megújuló energiafel-
használás projekt keretében 

két intézmény, a Szent István Általános Iskola és a 
Sportcsarnok fűtési rendszerének átalakítására 

került sor. A megépített faapríték-tárolóban 
helyezték el kazánjaikat is. A beszerzett 

faaprítékoló gép használatára Szécsény-
felfalu és Nagylóc önkormányzatával 
Rimóc község használati szerződést 
kötött, így az aprítékolást a másik két 
település is meg tudja oldani. 
A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azo-
nosító számú „Újra tanulok!”című ki-

emelt projekt keretében megvalósuló, 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kép-

zésben 65 fő vett részt tanfolyamon.

A 2016-2017. évi járási startmunka mintaprog-
ram-elemek közül ötben (belvízelvezetés, helyi sa-

játosságokra épülő, belterületi közúthálózat karbantartá-
sa, mezőgazdasági, valamint bio-és megújulóenergia-felhasználás) 
vesz részt, melyek összesen 43 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. A 
programelemek az alábbi tevékenységeket tartalmazzák:

 •  A település belterületein lévő belvízárkok karbantartása, ár-
kok kitakarítása.

 •  Aprítékoláshoz szükséges nyesedékek összegyűjtése, bozót-
irtás, gyommentesítés. 

 •  Tésztagyártás és teljes kiőrlésű kenyér mellett péksütemé-
nyek készítése.

 •  Időjárás okozta károk megszüntetése, kátyúzás. A kerékpár-
utak állagmegóvása. 

 •  Növénytermesztés bővítése, feldolgozás és tartósítás. Föld-
alatti tároló építése. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat a he-
lyi sajátosságokra épülő programelemében elkészített tésztákat, a 
mezőgazdasági programban megtermelt és feldolgozott zöldsé-
geket és gyümölcsöket mutatták be. 

A kiállított termékek között megtalálhatóak voltak különféle tész-
tafélék, péksütemények, kenyerek, zöldségfélék. A feldolgozott 
zöldségek és gyümölcsök közül befőtteket, savanyúságokat és 
lekvárokat állítottak ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Somoskőújfalu Község Önkormányzata
Somoskőújfalu az Északi-középhegységben, azon be-
lül is a Cserhát északkeleti vonulatában helyezkedik 
el. Salgótarjántól északra, a Karancs és a Medves közti 
völgyben fekszik. Északról Szlovákia, illetve a szlovák 
Sátoros hegy határolja, délről pedig Salgótarján, Nóg-

rád megye székhelye. 

Somoskőújfalut 1977-ben csatolták Salgótarjánhoz. A 2004. szept-
ember 4-én tartott helyi népszavazáson a település a szétválás mel-
lett döntött, s ennek nyomán a köztársasági elnök 2005-ben hozott 
határozata alapján 2006. október 1-jétől ismét önálló község.

Lakosainak száma 2 235 fő, az álláskeresők száma 131 fő. Jelenleg 
közfoglalkoztatásban 111 fő dolgozik. 2016. január és 2016. au-
gusztus között átlagosan havonként 85 fő álláskereső foglalkozta-
tását tudta ebben a formában az önkormányzat megoldani.

Az önkormányzat a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mel-
lett részt vesz a járási startmunka mintaprogramok megvalósí-
tásában is. A különféle közfoglalkoztatási programok keretében 
2013 és 2015 között éves átlagban 125 fő érintett létszám közfog-
lalkoztatása valósult meg. 

A mezőgazdasági program keretében az önkormányzati tulajdonú 
épület pincéjében ipari zsákos csiperke és laskagomba termesztése 
folyt. Az önkormányzati tulajdonú földek nagy részén burgonyát, 
kisebb területen pedig egyéb szántóföldi növényeket termeszte-
nek. A megtermelt növények egy részét frissen, illetve csalamádé 

formájában osztották szét a szociáli-
san rászorulók részére. A faluban 

egy 50 m2-es fóliasátorban 
is gazdálkodtak, ahol pa-

lánta- és dísznövényter-

mesztés történt. A növényeket a település közterületeire ültették ki.  

A belterületi úthálózat javítása és a belvízelvezetési program ke-
retében elvégzett munkák, a kátyúzás, árkok tisztítása és a Várbe-
reki-patakból jelentős mennyiségű üledék eltávolítása a települé-
sen élők környezetének lakhatóbbá tételét segíti elő.

A 2015. évben a járási startmunka mintaprogram helyi sajátossá-
gokra épülő programelemében buszvárókat építettek, valamint 
a buszmegállókat térkőborítással burkolták le, a kisebb-nagyobb 
egyéb felújítási és javítási feladatok mellett.  Az igényesen meg-
munkált és elkészített fa buszmegállójával több kiállításon is el-
nyerte az önkormányzat a látogatók elismerését.

A 2016-2017. évi járási startmunka mintaprogram elemei közül 
Somoskőújfalu négyben (belvízelvezetés, helyi sajátosságokra 
épülő, belterületi úthálózat karbantartása és mezőgazdasági) 
vesz részt, melyek összesen 56 fő foglalkoztatását teszik lehetővé. 
A programelemek az alábbi tevékenységeket tartalmazzák:

 •  Patakok, átereszek, vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása, 
a patak kiöntésének megakadályozása, betonos és gyepes 
árok karbantartása, felújítása.

 •  Buszmegálló, pihenőhely készítése, a Kastélypark rendbeté-
tele, támfalfelújítás, a temetőnél parkoló, védőkorlát, vízvéte-
li hely kialakítása.

 •  Utak karbantartása, felújítása zúzott kő alkalmazásával, térkő 
lerakása, utak melletti fűnyírás, bozótirtás.

 •  Zöldség- és virágtermesztés, a parkok és közterületek virá-
gosítása, virágágyások gondozása, a megtermelt zöldségek 
szétosztása a rászorulók részére.

A helyi sajátosságokra épülő  program bővítése alapul szolgál egy 
jól működő szociális szövetkezet létrehozásához, működtetésé-
hez, mellyel lehetőség nyílik az ott foglalkoztatottak megélheté-
sének hosszú távú biztosítására.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat helyi 
sajátosságokra épülő programelemében elkészített buszmegál-
lóval és a 2016-2017-es programjában először készített fürdődé-
zsájával mutatkozott be. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Varsány Község Önkormányzata
Árpád-kori település, melyet északról Szécsény, 
keletről Rimóc, délről Nógrádsipek, nyugatról Csi-
tár, illetve Iliny határol. Jelenleg a közfoglalkozta-
tási programok elindulását követően a nyilvántar-
tott álláskeresők száma 119 fő. Közfoglalkoztatási 

programok keretében 144 főt tartanak nyilván. Átlagosan 2016. 
január és 2016 augusztusa közötti időszakban havonként 133 
főt foglalkoztatnak.

Lakosainak száma 1 603 fő.

A település önkormányzata 2012-től vesz részt a kistérségi/járási 
startmunka mintaprogramokban. A mezőgazdasági program ke-
retében telepített málnaültetvény gondozása a mezőgazdasági 
programokban évről évre folytatódik, a fóliasátorba virágmagok és 
konyhakerti növények kerültek. A megtermelt zöldségnövényeket a 
konyha használta fel az ételkészítés során. Öt hektár nagyságú terü-
leten 2.000 gyümölcsfát telepítettek, majd kerítéssel körbekerítették. 

A belterületi úthálózat karbantartása projektben 13 km hosszú 
közútszakasz teljes körű javítását végezték el. Tervezetten minden 
évben más utakat javítanak, külön figyelmet fordítva az intézmé-
nyek előtti parkolókra és közlekedési útvonalakra.

A belvízelvezetési programban a településen található patakok és 
vizes árkok teljes körű tisztítása valósult meg.

A helyi értékteremtő programban megvalósult munkálatok: a 
Közösségi Ház teljes körű beltéri festése, az iskola körüli karban-
tartási munkálatok, az óvodában a folyosó, a csoportszobák, a 
foglalkoztató helyiség felújítása, az önkormányzat épületében 
beépített szekrény készítése, festés, valamint az intézmények 
környezetének rendbetétele, parkok kialakítása. A faluközpont-
ban található fakerítés elemeinek legyártása, festése, valamint 
továbbiak készítése történt. Az intézmények közelében található 
parkolók, járdák, kerítések felújítása évről évre feladatot jelent az 
önkormányzatnak.

A 2015. évben a helyi sajátosságokra épülő programelem kere-
tében valósult meg a varroda beindítása, melynek átadása 2015 
júliusában történt meg. Célul tűzték ki a varsányi népviselet át-
örökítését. A varrodában több „rend” népviselet varrását, ajándék-
tárgy- és munkaruha -készítést terveznek. 

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azono-
sító számú „Újra tanulok!”című kiemelt 
projekt keretében megvalósuló, közfog-
lalkoztatáshoz kapcsolódó képzésben 97 
fő vett részt tanfolyamon.

A 2016-2017. évi járási startmun-
ka mintaprogram-elemek közül 
négyben (belvízelvezetés, helyi 
sajátosságokra épülő, belterü-
leti úthálózat karbantartása 
és mezőgazdasági) vesz részt, 
melyek összesen 114 fő fog-
lalkoztatását teszik lehetővé. 

A programelemek az alábbi 
tevékenységeket tartalmazzák:

 •  Közhasználatú utak, járdák, 
lépcsők, hidak karbantartása.

 •  Konyhakerti növények, gyümöl-
csös és fóliasátor-bővítés. Gyümölcsfel-
dolgozó üzem létrehozása.

 •  A varrodai és varróműhelyi tevékenység bővítése, megfelelő 
tárolóhelyek, feldolgozóműhely kialakítása. Az önkormány-
zat vállalja 6 fő továbbfoglalkoztatását 6 hónapig. A helyi sa-
játosságú program bővítése alapul szolgál egy jól működő 
szociális szövetkezet létrehozásához, működtetéséhez, mely-
lyel lehetőség nyílik az ott foglalkoztatottak megélhetésének 
hosszú távú biztosítására.

 •  Csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek, patakmedrek, rézsűk 
tisztítása és állagmegóvása.

A közfoglalkoztatási programokon alapuló szociális szövetkezet 
elindítása folyamatban van.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon az önkormányzat a he-
lyi sajátosságokra épülő programelemében elkészített ajándék-
tárgyakat, munkaruhákat, a mezőgazdasági programban meg-
termelt és feldolgozott zöldségeket és gyümölcsöket mutatta be. 

A kiállított termékek között megtalálhatóak voltak a hímzett fa-
liképek, párnák, terítők, kötények és edényfogók. A feldolgozott 
zöldségek és gyümölcsök közül befőtteket, savanyúságokat és 
lekvárokat állítottak ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Jászkarajenő Község Önkormányzata
Jászkarajenő község Pest megye déli részén, a 
ceglédi kistérségben és járásban, Szolnok és Ceg-
léd között helyezkedik el, közel a Tisza mentén ki-
alakult üdülőövezethez (Tiszakécske, Kerekdomb, 
Tősfürdő-Lakitelek). Lélekszáma 2746 fő. Mint hát-

rányos helyzetű település, legnagyobb munkáltatója az önkor-
mányzat. A lakosság meghatározó százaléka mezőgazdaságból 
és állattenyésztésből tartja fenn magát és családját.

Együttműködve a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hi-
vatalának Foglalkoztatási Osztályával, a települési önkormányzat 
már hosszú évek óta szervezi a helyi hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatást. Emellett már több mintaprogramban (pl.: kazán-
program) is részt vett, a ceglédi járásban úttörőként startmunka 
mintaprogramokat indított. Hosszú távú tervezés keretében, 
ezen programok sikeres megvalósításával és működtetésével 
szeretnék egyrészt a falu mezőgazdasági tevékenységét „felélesz-
teni” és felélénkíteni, másrészt a fiatalokat, a hiányos ismeretekkel 
rendelkező hátrányos helyzetben élőket megtanítani a mezőgaz-
dasági munkára, a vidéki önellátásra.

A közfoglalkoztatási programok keretében 2 hektár energiafűz 
ültetvényt telepítettek, faapríték tüzelésű kazánokat és faaprítót 

vásároltak, melyek segítségével három 
önkormányzati intézmény fűtés-
számláját sikerült közel nullára 
redukálni, megspórolva ezzel 
évi több millió forintot. Vegyes 
gyümölcsöst (alma, körte, 
meggy, cseresznye, szilva, kaj-
szi) és konyhakertet telepítet-
tek, mely jelentősen hozzájá-
rul az önkormányzati konyha 
kiadásainak csökkentéséhez. A 
gyümölcsös az iskolások számára 
már tankertként is funkcionál. 10 hek-
tár területen szántóföldi növénytermesztést 
folytatnak, ahol madáreleség alapjait adó növényeket (pl.: köles, 
zab, cirok, napraforgó, kukorica) termesztenek, majd a kialakított 
üzemben feldolgozás után csomagolják. Startmunka mintaprog-
ram keretében fűrészüzemet alakítottak ki, ahol a saját tulajdonú 
erdőből kivágott fákat dolgozzák fel seprűnyélnek, karónak, szerfá-
nak. Fűszerpaprikát 4 hektár területen termesztenek, melyet 2016 
évben telepített gépsorral fel is dolgoznak, és már a kész termé-
ket értékesítik. Seprűcirkot termelnek 1 hektár területen, melyből 
seprűt készítenek. Az elkészült cirokseprűket elsősorban az önkor-
mányzati intézményekben használják fel, a felesleget értékesítik.

A kiállításon a fent említett tevékenységek közül fényképek se-
gítségével illusztrálták az energiafűz termesztését és felhasz-

nálását, a dugványozástól egészen a kazánba kerüléséig, 
a gyümölcsöst és zöldségeskertet (pl.: gyümölcsfák, 

fűszerpaprika, szántóföldi növények), a fűrészüzemet 
és a madáreleség feldolgozó üzemet, seprűkészí-
tést. Pavilonjuknál fűszerpaprika- és hagymafűzért, 
faaprítékot, almát, körtét, seprűcirkot, cirokseprűt, 
burgonyát, a települést és a programokat bemutató 

kiadványt találhattak, a gyümölcsösükben megter-
melt almát és körtét kóstolhatták a résztvevők.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nagykáta Város Önkormányzata
Nagykáta Pest megyei kisváros, amely 
Budapest és Szolnok között kö-
rülbelül félúton helyezkedik el. 
Területe 8161 hektár, amiből 
646 belterület. Viszonylag 

kisszámú lakossága ellenére fontos köz-
pont a területen – gyakran a Tápió-vidék 
fővárosa címmel illetik –, hiszen a kör-
nyező települések lakóit is ellátja admi-
nisztratív, kulturális, egészségügyi és üz-
leti szempontból is, így a teljes kiszolgált 
lakosság 50-60 000 főre tehető.

Nagykáta Város Önkormányzata a Város-
gazdálkodási Szervezet által vesz részt a 
közfoglalkoztatási programokban. A 
helyi sajátosságú programok eddig 
is nagy segítséget jelentettek a vá-
ros tisztaságának fenntartásában. 
A település 2015-ben kapott lehe-
tőséget a startmunka mintaprog-
ramokban való részvételre, az első 
programok kidolgozására. Első év-
ben az illegális hulladéklerakó-helyek 
felszámolása keretén belül szedték össze 
és szállították el a több mint 200 tonna szemetet, belvíz-elvezetési 
programjukban a város vízelvezető rendszerét takarították ki.

Az idei évben a hosszú távú programok mellett négy közfoglalkoz-
tatási programot indítottak el. A tervezésnél alapvető szempont-
nak tekintették a több évre, évtizedre kiható programok létreho-

zását, melyekkel munkahelyeket 
és értéket tudnak teremteni. 

Termálvízfűtésű mezőgaz-
dasági programjukban 

30 közfoglalkoztatottat 
foglalkoztatnak. Elkép-
zeléseik szerint hosszú 
távú megtakarítást 
fognak elérni az ön-

kormányzati konyha zöldséggel való ellátásával. Nem 
mellékes szempont volt a tervezésnél, hogy gyer-

mekek naponta friss, vegyszermentes, ellenőr-
zött zöldségből készült élelmet kapjanak. 

A helyi strand két évtizede elfolyó meleg 
vizével költséghatékonyan tudják a me-
zőgazdasági programjukat működtetni. 
Két hektáron 3000 m2 területű, össze-
sen hét különálló fóliasátrat építettek, 
melyből három kapott fűtésrendszert. 
A fűtött fóliákban télen is lehetőség van 

termeszteni a primőr zöldségeket, a pa-
lánták nevelésével komoly megtakarítást 

érhetnek el. A megtermelt virágok egy ré-
szét értékesíti a városgazdálkodás, mely be-

vételből programjukat kívánják továbbfejlesz-
teni. A fóliasátras művelés mellett szabadföldön is 

termelnek zöldségeket. 

Helyi sajátosságra épülő program keretén belül a betonelem-
gyártó üzem létrehozásával a közterületek szebbé tétele, vízelve-
zető rendszer javítása volt a cél. A közfoglalkoztatottakkal legyár-
tott térköveket, folyókákat és egyéb elemeket a parkolók, járdák, 
valamint vízelvezető-rendszerek építésére használják fel. Munka-
erejükkel a több évtizede elmaradt feladatokat végezhetik el. 7 
közfoglalkoztatott az elemek gyártásában, 7 közfoglalkoztatott a 
kivitelezésben szerez elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot.

Útőr programjukban a külterületi utak karbantartása mellett a főut-
ca parkolóhelyeinek bővítését végzik. A kivitelezés során új zebrá-
val teszik biztonságosabbá a gyalogosok és kerékpárosok közleke-
dését, a beépített elemek egy részét betongyártó üzemük készíti.

Belvízelvezető programjuk folytatásaként a kitisztított árkokba kö-
zel 6000 db mederlapot fektethetnek le, így az eddig problémás 
szakaszokat megerősíthetik, könnyen tisztíthatóvá teszik.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a megtermelt zöldsé-
geken és virágokon kívül a legyártott betontermékeiket is megte-
kinthették a látogatók. Több önkormányzat érdeklődött terméke-
ik iránt, konkrét vásárlási szándékot is jeleztek.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tápiószőlős Község Önkormányzata 
Tápiószőlős területe már az Árpád-kor-
ban és a török időkben is lakott 
volt, mégis fiatal község, hiszen 
csak 1947 óta önálló telepü-
lés, addig Halesz néven 

Tápiószele külterülete volt. 1947-ben 
Tápió-Haleszként lett különálló falu, 
és csak a rákövetkező évben változott 
a neve. A Tápió előtagot a falu hatá-
rában csordogáló patak miatt kapta, 
így vállalva közösséget a többi Tápió-
menti településsel, a szőlős pedig az 
itt nagy területen termelt szőlő miatt 
került a nevébe. A homokos talajon jól 
megterem ez a kedvelt gyümölcs, és szinte 
minden család kertjében megtalálható. 

A település lélekszáma 3000 fő, ebből sokan a me-
zőgazdaságban, illetve a helyi vállalkozóknál (jelentős a 
fém- és lemezmegmunkálás a községben) találtak munkát, de 
vannak ingázók is, akik Ceglédre vagy Budapestre, valamint a kör-
nyékbeli települések jelentősebb gyáraiba járnak dolgozni.

Lakosságnak egy része nem tudja vállalni a több műszakot, az in-
gázást, illetve a mezőgazdasági idénymunkákból sem tudja ma-
gát és családját fenntartani. Nekik biztosít munkalehetőséget az 
önkormányzat a közfoglalkoztatási programokkal.

Az önkormányzat 2015 márciusában indította az első startmunka 
mintaprogramot és több kisebb programot is, melyeknek köszön-
hetően jelentősen bővült a foglalkoztatotti létszám, és csökkent 

a munkanélküliek aránya az utóbbi két év-
ben. Jelenleg 77 fő dolgozik közfog-

lalkoztatottként a településen.

A startmunka mintaprogram 
keretében növénytermesz-
tés és állattenyésztés va-
lósul meg. Ezzel nemcsak 
több munkahely létesült, 

hanem elindult egy folyamat, melynek révén önellá-
tóvá válhat a falu.

A fóliában megtermett kápia- és fehérpaprika 
egy része a központi konyhára kerül, ott azt 

feldolgozzák (lecsót, zakuszkát, paprika-
krémet, savanyúságot készítenek, vagy 
nyers formában használják fel), és az ön-
kormányzat intézményeinek (idősek ott-
hona, általános iskola és óvoda) asztalára 
kerül. A piacképes termékek a kereskede-
lemben kerülnek értékesítésre, egy állan-

dó partner helyben veszi át a termékeket, 
így bevételhez is jut az önkormányzat.

Az állattenyésztés keretén belül 
sertésólat, tyúkházat építettek. 

A sertéstelepen a megvásárolt 
és felhizlalt süldők zsírját, sza-
lonnáját és húsát feldolgoz-
zák, és a központi konyhán 

használják fel. A sertésekből 
a többletet cégeknek, magán-

személyeknek értékesítik. A tyúk-
házban többszáz tojótyúk számára 

alkalmas helyiségeket, valamint irodát 
és mosdókat alakítottak ki. A megfelelő környezetnek köszönhe-
tően naponta 70-80 db tojás kerül a központi konyhára. A mező-
gazdaságban jelenleg 25 fő közfoglalkoztatott dolgozik megosz-
tott létszámmal a fólia és a sertéstelep között.

Amikor idén első ízben részt vett Tápiószőlős a II. Országos Köz-
foglalkoztatási Kiállításon, azzal a céllal tette mindezt, hogy meg-
mutassa, mennyi értéket teremtett az elmúlt időszakban közfog-
lalkoztatási programjaival. A kiállítás ideje alatt a látogatóknak 
lehetőségük volt a tápiószőlősi ízek megkóstolására: paprikás, sza-
lonnás falatokat, zsíros kenyeret paprikával, valamint szőlősi lekvá-
ros kalácsot kínáltak, kihangsúlyozva, hogy minden alapanyagot 
a közfoglalkoztatási program keretében, helyben termeltek meg.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Újszilvás Község Önkormányzata
Újszilvás Magyarország közepén, a Duna-Tisza köze 
kies síkságán, Pest megye déli részén található. Az 
erdőkkel körülvett község, Cegléd, Tápiószele és 
Abony város felől könnyen megközelíthető, mind-
össze egyetlen órányira Budapesttől, az ország szí-
vében helyezkedik el.

A község 1950-ben alakult, az Újszilvás elnevezést az akkoriban 
igen bőségesen termő szilvafákról kapta.

Jelenleg a község a mezőgazdasági tevékenységén túl az utóbbi 
évtizedben évente megrendezett „Újszilvási Ágyaspálinka Feszti-
vál”-ról ismert. 

A közfoglalkoztatásban a kezdetek óta részt vesznek változó 
létszámmal, ezen belül állattenyésztéssel, valamint növényter-
mesztéssel foglalkoznak. Konyhakerti növények közül 

burgonya, petrezselyem, sárgarépa, hagyma, csemegekukorica, 
paradicsom, paprika, fűszerpaprika, uborka, zöldbab, zöldborsó, 
karalábé termesztésével biztosítják az önkormányzati konyha friss 
áruval történő ellátását. Fűszerpaprika-termesztésük 2016-ban ki-
emelkedő mennyiséget ért el. A 2013-as közfoglalkoztatási prog-
ramban elültetett szilvafák 2016-ban már nagyobb mennyiségű 
termést hoztak, így jut belőle az óvoda részére is, kiegészítve a 
gyerekek egészséges táplálkozását. Az állattenyésztés keretében 
évi 1000 db előnevelt csirke felnevelése folyik, húsukat szintén 
az önkormányzati konyhán hasznosítják, ezáltal csökkentve az 
élelmiszerkiadásokat. 2015 óta 34 db őshonos gyimesi racka juh 
tartásával is foglalkoznak.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Újszilvás Község Ön-
kormányzata a fentiekben felsorolt mezőgazdasági terményekkel 

vett részt. A pavilonjukat a közfoglalkoztatás keretében 
termelt fűszerpaprika-füzérekkel valamint étkezési 

tök, érett kukoricacsövek, szilva-és krumpliter-
méssel díszítették. Piros paradicsomból, fehér 

hagymából és zöld paradicsomból a nem-
zeti színeket varázsolták a pavilon asztalára 
a fűszerpaprikás zacskók mellé.

A fűszerpaprika zacskóján Újszilvás község 
emblémája látható, melynek nagy sikere 

volt a kiállítás látogatói között. Mindemellett 
természetesen nem maradhatott el az Újszil-

vásra jellemző és méltán híres hungaricum, 
a Bolyhos Pálinka, valamint a Szilvási Mangalica 

kolbász és a Bertók Méz bemutatása sem.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kadarkút Város Önkormányzata
Kadarkút a Zselic nyugati peremén, Somogy me-
gyében, Kaposvártól 25 kilométer távolságra fekszik. 
Közlekedési „csomópont”: északra haladva Kapos-
várra, nyugati irányban Nagyatádra, dél felé pedig 
Szigetvárra lehet eljutni megközelítőleg fél óra alatt.

Kadarkút 2005-ben kapta meg a városi rangot, 2007-ig a Kapos-
vári kistérséghez tartozott, majd kiválását követően a saját maga 
által alapított Kadarkút-Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás 
központi települése lett.

A kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet miatt a településen nagy 
jelentősége van a közfoglalkoztatásnak. Nagyobb létszámban 
foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat a mezőgazdasági prog-
ramban, ahol fóliás és szabadföldi növénytermesztéssel, valamint 
vesszőfonással foglalkoznak.

Kadarkút Város Önkormányzata 2014 májusában indította első 
alkalommal a „Vesszőfonás Kadarkúton” elnevezésű helyi értékte-
remtő startmunka mintaprogramját 5 fővel.

A programon belül helyben, települési rendezvényeken, piaco-
kon, illetve vállalkozásokon keresztül történik az értékesítés. A 
település közterületein nagy számban megtalálhatók a program 
során létrehozott termékek, érdekességek, amelyekről a város 
lakóitól, valamint a településen átmenő vidékiektől nagyon sok 
pozitív visszajelzést kap az önkormányzat vezetése. A termékekről 

szórólap készült, melynek terjesztését 
követően vidéki érdeklődők, vá-

sárlók is keresik termékeiket.

Az elkészült termékek 
egy része (pl.: gazda-

sági kosarak, tárolók) 
a start mezőgazda-
sági programban, a 
használati eszközök 

(irattartó, ceruzatartók, fali díszek, 
virágtartó, szemetes, kenyértartó, 
kínálótálak) pedig az intézmé-
nyeknél használták fel. 2015. évtől 
– mivel a programban résztvevők 
már megfelelő gyakorlatra tettek 
szert - az elkészült termékek jelentős 
részét sikerült értékesíteni. 

A közfoglalkoztató örömére szolgál, hogy a programban résztvevők 
is mindig újabb és újabb ötletekkel állnak elő, hogy a termékpalettát 
szélesíteni lehessen, az ehhez szükséges tudás megszerzése érdeké-
ben a dolgozók az önkormányzat által biztosított tanulmányi úton is 
részt vettek, ahol erdélyi kosárfonók munkáját ismerték meg, illetve 
velük együtt újabb technikákat gyakoroltak. 

2015. évtől a városkép színesítése érdekében megkezdték a köz-
téri fonott termékek készítését, illetve a város parkjaiban történő 
elhelyezését, például virágtartók (kerékpár, talicska), virág kaspók, 
illetve egyéb különleges díszítőelemek. 

A korábban megkezdett munkát a közterületeken a 2016. évben to-
vább fejlesztették és az önkormányzat mintája alapján egyre több 
magántulajdonú, illetve vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanon is 
megtalálhatók ezek a kültéri termékek, színesítve ezzel az utcaképet.

A kiállításon helyi hagyományokra épülő, fűzvesszőből fonott 
kézműves termékeket mutattak be. A hagyományos vesszőko-
sártól (gazdasági kosár, bevásárló kosár), a foglalkoztatottak krea-
tivitása révén létrehozott használati tárgyak (macska-, kutyakosár, 
szennyestartó, játéktároló, ruháskosár, tálcák, pogácsatartók, ma-
dáretető, gyerekbútor, gyerekjátékok, esernyőtartó, kenyértartó), 
dísztárgyak (bortartó, padlóváza, virágkosár, kaspó) bemutatása 
valósult meg. A közfoglalkoztatottak maguk végzik a fűzvessző 
előkészítését (válogatás, áztatás, színezés, méretre vágás), kötését, 
illetve a késztermékek felületkezelését, festését, lakkozását.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kaposfő Község Önkormányzata 
A település Somogy megyében a 
61. számú főút mellett helyezke-
dik el. Lakónépessége 1650 
fő körüli, amely csökkenő 
tendenciát mutat, össze-

tétele öregedő jellegű. Foglalkoztatási 
helyzete elsősorban a közfoglalkoz-
tatásnak köszönhetően ugrássze-
rűen javult. A település jelentős 
foglalkoztatója az önkormányzat, 
alkalmazottai (18-20 fő) mellett, 
éves szinten közel 100 fő közfoglal-
koztatását is szervezi. A közfoglalkoz-
tatás szinte a település valamennyi 
szereplőjének, lakosának hasznos. 

Kaposfő Község Önkormányzata 2012. év 
óta vesz részt a start mezőgazdasági min-
taprogramban. Az eltelt időszak alatt kiépült a 
zöldségkertészet alapvető infrastruktúrája. Fóliás ker-
tészet 540 nm-en, szabadföldi kertészet 4,87 hektáron. A terület 
alkalmas arra, hogy a 440 adagos önkormányzati konyha zöld-
ségalapanyagát megteremje. A program keretében továbbá még 
2012. évben megkezdte az energianövény-ültetvény létesítését, 
melyet azóta is folytat. 

A programmal elért eredmények és megtakarítások az önkor-
mányzati konyhán, rászorulóknak szociális juttatásként, illetve az 
intézmények fűtésénél kerülnek hasznosításra. A termékfelesleg  
értékesítésre kerül. Az értékesítés bevételét visszaforgatják  a 
program szerinti tevékenységek végzéséhez, bővítéséhez.  

A közfoglalkoztatás szervezése és megvalósítása komoly szervező-
munkát és jelentős önkormányzati szerepvállalást igényel. Az elmúlt 
évek során több jelentős programot valósított meg Kaposfő, ben-

nük több maradandó települési értéket is lét-
rehozva. Kiemelkedő eredményei többek 

között: az önkormányzati intézmények 
megújuló alapanyagú kazánokkal 

történő felszerelése, azok fűtéséhez az energianövény 
megtermelése és fűtésre való feldolgozása, új tá-

roló színek (500 nm) építése, önkormányzati 
épületek felújítása, utak és vízelvezetők kar-

bantartása, betonelem és drótfonatter-
mékek gyártása. A közfoglalkoztatásból 

való kivezetés céljából az önkormány-
zat megalakította és működteti a Ka-
posfői Szociális Szövetkezetet.

A Kaposfői Szociális Szövetkezet 
2013 év nyarán alakult. Létrehozá-

sának célja, hogy helyben termelő-
műhelyt, stabil foglalkoztatót hozzon 

létre. Kezdeti tevékenységprofilja a 
már gyakorlati tapasztalatokkal rendel-

kező, az önkormányzati startmun-
ka mintaprogramban kipróbált 

munkákat takarta. A  végzett  
tevékenységek köre: száraztész-
tagyártás, zöldség- és gyümölcs-
feldolgozás, -tartósítás, brikett- 

és térkőgyártás. A szövetkezet 
termékei önkormányzati hasznosí-

tásra, a termékek piacképessé válását 
követően pedig kereskedelmi forgalom-

ba kerülnek. Középtávú terveik között szerepel 
az egyedi termék kialakítása és piacra juttatása, a térségben a szö-
vetkezeti munkavégzés népszerűsítése. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Kaposfő Község Ön-
kormányzata a mezőgazdasági program keretében megtermelt 
terményeit mutatta be, biztosítva a kóstolás lehetőségét. 

Gyártott termékei közül drótfonatot, betonelemeket állította ki. 

A szövetkezet saját gyártású fabrikettet és a mezőgazdasági prog-
ramban termelt és feldolgozott zöldségeit mutatta be. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Dombrád Város Önkormányzata
Dombrád Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik 
legjelentősebb turisztikai célállomása. A megye-
székhelytől, Nyíregyházától 43 km-re fekvő Tisza-
menti kisvárosban az aktív és passzív pihenést 
kedvelők egyaránt megtalálják számításukat. A 
Tisza-parton kialakított szabad strandon csodála-

tos természeti környezet várja a fürdőzésre, pihenésre vágyókat. 
Nagy fejlődést jelent a település életében, hogy le vannak rakva 
egy kishajó-kikötő alapjai, s hamarosan személy- és teherautók 
szállítására is alkalmas komp működik a Tiszán.

Az egykori polgári iskola épületében helytörténeti kiállítás várja 
az érdeklődőket. A kiállítás melletti kisvasúti síneken közlekedő 
vonattal évtizedeken át utaztak a település lakói.

2016-ban összesen 235 álláskereső dolgozott közfoglalkoztatás 
keretein belül, ebből a létszámból 137 fő a kistérségi startmunka 
mintaprogramok által jutott munkale-
hetőséghez.

A programban jelentős szere-
pet kap a mezőgazdaság, a 
helyi közutak rendbetétele, 
illegális hulladéklerakók fel-
számolása, belvízelvezetés, 
valamint a helyi sajátosságra 
épülő közfoglalkoztatás.

Mezőgazdasági programban 
a 2016. évben uborka, illetve fok-
hagyma, valamint a szántóföldi kultú-
rák közül gabona, illetve napraforgó 
termesztésével foglalkoztak a köz-
foglalkoztatottak. Ez évtől az önkor-
mányzat a megtermelt fokhagymát 
helyben fel is dolgozta. A fokhagy-
makrém-üzemhez szükséges gé-
peket startmunka mintaprogram 
keretében szerezték be. 

A belvízelvezetési program keretein 
belül a belvízelvezető árkok karban-
tartását, felújítását, tisztítását végez-
ték el, valamint 1550 m-es szakaszon 
a csatorna melletti terület tisztítása 
valósult meg. A belvízelvezető csatorna 
felújításához szükséges betonelemeket 
helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
keretében állították elő. Szintén helyi sajátosságra épülő program 
keretén belül készítettek lábtörlőket a közfoglalkoztatottak.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására 2016. évben is sor 
került, 44 alkalommal, mindösszesen 40 tonna mennyiségben 
szállítottak el hulladékot.

A belterületi úthálózat karbantartása program keretében 4468  
méter hosszan járdaépítési, járda felújítási és útszélek rend ben-
tartásával kapcsolatos feladatokat végeztek, illetve végeznek. Az 
úthálózat környezetének, valamint az úthálózat melletti járdasza-
kaszoknak a rendbetétele, építése 2280 méteren valósul meg. A 
település büszke az eddig elért eredményekre, melyek nem való-
sulhattak volna meg a startmunka mintaprogram nélkül.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon 127 kiállító mellett 
Dombrád is bemutatta közfoglalkoztatási eredményeit, pavilon-

jukat főleg a mezőgazdasági programban megtermelt 
termékek - az uborka és a fokhagyma – színesí-

tették, emellett bemutatták saját készítésű 
lábtörlőiket is.

A színpadon Dombrád város képvise-
letében a Rétközi Hagyományőrző 

Csűrdöngölő Együttes lépett fel. Az 
Együttes tagjaként bemutatkozott 
Hoksz Attila a „Fölszállott a páva” 
című tehetségkutató műsor kö-

zönségdíjasa is.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



111

Sz
ab

ol
cs

-S
za

tm
ár

-B
er

eg
 m

eg
ye

Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye Fehérgyarmati járásában, az or-
szág legkeletibb csücskében található település. La-
kosainak száma: 8089 fő. A járáshoz tartozó települé-
sek között kiemelkedő szerepet tölt be, az egyetlen 

város, egyben járási székhely. A járáshoz tartozó 50 település gaz-
dasági, oktatási, közlekedési, ipari, egészségügyi, pénzügyi, szolgál-
tatási és foglalkoztatási központja. A város súlyos foglalkoztatási 
gondokkal küzd, ezért a közfoglalkoztatás lehetőségeit is szüksé-
ges kihasználnia. A foglalkoztatás növelése érdekében a mezőgaz-
dasági programban 65 fő közfoglalkoztatottat alkalmaznak.

2016. évben 192 fő közfoglalkoztatott dolgozik a városban, ebből 
137 fő kistérségi startmunka mintaprogram keretében – mező-
gazdaság, belvíz, illegális hulladék felszámolás, közúthálózat javí-
tás, helyi sajátosságokra épülő – valamint 55 fő hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatásban. 

A mezőgazdasági programban megtermelt élelmiszerek nagy 
részét a 100 %-os önkormányzati tulajdonú közétkeztetési intéz-
mények konyháján használják fel. Az alapítvány napi szinten 6 
intézménybe (iskolák, kollégium, óvodák, szociális intézmények) 
1540-1560 főre szállít friss ételt. A tevékenységek végzéséhez az 
önkormányzat 2015-ben startmunka keretében egy ingatlant vá-
sárolt, ahol a tulajdonukban lévő és a jövőben beszerzésre kerülő 
eszközök, gépek tárolására, szervizelésére, karbantartására van 
lehetőség, melyet önerőből nem tudtak volna megvalósítani. A 
telep kialakítását, felújítását már saját erőből oldották meg. A tele-
pen a mezőgazdasági és a helyi értékteremtő programok-
kal kapcsolatos tevékenységet folytatnak.

Az előző évekhez hasonlóan hagyományőrző prog-
ramjuk keretein belül táskákat, terítőket varrnak, 
ajándéktárgyakat, szilvalekvárt, aszalványokat 
készítenek. Virágládáikkal teszik szebbé Fehér-
gyarmat központját. Fehérgyarmat a kezdetektől 
sikeresen kapcsolódott be a közfoglalkoztatási 
programokba. Programjaik célja, hogy a munkanél-
küli embereket tartalmas, értékteremtő munkához se-

gítsék, támogassák az önellátás megteremtését, illetve fenntartsák a 
hagyományőrző programokat, melyek már évek óta megrendezés-
re kerülnek a járási központban. 

A leghíresebb hagyományőrző program a „Gyarmati Vigasságok”. 
A helyszínt a város központjában található csodálatos park adja, 
amely úgy van berendezve jurtákkal és azokban serénykedő kéz-
művesekkel, hogy az idelátogató vendég úgy érezze magát, mintha 
egy honfoglalás-kori faluba érkezne. Állandó rendezvényeik: mes-
terségek bemutatója, terepíjász és harci lovas-íjász bemutató, ősi 
konyha - régi ízek, vásári bábjáték, kirakodóvásár, táncház, kézmű-
ves foglalkozások, gyermek-játszóház. Emellett minden évben nagy 
sikerrel rendezik meg a Karácsonyi vásárt a város központjában.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Fehérgyarmat Város 
Önkormányzata a helyi startmunka program keretében készített 
termékeit mutatta be. A kiállított termékek mindegyike kézimun-
kával készült.  A standon megtalálhatók vol-
tak állatfigurás, mintás és plüss díszpár-
nák, levendula virággal töltött kis 
zsákok (többféle varrásmintával), 
keresztszemes terítők, füzet bo-
rítók, valamint levendula tölcsé-
rek is. A füzetborítók készítését a 
helyszínen meg is tekint-
hették a látogatók.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Geszteréd Község Önkormányzata
Geszteréd  község  Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye, dél-délnyugati ré-
szén a megyehatár közelében 
fekszik, két nagyváros, Debre-
cen és Nyíregyháza között. 

Munkalehetőséget a településen csak a 
nyári idénymunka kínál, valamint a kör-
nyező nagyvárosokban van minimális 
álláslehetőség, a közfoglalkoztatás ezt 
az űrt tölti be. Továbbá azok számára, 
akik régebb óta nem tudtak munkát 
vállalni ez egyfajta segítség a munka vi-
lágába való visszatérésre. 

A község a 2016. évben 6 féle start-
munka mintaprogramot indított: 
belterületi úthálózat karbantar-
tásit, belvízelvezetésit, bio- és 
megújulóenergia-felhasználásit, 
mezőgazdasági és helyi sajátos-
ságra épülő közfoglalkoztatásit, 
valamint mezőgazdasági földutak 
karbantartására vonatkozót.

A belterületi úthálózat karbantartása program során a telepü-
lésen 1250 m2 térkő lerakása volt a cél, valamint több utcán a 
magas útpadka miatt a csapadékvíz elvezetésének megoldá-
sa. A belvízelvezetési program során a belterületi vízelvezetők 
iszaptalanítása és a zárt vízelvezetők takarítása valósult meg. Több 
szakaszon is sor került a burkolólapok cseréjére, a szegélyek beto-
nozására, megelőzve ezzel a csapadékvíz felgyülemléséből adódó 
belvizeket. A bio- és megújulóenergia-felhasználás program során 
kitermelt hulladék fákkal biztosítják a Művelődési Ház és a Közmun-
kás pihenő, valamint a kondicionáló terem fűtését. A mezőgazda-
sági földutak karbantartása program során a külterületi utak kar-
bantartása, a benőtt fatörzsek kivágása, gallyazása, darabolása és 
a telephelyre történő beszállítása, valamint a dücskők kitermelése 
és az ehhez tartozó területek egyengetése történik.  A mezőgazda-
sági programban retket, salátát, csemege fűszerpaprikát, pritamin 
paprikát, szárazbabot, borsót, sütőtököt, uborkát, káposztát ter-
melnek. Ezen megtermelt terményeket piacon és üzemi konyhá-
kon értékesítik. A Geszterédi Szociális Szövetkezet megalakulásával 

egy savanyító üzemet is létrehoztak, így a megtermelt 
zöldségeket már helyben is fel tudják dolgozni. 

Jelenleg a savanyú uborka valamint csalamá-
dé készítésére rendelkeznek engedélyekkel, 

de folyamatban van az egyéb befőttek és 
lekvárok gyártására irányuló termelés be-
indítása is. A helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatási program során 50 000 
db, azaz 1250 m2-re elegendő térkövet 
öntöttek ki, emellett a programban kerti 
faházak gyártása is megvalósult, melye-

ket árusítóhelyként, illetve szerszámos 
házként használnak. Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás keretein belül 32 fő vesz 
részt képzésen, ahol betanított parkgondozó, 

kisteljesítményű kazánfűtő, illetve motorfűrész 
kezelő képzettséget szerezhetnek a résztvevők.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás lehetőséget nyújtott 
Geszteréd számára, hogy megmutathassa, a közfoglalkoztatást 
ésszerűen végiggondolva és kihasználva a benne rejlő hasznos 
lehetőségeket egy-egy település milyen fejlődésen tud keresztül-
menni. A település fő irányvonala a növénykultúrák termelése és a 
megtermelt javak feldolgozása. Ez évben indították be savanyító 
üzemüket, mely lehetőséget biztosított arra, hogy a kiállításon sa-
vanyú uborkával és csalamádéval jelenhessenek meg. A látogatók-
nak lehetőséget biztosítottak a savanyúságok megkóstolására és 
véleményük elmondására, mivel ez számukra is fontos visszajelzés 
volt a további munkájukhoz. A savanyúságok mellett standjukon 
kiállítottak még őrölt csípős paprikát, illetve a helyi értékteremtő 
programban készült térköveiket és szegélyköveiket, valamint a bio- 
és megújulóenergia-felhasználás programban előállított aprítékot. 

Geszteréd számára fontosak ezek a be-
mutatkozási lehetőségek, hiszen 
az elért sikereket, a folyamatos 
előrelépést, valamint a köz-
foglalkoztatás sikereit így is 
szemléltetni tudják, be tud-
nak mutatkozni és tapasz-
talatokat, ötleteket cserél-
hetnek a többi kiállítóval.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kállósemjén Nagyközség 
Önkormányzata

Kállósemjén Nagyközség Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, Nagykálló és Nyírbátor 
városok között, a Nyírség szívében helyez-
kedik el. A település elérhető vasúton is, a 
Nyíregyháza – Mátészalka vonalon.

A falu első írásos említése 1271-re tehető, amikor V. László 
vásárjogot biztosított a falunak.  A falunév mai megkülön-
böztető jelzőjét a szomszédos Nagykállótól kapta. 1549-ben 
már Kallo Semian néven említik. 1939-re a lakosság száma 4800 
főre gyarapodott. A II. világháborús események a települést is súj-
tották, ebben az időben adott Kállósemjén az országnak minisz-
terelnököt Kállay Miklós személyében.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 
a 2016. évben 5 féle startmunka prog-

ramot – mezőgazdasági programot, 
belvízelvezetési programot, bio- és 
megújulóenergia-felhasználási 
programot, helyi sajátosságokra 
épülő programot, és első alkalom-

mal önkormányzati útőr programot 
– indított el. Emellett hosszú távú 

közfoglalkoztatási programra is több 
alkalommal nyert támogatást.

2016. évi mezőgazdasági startmunka program 
2016. március 01. napjától 2016. október 31. napjáig tartott. A prog-
ramban 50 fő vett részt, emellé július-augusztus hónapokban to-
vábbi 40 fő foglalkoztatására nyertek el támogatást. A mezőgazda-
sági programban folytatják az előző években elkezdett konyhakerti 
növények termesztését, mellyel főleg az önkormányzat konyháját 
szolgálják ki. Az idén 8500 folyóméter uborkát termesztettek, és a 
tavalyi évben ültetett gyümölcsfák gondozását végezték.

2016. évi belvízelvezetési program 2016. március 1-től 2016. 
november 30-ig tartó program, mely során 26 fő alkalmazása 
valósult meg. A program során a belterületi és külterületi árkok 
takarítását, felújítását végezték.

2016. évi bio- és megújulóenergia-felhasználási program 2016. 
április 1-től 2016. október 31-ig tartó program, mely során 7 fő al-

kalmazására nyertek támogatást. A program során a tavalyi évben 
ültetett 1 hektár arundo fagykár miatti újratelepítését, gondozá-
sát, és apríték készítését végezték.

2016. évi helyi sajátosságokra épülő startmunka program 2016. már-
cius 1. napjától 2017. február 28. napjáig tart. Március 1-től 21 fő, ápri-
lis 1-től plusz 8 fő foglalkoztatására nyertek el támogatást. A program 
során betonelemeket, fa és kézművesipari termékeket készítenek. 

2016. évi önkormányzati útőr programot az idén első alkalommal 
indították el, amely március 1-től november 30-ig tartott, és 15 
fő foglalkoztatását tette lehetővé.  A program során a Nagykálló–
Kállósemjént összekötő kerékpárút és a belterületi utak gondozá-
sa valósult meg.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a település a helyi sajá-
tosságra épülő programmal szerepelt, natúrfa termékeket és kéz-
műves termékeket mutattak be. A natúrfa termékek között nagy-
részt a kreatív hobbi készítésére alkalmas termékek szerepeltek. 
A kézműves termékek között pedig kerámiákat, varrt kötényeket, 
divattáskákat, varrt termékeket, és dekupázs technikával díszített 
ajándéktárgyakat szerepeltettek standjukon.

Az elkészített ajándéktárgyakat a helyi piacon, börzén, falunapo-
kon, vásárokon értékesíti a település, valamint saját felhasználásra 
készítik. A kreatív hobbi készítésére alkalmas natúrfa termékeket 
a kézműves csoport díszíti, valamint megrendelésre is készíte-
nek ilyen termékeket. A kiállításon a látogatóknak bemutatták a 
dekupázs technika alapjait is, mely során ajtótáblát, hűtőmágnest 
és szívecskét készíthettek a résztvevők.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nyírbogát település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben a Nyírség észak-keleti részén fekszik. A nyírbátori 
kistérségben a Nyírbátori Járáshoz tartozó nagyköz-
ségben közel 3200 fő lakos él. Határában találha-
tó az Alföld legmagasabb pontja, a 183 m magas 
Hoportyó. A nevét az Árpád korabeli Bogát vezérről 

kapta, aki az Észak-erdélyi só szállítmányokat biztosította. A község 
adottságából adódóan a lakosság nagy része mezőgazdasággal 
foglalkozik, és az Önkormányzat is ezt az irányvonalat folytatja. 

A település a 2002. évtől folyamatosan, valamint egyre bővülő 
létszámmal és feladatkörrel aktívan részt vesz a közfoglalkoztatás-
ban. Jelenleg mezőgazdasági programot, mezőgazdasági földutak 
karbantartására, belvízelvezető rendszerek rendbetételére, illetve 
egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében útőr prog-
ramot és nyári diákmunka programokat működtetnek. Ezekben a 
programokban összesen 237 fő közfoglalkoztatása valósul meg. 

A 2016-os év második felében az Önkormányzattal karöltve szo-
ciális szövetkezetet alakítottak, mely termelő tevékenységét 2017 
tavaszától kezdi meg.

A település legfontosabb programeleme a Mezőgazdasági 
projekt, mely keretében fóliasátras zöldségek, szántóföl-
di növények és gyümölcsök termesztése valósul meg. 
A fóliasátorban megtermelik az összes szántóföldi 
palántaszükségletüket és a korai zöldségféléket 
(paradicsom, paprika, uborka, saláta, újhagyma).  
A szántóföldi zöldségtermesztés során megtermelt 
áruk nagy részét a közétkeztetésben használják fel, a 
többlettermést pedig értékesítik.

Az Önkormányzat hitvallása, hogy 
„A jó háziasszony mércéje is a 
befőttekkel teli éléskamra”.  
A befőzésről a termékek szé-
les skálájából savanyító üze-
mükben gondoskodnak.  
Közfoglalkoztatás kereté-
ben készítenek még emel-
lett száraztésztákat, melye-

ket teljes egészében az önkormány-
zati konyhán használnak fel.

A szántóföldeken burgonyát, 
hagymát, káposztaféléket, ubor-
kát, sárgarépát, petrezselymet, 
babot, paprikát, paradicsomot, 
zöldbabot, zöldborsót, a gyümöl-
csösökben pedig almát, meggyet 
és barackot termelnek.

Tartósításkor készítenek csalamádét, 
csemegeuborkát, zöldparadicsomot, csemege paprika krémet, 
káposztasalátát, káposztával töltött paprikát, hordós savanyú 
káposztát, lecsót, sűrített paradicsomot, zöldbabot, céklasalátát. 
Édes befőttek közül meggyet, almát, barackot főznek be. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra csemege uborkával, 
vegyes vágott savanyúsággal, káposztasalátával, lecsóval, paradi-
csomlével, vödrös csalamádéval, töltött almapaprikával, paprika-

krémmel, zöldbab befőttel, barackbefőt-
tel, vegyes édes befőttel, almabefőt-

tel, illetve céklasalátával érkeztek. 

A szép csomagolású, ízlésesen 
és ötletesen elrendezett be-

főttjeik mellett a látogatók 
megkóstolhatták csalamá-
déjukat és a házi tepertő- 
és paprika krémes falatkái-
kat. A megtermelt zöldség 
és gyümölcspalettákból 

kosaras díszítésekben ubor-
kát, alma és TV paprikát, bur-

gonyát, vöröshagymát, káposz-
taféléket, sárgarépát, petrezsely-

met, paradicsomot, fűszerpaprika 
füzért, száraz babot, céklát állítottak ki.

A kordonos uborkatermesztésüket, szabadföldi zöldségtermesz-
tésüket, fóliasátras növényeiket és a savanyító- és tésztaüzemüket 
fotósorozattal mutatták be. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nyírcsaholy Község Önkormányzata
Község Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Szatmári részén 
helyezkedik el, a Máté-
szalkai Járásban, Má-
tészalkától 5 km-re. 
A községet két 

város, Mátészalka és Nagyecsed öleli 
közre. Lakosainak száma 2324 fő.

A lakosság egy része állattartással, 
szántóföldi zöldség és abraktakar-
mány termesztésével foglalkozik. 
Mezőgazdasági és állati termékeket 
feldolgozó üzem nincs. A vállalkozá-
sok elsősorban szolgáltatásra rendez-
kedtek be, három nagyobb termelőüzem 
is tevékenykedik, egy fafeldolgozó üzem, il-
letve szarvasmarha- valamint sertéstartó telep.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatásban 2011. óta 
vesz részt nagyobb létszámmal, de már a 90-es évek második 
felétől van a településen közfoglalkoztatás. Első programjuk a 
szociális földprogram volt 14 fő részvételével, mára már átlagban 
150 főt foglalkoztatnak évente. Jelenleg 153 fő vesz részt  közfog-
lalkoztatási programban. A programok közül a mezőgazdasági 
mintaprogram, illetve a bio- és megújulóenergia-felhasználás 
program a legsikeresebb, de az útőr program, a belvízelvezetés, a 
helyi sajátosságokra épülő és a belterületi úthálózat karbantartá-
sa programok is nagyon hasznosak a település számára. 

Jelenleg 8 folyamatban lévő program fut a településen. A járási 
startmunka mintaprogramra épülő mezőgazdasági program ke-
retében burgonyát, batátát, paradicsomot, paprikát, káposztát, 
petrezselymet, sárgarépát, karalábét, vöröshagymát, zöldborsót, 
zöldbabot, szárazbabot, zöldhagymát, mentát, mákot, uborkát, 
céklát, homoktövist, olajtököt, tököt, zellert, karfiolt, kelkáposztát 
termelnek, melyek nagy részét a közétkeztetésben hasznosítják. 
Emellett fóliasátor segítségével palántákat is előállítanak. 

A zöldségek nyers állapotban történő tárolása meg-
oldott, mivel a mezőgazdasági startmunkában 

épített verem megnövekedett tárolási kapa-
citást jelent, így biztosítva folyamatos alap-

anyagot a feldolgozáshoz. Ezen felül cék-
lalevet, illetve tökmagolajat is préselnek 
az őszi és téli időszakban. Nagyobb 
mennyiségű savanyú káposztát állíta-
nak elő. Az értékesítés nem jellemző, 
így piactorzító hatás sem érzékelhető 
a program eredményeként.

A megtermelt növényi szárakból a 
bio- és megújulóenergia-felhasználás 
programban aprítékot állítanak elő, 

mely a fűtéshez nyújt nagy segít-
séget. A helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatási 
programban az előző év-
hez hasonlóan folytatják 
a mederlap és a H-beton 
gyártását. A mederlapok 
továbbra is a belvízelve-

zető árkok felújításához 
szükségesek. A H-betont pe-

dig egy helyi tároló építésére 
kívánják felhasználni. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra a mezőgazdasági min-
taprogramjukban előállított nyers, illetve tartósított termékeikből 
készült összeállítással érkeztek. Burgonya, batáta, paprika, menta, 
szemes bab, mák, a tartósított termékekből pedig uborka, vegyes 
vágott, savanyú káposzta, lecsó és cékla került standjukra. Ezen kí-
vül mentából és levendulából készített illatosító zsákokat is kiállí-
tottak. A helyi sajátosságra épülő programból a H-betont, meder-
lapot, vesszőseprűket, és vesszőkosarakat mutattak be. A bio- és 
megújulóenergia-felhasználás programból, a napraforgó ocsúból 
és szalmából előállított brikettet, illetve a faaprítékot mutatták be.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nyírtass Község Önkormányzata
Nyírtass 2057 főt számláló, Szabolcs-Szatmár Bereg 
megyében, a Kisvárdai járásban található község. A 
regisztrált álláskeresők száma meghaladja a 300 fő. A 
rendszerváltozás negatív hatásai érintették a telepü-
lést. A helyben működő, két konzervgyár, mely felszip-

pantotta a község munkaképes lakosságát bezárt, a munkanél-
küliséggel sújtott, virágzó település elszegényedett. Ezen okok 
miatt a közfoglalkoztatás, mint lehetőség, nagy szerepet játszik a 
település életében, hisz a programokban több mint 100 fő részé-
re biztosítottak munkalehetőséget, megélhetést.

A járásai startmunka mintaprogramot 2011-ben kezdték el meg-
valósítani a belvízelvezetési és a mezőgazdasági programelem-
mel. 2011-től napjainkig, a programok számát és a tevékenysé-
geket folyamatosan bővítették, növelve ezzel a foglalkoztatottak 
létszámát. A tevékenységek tervezése során fontos szerepet ját-
szott a valós szükségletekre épülő értékteremtő munkavégzés. 
Kiemelt célként fogalmazódott meg az utak, padkák, járdák kar-
bantartása, rekonstrukciója, a település tisztán tartása, az illegális 
lerakóhelyek felkutatása, megszüntetése, a zöldfelületek növelé-
se, gondozása, a zöldségfélék termesztése.

2016-ban 4 pillérrel indították programjaikat. Az illegális hulladék-
lerakó helyek felszámolásáról szóló projekt eredményeként egy 
tisztább, esztétikusabb településkép fogadja az idelátogatókat. 
A mezőgazdasági programban friss zöldségfélékkel, alap-
anyagokkal látják el a helyi konyhát, 2000 fm támrendszeres 
uborkát termesztenek, parkjaikban nevelnek őszi és tavaszi 
virágpalántákat. Munkájukat nehezíti, hogy a mezőgaz-
dasági tevékenység végzéséhez nem rendelkeznek saját 
földterülettel. A belterületi utak karbantartása során a 
meglévő járdák felújítását, hosszának növelését valósítják 
meg. A helyi sajátosságokra épülő programban törekszenek 
a valódi értékek megteremtésére. Szakmunkásaik segítségé-
vel közel 200 m2-es területen kemencét és filagóriát építettek, 
megteremtve ezzel a hasznos időtöltés lehetőségét. Igyekeznek 
lehetőséget biztosítani azon álláskeresők számára is, akik egészsé-
gi állapotuk miatt fizikai munkát nem végezhetnek. Ők kézimun-

káznak, terítőket hímeznek, horgolt 
termékeket, fonott üvegeket készí-
tenek, melyeket a 2016. évi orszá-
gos kiállításon is bemutattak.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon első ízben vettek részt. A kiállítá-
son horgolt, hímzett terítőket, különböző 
díszeket, női táskákat, fonott üvegeket, vala-
mint az általuk megtermelt zöldségféléket mutatták be a látogatók 
részére. Nem titkolt szándékuk volt, hogy megmutassák, a helyi 
adottságokhoz mérten felelős, átgondolt tervezéssel a közfoglal-
koztatásban is lehet értékeket teremteni, valamint a közfoglalkoz-
tatás által nyújtott lehetőségeket a község javára fordítani. A kiállí-
tás mind a kiállítóknak, mind a látogatóknak kiváló lehetőség volt 
arra, hogy betekinthessenek más települések munkájába, minden-
napjaiba. Mindemellett új technikákat is 
megismerhettek a résztvevő ön-
kormányzatok, melyek hasz-
nunkra lehetnek a jövőbeni 
tervezéseknél. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Panyola Község Önkormányzata
Panyola Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fe-
hérgyarmati járásában, az ország legkeletibb csücské-
ben, a Szamos mellett elhelyezkedő település. Lakosa-
inak száma: 609 fő. Nagyságrendileg a térség átlagos 
települései közzé tartozik. 

Panyola az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében talál-
ható. Példája azonban jól mutatja, hogy egy kis település is kihasz-
nálhatja lehetőségeit, tud élhető környezetet teremteni lakosainak. 

Panyola a kezdetektől, 2011 óta sikeresen kapcsolódott be a köz-
foglalkoztatási programokba. A programjuk céljai között szerepel 
a munkanélküli embereknek a tartalmas, értékteremtő munkához 
való segítése, az önellátás megteremtése, valamint a hagyomány-
őrző programok segítése. Ez utóbbiak már évek óta megrendezés-
re kerülnek a faluban. A leghíresebb hagyományőrző program a 
„Panyolafeszt Határmenti Világzenei Fesztivál” melyen a zenei prog-
ramok mellett, hagyományőrző programokban is részt vehetnek az 
oda látogatók. A helyi asszonyok olyan hagyományos, szatmári éte-
leket főznek, melyeket csak a fesztiválon lehet megkóstolni. Mind a 
receptek, mind az alapanyagai hazaiak. 

A fesztivál keretein belül a résztvevők ellátogathatnak a település 
határában működő országos hírű pálinkafőzdébe, ahol megismer-
hetik a Panyolai Pálinkák készítésének menetét és az Öreg –Túr 
partján álló Elixír Házban, megkóstolhatják a mintegy 30 féle kéz-
műves Panyolai Pálinkát.

A másik, évek óta megrendezésre kerülő rendezvény „Hagyo-
mányőrző Farsang”. Mindkét rendezvény hozzájárul a turizmus 
fellendítéséhez.

Mezőgazdasági vidék révén elsősorban a mezőgazdasági terme-
léssel kapcsolatos pályázatokat – szociális földprogram, kistérségi 
startmunka mintaprogram – igyekeznek kihasználni.  

Az önkormányzat jelenleg 3.9 hektáron 15 fő közfoglalkoztatottal 
gazdálkodik. Startmunka mintaprogramban összesen 58, illetve 
51 fő dolgozik, 6 fő pedig a hosszabb időtartamú közfoglalkozta-
tásban vesz részt. Az önkormányzat a 2016. évben 3 startmunka 
mintaprogramban pályázott, indítottak mezőgazdasági, helyi sajá-
tosságokra épülő, illetve belvízelvezetési programot. 

Mezőgazdasági program már 2011. óta kerül megvalósításra 15 fő 
alkalmazásával. Ebből 12 fő növénytermesztési tanfolyamot végzett 
e program keretében, elsajátítva a növénytermesztési folyamatok is-

mereteit. A szántóföldön megterme-
lik a saját konyhára szükséges zöld-
ségeket, gyümölcsöket, csirkék tar-
tásához a takarmánynövényeket. A 
közfoglalkoztatottak paprikát, para-
dicsomot, uborkát, zöldbabot, bor-
sót, hagymát, burgonyát termeszte-
nek, használnak fel, tartósítanak, illetve 
tárolnak. Az önkormányzat őshonos ma-
gyarfajta csirkék tartásával, nevelésével és sza-
porításával foglalkozik, amit szintén a saját konyhán használ fel, vá-
gócsirke és tojás formában.

A helyi sajátosságokra épülő program keretében az önkormányzat 
15 főt foglalkoztat, akik aszalással, befőzéssel, lekvár- és száraztészta 
készítéssel, hímzéssel, táskák, függönyök, kötények varrásával fog-
lalkoznak. Egyrészt saját, másrészt vásárolt alapanyagból dolgoz-
nak. A termékek nagy részét saját konyhán, a költségek csökkenté-
se érdekében, az óvodások és szociális étkezők számára használják 
fel. A hímzett terítőket dekorációs célra, valamint a felesleget érté-
kesítésre, a hagyományőrző rendezvényeken árulják az igen híres 
„panyolai szilva” lekvárral együtt.

A harmadik programelem keretein belül a belvízelvezető csatornák 
karbantartása, tisztítása, átereszek javítása folyik 15 fő alkalmazásával. 

Minden közfoglalkoztatási programban elsődleges cél, hogy a be-
vont személyek irányított és hasznos munkát végezzenek, ezáltal 
esély teremtődjön az elsődleges munkaerőpiac irányába. Többféle 
munkanemet és munkafajtát alkalmaznak, hogy a foglalkoztatot-
tak minél több olyan munkafolyamatot megismerhessenek, ame-
lyet akár a háztáji jellegű saját munkavégzésnél akár más munkál-
tatónál is hasznosíthatnak. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon Panyola Község Önkor-
mányzata a startmunka mintaprogram keretében készített termé-
keket, valamint a mezőgazdasági startmunka programban megter-
melt zöldségeket (uborka, paprika, hagyma, burgonya) és az ezek-
ből készített savanyúságokat mutatták be. Kiállított kézimunka ter-
mékeik között keresztszemes és varrott kötényeket, táskákat, illetve 
abroszokat láthattak az érdeklődők. Az ősi 
hagyományoknak megfelelően üstben 
főzött szilvalekvár, minden adalék és 
cukor felhasználása nélkül készült. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Paszab Község Önkormányzata
Paszab Község Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye északi peremén, a Tisza és 
a Lónyai-csatorna által határolt 
Rétköz területén fekszik a me-
gyeszékhelytől kb. 25 km-re. 
Lakossága 1342 fő. 

Paszab Község neve szorosan egybefor-
rott a szövés mesterségével, hiszen már 
az 1930-as évektől itt készül a paszabi 
szőttes, mely készítésének hagyománya a 
mai napig élénken él a településen. 

A 30-as évek vége felé az ország igen 
összekuszált gazdasági és politikai 
helyzetében a közoktatás kere-
tén belül nyílt lehetőség a népi 
hagyományok megőrzésére, a 
„magyar kézimunka” elnevezésű 
tanfolyam keretében. A tanfo-
lyam elérte célját. Nem csupán a 
falusi élet téli holt időszakát hidalta 
át, hanem megteremtett egy olyan 
alapot, mely lehetővé tette a házi szőttes 
„nagyüzemi” előállítását, s mindezt megfelelő művészeti színvo-
nalon. A szövés hamar túlnőtt az iskola keretein, műhelyt kellett 
teremteni és ez lett a SZÖVŐHÁZ. A paszabi szőttes készítése nap-
jainkban is folyik, a hagyományos piros, fekete kék színezés mellett 
készítenek fehér, nyers és natúr szőtteseket is.

Ezek a szőttesek számos méretben és formában készülnek. Készíte-
nek párnahuzatokat, terítőket, futókat, igény esetén függönyöket is.

A község számos hagyománnyal rendelkezik, építészetét a fából 
készült építmények jellemzik, ezért fontos, hogy a helyben élő 
közfoglalkoztatottak olyan feladatot végezzenek, ami valóban 
meghatározza a település arculatát. Az önkormányzat tulajdo-
nában lévő telken piacot alakítottak ki, melynek lefedését egy 
20x8m-es fából készült filagória biztosítja. Jelenleg folyamatban 
van az előző években a helyi sajátosságokra épülő mintaprog-
ramok során megvásárolt nagy értékű gépek biztonságos elhe-
lyezésére egy 15x6m-es, fél nyeregtetős faváz szerkezetű gépszín 
legyártása. Emellett a településen jelenleg 4 fedett buszváró talál-

ható, melyek mellé a programban 3 db újabb busz-
váró kihelyezése várható, hogy az utca mindkét 

oldalán fedett buszmegálló szolgálja ki a la-
kosságot. Továbbá az elkészített 4 db fapad 

és 5 db asztal, is hozzájárul ahhoz, hogy a 
község lakói egy kényelmesebb, rende-
zettebb környezetben élhessék a min-
dennapi életüket.

Ezenfelül a mintaprogram keretein belül 
20 800 db mederlapot gyártottak le, mely 

mederlapokat a belvízelvezetés program 
során az önkormányzat tulajdonában lévő 

földmedrű csatornák burkolására használtak 
fel mintegy 5200 m2 munkaterületen.

Mezőgazdasági program keretében 2,33 hektár terü-
leten friss és egészséges zöldségféléket, konyhakerti növényeket 
– burgonyát, zöldborsót, karalábét, sárgarépát, uborkát, fejes ká-
posztát – termesztenek, amit a közétkeztetésben használnak fel 
a helyben található intézmény konyháján, az óvodás és iskolás 
gyermekek étkeztetésére. A közfoglalkoztatottak a 2014. évben 
Háztáji növénytermesztő és tartósító tanúsítványt szereztek, mely 
tudást és tapasztalatot  az uborka tartósítási, és savanyítási folya-
mataiban hasznosítanak. A savanyított termékeket is a közétkez-
tetésben használják fel.

A start plusz program keretében egy 256 m2 területű/12 állásos 
gépkocsi parkolót alakítottak ki.

A parkoló kialakítása a szőttes és népművészeti tájház látogatott-
ságát nagyban növeli, s javítja a község környezetképét, amely 
hozzájárul a falusi turizmus előmeneteléhez Paszab Községben.

A belvízelvezetés programmal lehetővé vált, hogy Paszab község 
bel- és külterületén a belvízelvezető rendszereket közfoglalkozta-
tottakkal rendbe tegyék, illetve folyamatosan karbantartsák. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő utak mellett a földmedrű csa-
tornaszakaszok mederlappal történő burkolását végezték el, mely 
elengedhetetlen a csapadékvíz megfelelő elvezetéséhez. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a paszabi szőttesekkel, 
a mezőgazdasági program keretében megtermelt burgonyával, 
illetve uborkából készített savanyúságokkal jelentek meg.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Piricse Község Önkormányzata
Piricse Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  délkeleti ré-
szén a  Nyírségben, Nyírbátortól délre található tele-
pülés, 1909 lélekszámú község. Piricse Község Önkor-
mányzata Közös Önkormányzati Hivatallal működik 
Ömböly településsel. A település hátrányos helyzetű 

járásban található.  Az Önkormányzat a Nyírbátori Foglalkoztatási 
Osztállyal karöltve számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá 
válás támogatása, bértámogatás, közfoglalkoztatás támogatá-
sa – igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka világába. 
A településen a mezőgazdasági területeket nagyobb arányban 
egyéni gazdaságok, illetve kisebb részben gazdasági szervezetek 
művelik. Nagyon fontos szerepet tölt be a községben az értékte-
remtő közfoglalkoztatás, mely számos család számára munkale-
hetőséget biztosít. 

A helyben megtermelt alapanyagok egy része a helyi 
konyhán kerül felhasználásra közétkeztetési cé-
lokra.  Saját feldolgozó konyhával is rendel-
kezik az önkormányzat, ahol a befőzési 
idő után tésztát gyártanak a konyha 

számára. Az előállítás során csak ter-
mészetes, vegyszer- és színezékmen-
tes alapanyagok kerülnek felhaszná-
lásra. Ez a gazdasági előnyökön túl, a 
gyermekek egészségének megőrzésé-
hez is hozzájárul, valamint formálja a kör-
nyezettudatos gondolkodásmódot. 

Idén kísérleti jelleggel a mentá-
lis, szociális és egészségügyi 

problémákkal küzdő sze-
mélyek bevonásával spe-
ciális közfoglalkoztatási 
PILOT programot indítot-
tak.  Ennek során a prog-
ramban részt vevő dol-

gozók fa alapanyagból 
székeket, textil alapanyag-

ból függönyt, ülőpárnákat 
varrnak. A közfoglalkoztatottak 

a munka világába visszakerülve 
valódi értékteremtő tevékenységet 

végeznek a településen. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Ki-
állításon az érdeklődők megtekint-
hették a Piricsén közfoglalkoztatási 
programok keretében előállított 
termékeket, illetve a mezőgazda-

sági programban megtermelt bur-
gonyát, batátát (édes burgonya) és 

konyhakerti növényeket állítottak ki. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szamostatárfalva Község 
Önkormányzata

Szamostatárfalva község Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, a Csengeri járásban, a Szamos folyó 
jobb partján található, alig 300 lelkes kistelepülés. 
A faluban nincs foglalkoztató az önkormányzaton 
kívül. Néhány gazda fogja át a település határát, de 

mivel főleg szántóföldi termelés folyik, így a helybeli, nagyszámú, 
képzetlen, főleg roma származású munkanélkülinek esélye sincs 
munkát találni. A szomszédos település konzervgyára 2 hónapig 
nyújt alkalmi munkát, míg a körzetközpont legnagyobb foglal-
koztatója, a könnyűipart képviselő cipőgyár a szakképzett mun-
kaerőt alkalmazza elsősorban.

A település a XII. század végétől lakott falu.  Szamostatárfalva 
ékessége a vidék egyik legrégebbi és igen különleges díszítésű 
Árpád-kori református temploma. A késő román és kora gót je-
gyeket magán viselő vakolatlan falú épület, a környék legszebb 
templomainak egyike.

A településen a közfoglalkoztatási program 2012. március elején 
indult el. A 2016. évben 45 fő foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban részesülő személyt vettek fel 2 programba.

A településen élő lakosság több mint fele mélyszegénységben él, ne-
kik a közfoglalkoztatás jelenti az egyetlen megélhetési forrást. Ezért 
a megtermelt javak nagy része kiosztásra kerül a szegény családok 
között. A program nélkül, a településen a munkanélküli emberek 
foglalkoztatására – az uborka és almaszedés időszakát kivéve – esély 
sincs. Az önkormányzat mezőgazdasági programjában 2016. április 1. 
és 2017. február 28. közötti időtartamban 15 fő közfoglalkoztatása 
valósul meg. A támogatott 7,5 hektáron folytat mezőgazdasá-
gi tevékenységet. Ebből 2 hektáron burgonyát, 5 hektáron 

napraforgót, 0,5 hek-
táron pedig konyha-
kerti zöldségféléket 
(sárgarépát, petrezsely-
met, vöröshagymát, 
fokhagymát) termelnek. 
Az idei programban 2 db 
fóliasátort is építenek.

A helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatási programban 2016. május 1. és 2017. február 28. közötti 
időtartamban 30 fő közfoglalkoztatása valósul meg. A program ke-
retében 10 000 db térkő gyártása valósul meg, továbbá felújítottak 
egy 120 m²-es önkormányzati tulajdonú helyiséget, ahol száraz-
tészta és ételízesítő készítése zajlik. A településnek nem volt és je-
lenleg sincs konyhája, ez indokolja a kézimunka igényes termékek 
előállítására alkalmas helyiség kialakítását. Az emberek folyamatos 
foglalkoztatása érdekében, ebben a programban gyékényből 
készült használati tárgyak előállítása is folyik. A vesszőkosarakkal 
Szamostatárfalva és a környező önkormányzatok külterületeinek 
díszítését szeretnék megoldani, a gyékénnyel pedig az önkor-
mányzatok közintézményeit kívánják feldíszíteni. Emellett a 30 fő 
foglalkoztatása érdekében a programban térkő gyártásával, illetve 
annak lerakásával is foglalkoznak.  

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon bemutatott termékek, 
termények: gyékény kosár és gyékény dísztárgyak, étel-

ízesítő, burgonya, napraforgó, sárgarépa, petre-
zselyem, valamint vöröshagyma.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Tarpa a Beregi Tiszahát és a Beregi Síkság érintkezési 
pontján található, közel 3000 lélekszámú település. 
Nevét már 1299-ben említették László pap levelé-
ben, Turpa formájában. Gazdagodása, fejlődése a 
helyi adottságok szerencsés és sikeres kihasználá-
sának volt köszönhető. Erdőrengetegjei kézműipari 

célra felhasználható kiváló minőségű fát termettek, amely a tele-
pülés arculatát erőteljesen meghatározta, hiszen az itt élő csalá-
dok famegmunkáló tevékenységek műveléséből (zsindelyhasítás, 
fafaragás, hordókészítés) tartották fenn magukat és családjukat. A 
szilvalekvár és az aszalt szilva már a kései középkorban és az újkor-
ban sem számítottak ritkaságnak a szegedi piacokon. A korabeli 
történelmi-gazdasági jelenségek nagy szerepet játszanak a gyö-
kereihez, archaikus kultúrájához ragaszkodó, ma élő modernkori 
tarpai ember életében is. 

Tarpa Nagyközség Önkormányzat 2016-ban négy közfoglalkoz-
tatási startmunka mintaprogramot indított, melyek 2017. február 
28-ig tartanak. A mezőgazdasági programban 
az előző évekhez hasonlóan zöldségfé-
lék termelése – sárgarépa, petrezse-
lyem, burgonya, hagyma, karalábé, 

paprika, paradicsom, káposzta – a legfőbb feladat. Az így meg-
termelt zöldségekkel saját konyhájuk szükségleteit elégíti ki, eze-
ket nem értékesítik. A belterületi úthálózat karbantartása prog-
ramban a különböző helyrajzi számú utak karbantartása, kátyúk 
feltöltése, területi burkolati hibák javítása, valamint az indokolt 
helyeken az utak szélesítése folyik. A belvízelvezetési programban 
az árkok tisztítása, takarítása, a medrek rendezése, az aprítékok 
kigyűjtése, illetve a sérült mederburkoló betonlapok cseréje tör-
ténik a település belterületi részein. A helyi sajátosságokra épülő 
programban – az elmúlt évekhez hasonlóan – varrott kézimun-
kákat készítenek, amelyet nem értékesítenek, hanem kiállításokra, 
rendezvényekre a bemutató terem dekorálásához használnak fel. 
Különböző beregi keresztszemes varrott terítőket, hímzett házi 
áldást, címert, varrott abroszt, könyvjelzőt készítenek. Emellett 
folyamatosan folyik a rendezvények területének rendbetétele, tér-
kövezése, illetve a járdák javítása, mindezekkel is biztosítva a tér 
esztétikai fejlődését.

A település méltón büszke hagyományaira, a beregi keresztsze-
mes hímzéssel gyönyörű kézimunkákat, a „nemtudom” szilvából 
gasztronómiai különlegességeket készítenek, melyekkel telepü-
lésük arculatát, profilját erősen meghatározzák. Ezekkel a termé-
kekkel jelentek meg a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon is. 
Elmondható, hogy standjuk nagyon népszerű volt a látogatók kö-
rében, akik nemcsak megcsodálhatták a gyönyörű keresztszemes 
hímzéseket, kóstolhatták a szilvalekvárból készült finom ételeket, 
de magának a szilvalekvár készítésének folyamatába is betekintést 
nyerhettek. A bemutatóra ellátogató érdeklődők visszajelzéseit 
figyelembe véve elmondható, 
hogy a helyi, élő hagyomá-
nyaik bemutatása nagy 
sikert aratott.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszaadony Község Önkormányzata
Tiszaadony község egyike Szabolcs-Szatmár – Bereg megye azon 
többszörösen is hátrányos helyzetű településeinek, amely társa-
dalmi és gazdasági szempontból is igen elmaradott.

A község lakossága 2015. január 1-jei adatok szerint 658 fő. A tele-
pülés a Tisza jobb partján Vásárosnaménytól kb. 20 km-re helyez-
kedik el. A folyón közlekedő köteles komp köti össze a községet a 
Kisvárdai körzettel, melyet az Önkormányzat üzemeltet. 

A lakosság közel 30 %-a a roma etnikumhoz tartozik, melyből az 
iskoláskorúak több mint 50 %-át, míg a felnőtt korú lakosság több 
mint 20 %-át teszi ki az etnikum. 

A község önkormányzata biztosítja a közszolgáltatást, az iskola-
buszt, mellyel a 6 km-re lévő Tiszaszalkára járnak a gyerekek általá-
nos iskolába, az óvodát pedig helyben üzemeltetik. Könyvtárukat 
évek óta folyamatosan működtetik, ahol a könyvtári szolgáltatás 
mellett eMagyarország-pont is működik. Nőtt az infrastruktúrával 
való ellátottság, javult a telefonhálózat, a településen minden út 
szilárd burkolatú, teljes körűen megoldott a vízellátás és az igény 
szerinti gázellátás is. 

Az Önkormányzat a korábbi években már kialakított egy 150-200 
fős kecskeállomány tartására megfelelő istállót. Rendelkeznek a 
fejéshez szükséges fejőházzal és a sajtgyártáshoz szükséges EU 
engedéllyel rendelkező sajtgyártó üzemmel, illetve a szükséges 
sajtgyártó eszközökkel, többek között: 1 500 l-es zárt pasztőröző 
káddal, 1 000 l-es, illetve 500 l-es automata tejhűtővel, vonalkó-
dos digitális mérleggel, gázkazánnal, nagy teljesítményű mo-
sóval, érlelő- és hűtőkamrával, valamint vákuumcsomago-
lóval. Kecske állományuk jelenleg 132 anyaállatból áll. Az 

éves szinten megtermelt tej mennyisége 26 714 liter. Mivel ez a 
mennyiség önmagában a tejfeldolgozó és a sajtüzem rentábilis 
működtetésére nem elegendő, ezért a további tejmennyiséget 
a településen élő gazdálkodóktól és a szomszédos községekből 
vásárolják fel. A tejből félkemény, félzsíros natúr gomolyasajtot ál-
lítanak elő, a tavalyi évtől pedig a piaci igényeknek megfelelően 
ízesített sajtokat – többek között kapros, medvehagymás, füst-
aromás, fokhagymás, paprikás - is készítenek.  A program kereté-
ben kecsketenyésztési, szaporítási, tejfelvásárlási, tejfeldolgozási, 
sajtkészítési, sajtérlelési, szeletelési, kiskereskedelmi értékesítésre 
alkalmas csomagolási, kiszállítási, valamint értékesítési tevékeny-
ségeket folytatnak. Ez évben sikerült egy új hűtőkocsit beszerezni, 
mellyel a késztermék szállítását tudják megoldani. A 132 anyaál-
latból álló extenzív tartású kecskefarm működtetéséhez 6 fő pász-
tor beállítását tervezik, emellett 4 fő a takarmány előkészítését, 
tárolását, szállítását végzi, továbbá takarítási feladatokat lát el. Az 
üzem karbantartásához, kisebb javításokhoz és a sajt szállításához 
1 fő karbantartót foglalkoztatnak.

Ugyanakkor programjuk keretében 3100 m-en, illetve egy  
140 m2-es fóliasátorban termesztenek uborkát, biztosítva ezzel  
24 fő közfoglalkoztatását.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra is különféle félkemény, 
félzsíros, 11 féle ízesítésű kecskesajtjukkal érkeztek, és kóstoltatták 

meg azokat a látogatókkal. Termékeiket 
értékesítették is, közel 150 kg sajtot 

tudtak eladni a vásárban.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tiszadada Község Önkormányzata
Tiszadada Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye nyugati peremén, a 
Tisza ölelésében terül el. 
Nyíregyházától nyugat-
ra, mintegy 42 km  

távolságra. A település határában 
található a Tisza egykor levágott 
kanyarulata. A település földrajzi el-
helyezkedéséből fakadóan - a Tisza 
és holtágainak szinte érintetlen kör-
nyezete – igen kedvező környeze-
tet (növény és állatvilág) biztosít az 
itt élők számára. A történelmi leírá-
sok és tárgyi leletek alapján a lakosság 
megélhetését halászat, vadászat, 
majd állattartás és földművelés, 
tehát a mezőgazdaság bizto-
sította. A jó termőföld okán 
az ipartelepítések időszaká-
ban a település kimaradt az 
ilyen irányú fejlesztésekből. 
A termelőszövetkezetekből, 
illetve a térségben megszűnő 
iparból kikerülő nagy létszámú 
tőkeszegény munkaképes lakosság 
munkanélkülivé vált. A tőkehiány mellett az alacsony képzettség 
is további hátrányt jelent napjainkban is. A településen máig nem 
alakult ki jelentősebb ipari tevékenység. Azok a lakosok, akik me-
zőgazdaságból élnek, kisvállalkozás, valamint őstermelői és csa-
ládi vállalkozás keretében gazdálkodnak. A munkák nagy részét 
elvégzik önmaguk, így nem tudnak biztos megélhetési lehető-
séget felkínálni a munkanélküli lakosok számára. A községben a 
legtöbb embert az önkormányzat foglalkoztatja. 

A település állandó lakosainak száma a 2015. december 31-i álla-
pot szerint 2 273 fő. Tiszadada ritkán lakott, a lélekszámra napja-
inkban is a folyamatos csökkenés jellemző.  

A 2013-2014. évi startmunka mintaprogram kere-
tében pályáztak és támogatást kaptak a régi 

malom épület felújítására. Emellett gépek 
beszerzése útján száraztésztaüzemet ala-

kítottak ki, amely 2014.06.30. napján 
gyártotta az első adag tésztát. A köz-

foglalkoztatottak létszáma 28 fő. Már 
ettől az évtől kezdődően értékesítik 
is a száraztésztát, melynek minősé-
ge és mennyisége is folyamatosan 
javul és nő. Gyártott tésztáik: kézi 
csiga, orsó, spagetti, lasagne, cér-

na metélt, széles metélt kis és nagy 
kagyló, eperlevél, kiskocka, rövid cső, 

reszelt tészta, lebbencs, tarhonya, vala-
mint keskeny metélt. 2015 óta durum-

lisztből is készítenek hosszúcső, tarhonya, 
illetve spagetti tésztákat.

A tésztaüzem 4 település önkormányzatához szállít, 
továbbá 20 boltba, vásárokra és piacokra. 

Önerőből korszerűsítették az üzem fűtését, szalmatüzelésű kazán-
nal fűtenek, és ezzel működtetik a szárítókamrákat. Szintén önerő-
ből sikerült megvásárolniuk egy modern tasaklezáró vákuumozó 
gépet, megkönnyítve ezzel a csomagolás folyamatát.

A mezőgazdasági mintaprogram keretében vásárolt istálló és a 
2000 db tojótyúk napi tojásmennyisége ellátja az önkormányzat 
konyháját, valamint a tésztaüzemet tojással.

A település a saját készítésű tésztáikkal mutatkozott be a II. Or-
szágos Közfoglalkoztatási Kiállításon. A rendezvényen az ország-
ból 128 kiállító mutatta be a megvalósított közfoglalkoztatási 
programjaik eredményét, biztosított lehetőséget a települése 
megismertetésére, az általuk készített termékek, és a helyi ételek 
kóstolására, azok megvásárlására. Tiszadada második alkalommal 
vett részt a rendezvényen. Akik a tavalyi évben megkóstolták tész-
táikat, idén is felkeresték standjukat vásárlás céljából.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



124

Sz
ab

ol
cs

-S
za

tm
ár

-B
er

eg
 m

eg
ye

Sz
ab

ol
cs

-S
za

tm
ár

-B
er

eg
 m

eg
ye

Zsurk Község Önkormányzata
Zsurk az Észak-Alföld legészakibb települése, neve 
a szláv nyelvből származik. Először egy átiratban 
megmaradt, 1067 táján keletkezett oklevél említi. 
1212-ban II. Endre király Bánk bánnak, Bihar megye 
főispánjának adományozta. Műemlékvédelmi Re-

formátus templomuk 1891-ben épült, a régi templom másaként 
őrzi annak formáját és nagyságát. A település elöregedésének kö-
vetkezménye, hogy lakosságszámuk 2011-ig csökkenőben volt, 
azóta minimális százalékkal, de növekedés tapasztalható.

Zsurk Község Önkormányzata 2012. év elejétől folyamatosan 
részt vesz a Belügyminisztérium által meghirdetett startmunka 
mintaprogramban, melynek keretében elsősorban a település 
helyi adottságait figyelembe véve a mezőgazdasági programot, 
valamint a kézműipari tevékenységeket (horgolás, keresztszemes 
hímzés, dekupázs technikával készült ajándéktárgyak, PET pa-
lackból készített dísztárgyak készítése) valósítják meg. 2016-ban 
hat startmunka mintaprogramot indítottak, – mezőgazdasági 
program, belterületi közutak karbantartása, illegális hulladék le-
rakóhelyek felszámolása, belvízhálózatok karbantartása, helyi 
sajátosságra épülő program, mezőgazdasági földutak karbantar-
tása – melynek eredményeként összesen 44 főt foglalkoztatnak. 
Hagyományos közfoglalkoztatás keretében jelenleg 4 főt alkal-
maznak, akik az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények 
háttérmunkáját segítik elő.

Programjaik eredményességét tükrözi, hogy a közfoglalkozta-
tással kapcsolatban Start-Plusz támogatásra voltak jogosultak, 
melyből és az előző évben elért eredményükből to-
vább bővítették a közfoglalkoztatásba bevonha-
tó területek nagyságát, több ingatlant (gyü-
mölcsös, lakóingatlan, házikert) tudtak 
megvásárolni, melyek segítségével köz-
foglalkoztatási bázist tudtak létesíteni 
a településen. A településen műkö-
dő tagóvoda konyháján használják 
fel a mezőgazdasági 
projekt keretében 

megtermelt zöldség- és 
gyümölcsféléket, mind 
nyers, mind feldolgozott, 
tartósított formában. 

A II. Országos Közfog-
lalkoztatási Kiállításon a 
településen termesztett 
zöldségféléiket, illetve a fel-
dolgozott gyümölcskészítmé-
nyeiket – 100 %-os gyümölcslé, 
gyümölcs-aszalványok és szárított zöld-
ségfélék, cukormentes és tartósítószer nélküli befőttek, lekvárok, 
savanyúságok – mutatták be. Az érdeklődők kóstolhattak a be-
tyárlecsót, zsurki ágyast (köleses töltött káposzta), kölesfelfújtat 
erdei gyümölcsszósszal, illetve gyümölcs aszalványokat (füge, 
alma, körte, szilva). A kiállítás hasznos volt számukra, hiszen a ter-
veik között szereplő fűszer-, illetve gyógynövénytermesztéshez, 
illetve azok feldolgozáshoz szükséges előzetes információkat 
megkaphatták, a kapcsolatrendszert építhették. 

Fentieken túl olyan ötleteket kaptak, melyeket a településükre 
adoptálva is sikeresen megvalósíthatónak látnak, emellett a te-
lepülések képviselőivel való kapcsolatfelvételre is lehetőséget 
biztosított a kiállítás, melyek elengedhetetlenek a sikeres megva-
lósításhoz. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Gyulaj Község Önkormányzata
Gyulaj község Tolna megyében, a Dombóvár-
Tamási-Hőgyész háromszög közepén Tamásitól dél-
re, a Gyulaji erdő peremén helyezkedik el, a Domb-
óvári járáshoz tartozik. Lakosai száma: 1019 fő, mely 
kismértékű csökkenést mutat minden évben.  A 

lakosság összetételét tekintve 65 % roma származású.  Gyulaj a jó 
minőségű földeknek köszönhetően mindig is a mezőgazdaság-
ból élt. Magas a fiatalok aránya és a munkanélküliség is, az álláske-
resők aránya jelenleg 15,6 %.  

A legnagyobb munkáltató az önkormányzat. A közfoglalkoztatás-
ban a kezdetektől fogva részt vesznek, 2011-től pedig a startmun-
ka mintaprogramokban is. Fő tevékenységük a mezőgazdasági 
program, jelenleg 57 fő közfoglalkoztatott dolgozik a projektben. 
Ennek keretein belül növénytermesztéssel és állattartással 
foglalkoznak. Szántóföldi növényeket (kukorica, 
árpa búza), kertészeti növényeket (többek 
közt: hagyma, káposzta félék, burgonya, 
gyógynövények) termesztenek, sertést 
és nyulat tenyésztenek.

Az útőr program keretében 5 fő al-
kalmazásával az utak, árkok tisztán 
tartása, rendszeres kaszálása, javítása 
és karbantartása valósul meg.  Gyu-
laj Község Önkormányzata volt az 
első a Dombóvári járásban, aki a 2014. 
évi mezőgazdasági program keretében 
megítélt kiegészítő támogatásból húsfel-
dolgozó üzemet és húsboltot alakított ki, melyet 
a berendezésekkel együtt az időközben megalakult Hetedhét Ha-
tár Szociális Szövetkezet részére adott át. A szövetkezet azóta is 
eredményesen működik. 

A startmunka mintaprogram keretében megtermelt mezőgazda-
sági termékek egy részét az önkormányzat tulajdonában 

lévő konyhán használják fel, ahol napi 220 adag étel 
készül a helyi óvoda, iskola, idősek otthona és 

a szociális étkezők részére. Községükben 
sok a hátrányos helyzetű lakos, akiknek 

az önkormányzat ingyen biztosítja az 
étkezést.

A II. Országos Közfoglalkoztatási 
Kiállításon az önkormányzat lekvá-
rokat, savanyúságokat, szörpöket, 
befőtteket mutatott be. Ezekből a 
termékekből kóstolni is lehetetett 

a kiállítás időtartama alatt. Nagy 
sikert aratott az önkormányzat által 

készített cukkini-krém. Emellett foko-
zott érdeklődés mutatkozott a fűszer-

paprika, mák és a fokhagyma iránt is. A 
termékek előnyei, hogy nem tartalmaznak 

tartósítószert és adalékanyagot, így a fogyasztá-
suk egészségesebb. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás



126

To
ln

a 
m

eg
ye

Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet
Gyulaj 1949-ben Tolna megye 2000 fő feletti te-
lepülései közé tartozott, azonban mára lakosai-
nak száma alig éri el az ezer főt. A helyi gazdaság 
gyenge, alig van piaci szereplő; a falu erőforrásait 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. és a Döbröközi 

Mezőgazdasági Zrt. birtokolja. Az aktív korú lakosok döntő hánya-
da nincs munkavégző-képessége teljes birtokában. 

A krízis kezelésében első lépésben a közfoglalkoztatási program 
játszott fontos szerepet. Azon kívül, hogy értéket teremt és a la-
kosság számára a stabil megélhetést biztosítja, az önkormányzat 
kapacitáshiányát is megszüntette. Ezt követte a közfoglalkoztatási 
program összehangolása a helyi gazdaságfejlesztéssel és a szociá-
lis segítségnyújtással. Fordulópontot jelentett a 2013/2014-es év: 
a falu polgármestere és a vele szorosan együtt dolgozó, a fejlesz-
tési irányokat alakító szakemberek létrehozták az új típusú, a helyi 
gazdaság- és a helyi közösség fejlesztésére egyaránt koncentráló 
szervezetet, a Hetedhét Határ Szociális Szövetkezetet.

A szövetkezet tagjai Gyulaj Község Önkormányzata, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület, 4 közfoglalkoztatott, illetve 4 tervezési 
és menedzsment feladatokat ellátó személy.  A szövetkezetben a 
termelés mellett uniós és hazai forrásból zöldség-, gomba-, és ser-
téshús-feldolgozó kapacitást is építettek: növénytartósító kisüze-
met a zöldségek és gyümölcsök feldolgozására (szószok, savanyú-
ság, lekvár), módszertani gombatermesztő házat, ahol primőr csi-
perkét termesztenek, valamint  húsfeldolgozó és -árusító kisüzemet 
és boltot a Belügyminisztérium külön támogatásából, 
ahol az előállított termékeket „Jovánczai Hétpe-
csétes” márkanév alatt árusítják. A szövetkezet 
munkáját gasztronómiai termékfejlesztő, 
élelmiszermérnök, gombaipari szakember, 
hatósági állatorvos is segíti alkalmi ta-
nácsadással. 

A Szövetkezet 12 hektáron gazdálkodik, 
túlnyomórészt a közfoglalkoztatás kere-
tei között. 

A közösségi gazdasági kezdeményezés, 
ami évek óta szép fokozatosan épül 
fel Gyulajon, kettős célt szolgál: egy-
részt vissza akarják adni a faluban a 
sertéstartás és háztáji kertészkedés 
értelmét, másrészt kiváló minősé-
gű, a hagyományos ízvilágot visz-
szatükröző, mégis egyedi fűszere-
zésű termékcsaláddal többletforrást 
szeretnének behozni a településre. 

A szövetkezet malac-kihelyezési és 
sertéstenyésztési, valamint a zöld-
ség- és gyümölcstermesztési prog-
ramjain keresztül évről évre egyre 
több családnak segít többlet jöve-
delmet termelni. Ezt nem egyszeri 
vetőmag- és tenyészállat-kiosztással 
érik el, hanem kertészeti és állattenyész-
tési szakemberek folyamatos szakmai támoga-
tásával, valamint szociális munkásaik családokat segítő munkájával. 
Gyulajon a lakosság túlnyomó többsége nagyon szegény csa-
ládban él, így a rendszeres szociális munka és közösségfejlesztés 
a helyi gazdaság építésének is kulcseleme. A falu közösségi házat 
üzemeltet, ahol a szociális tanácsadás mellett a gyermekek szabad-
idejének értelmes eltöltését szervezik a szociális munkások.

A Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet az önkormányzat-
tal közös faházban vett részt a II. Országos Közfoglal-

koztatási Kiállításon. A szövetkezet füstölt hentes-
árukkal érkezett a kétnapos rendezvényre. A 

kiállított áruk adalékanyag-mentesek. Termé-
keik közül házi páros kolbászból, illetve házi 
paprikás szalámiból készített falatkákat kí-
náltak, emellett a grillkolbászokból is folya-
matosan készült kóstoló, melyet a kiállítás 
érdeklődői szívesen fogyasztottak. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Nagyszokoly Község Önkormányzata 
Nagyszokoly község a Dél–dunántúli 
régióhoz tartozó település, la-
kossága 905 fő. Tolna megye 
északi részén, a Balaton és 
a Kapos völgye között te-

rül el. Az 1940-es évek elején érte el a 
település az aranykorát, méltán volt 
híres a jó termőterületein megter-
melt „bánkúti búzáról”, a kellemes 
ízű, zamatú kadarka boráról, a vi-
lágszerte párját ritkító nagyszokolyi 
tormáról. Az önkormányzat 2016. 
évben az illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolására és a belterü-
leti úthálózat karbantartására irányuló 
programok mellett fő profilként mező-
gazdasági mintaprogramot és helyi 
sajátosságokra épülő programot 
indított el, illetve folytatott, 
ezzel megalapozva a nö-
vénytermesztést és az 
állattartást. A növény-
termesztésben keletke-
zett hulladékot takar-
mányként hasznosítják 
az állattartó-telepükön. 
A saját baromfitelepről 
származó tojást tésztaüze-
mükbe szállítják, ahol házi 
tészta készítéséhez használják fel.

2016-ban eperültetvényük és málna ültetvényük is 
termőre fordult, emellett pedig sikeresen meg-

alakították a Sólyom Szociális Szövetkezetet.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítá-
son az általuk megtermelt gyümölcs- 

és prímőr termékekkel - dísztök, alma, 
szőlő, káposzta, vöröshagyma - jelen-
tek meg. Emellett a feldolgozóüze-
mükben előállított, kuriózumnak 
mondható kökény-, csipkebogyó-, 
szeder- és naspolyalekvárt, valamint 

a megszokott kajszibarack-, eper-, 
ribizlilekvárt kínáltak, helyben készí-

tett fánkkal. A közfoglalkoztatási kiállí-
tás után elkészült egy új íz is a lekvárok 

sorában, a szőlőlekvár. Szörpjeiket is 
kóstoltatták (eper, ribizli, szeder, 

meggy ízben), melyek a valódi 
gyümölcstartalomnak kö-

szönhető sűrűségük miatt 
igen közkedveltek voltak 
a látogatók között.

Saját készítésű sava-
nyúságukat a helyben 
főzött tyúk- és sertés-

pörkölt mellé kínálták.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szakály Község Önkormányzata 
Szakály település a Kapos folyó két partján, Tol-
na megye szívében, a Tamási járásban terül el. A 
lakosság száma jelenleg 1352 fő, mely sajnos – a 
térség hátrányos helyzete miatt – évek óta folya-
matosan csökkenő tendenciát mutat.

Az önkormányzat 2011 óta vesz részt a közfoglalkoztatásban, 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében az útőr prog-
ramban, illetve mezőgazdasági startmunka programokban. Leg-
jelentősebb eredményeiket a mezőgazdasági projekt keretében 

érték el. A növénytermesztés során többek között kelbimbót, 
brokkolit, céklát, takarmánykukoricát, tavaszi árpát és konyhakerti 
növényeket termesztenek. Emellett állattenyésztés keretében ser-
téseket nevelnek. 2017-ben savanyító pincéjük felújítását tervezik.

Szakály község önkormányzata fontosnak tartja, hogy a saját 
üzemeltetésű konyháját friss, helyben megtermelt zöldségekkel 
és gyümölcsökkel láthassa el. A kiállítás lehetőséget biztosított a 
település vezetőinek a tapasztalatok, információk cseréjére a ter-
melés minél hatékonyabb megvalósításáról, illetve a tárolás, fel-
dolgozás és tartósítás gyakorlatáról.

A kiállítási standjukat fő profiljukból válogatták össze, melyek 
között szerepeltek nyers zöldség- és gyümölcsfélék – úgymint 
burgonya, sárgarépa, szőlő, tök, paprika, fokhagyma, vöröshagy-
ma – illetve a feldolgozott termékekből is vittek ízelítőt a teljesség 
igénye nélkül: befőttet, lekvárt, savanyúságot, bort. 

Standjuknál nagy érdeklődés mutatkozott a malacsütésre, a látoga-
tók szempillantás alatt jóízűen eltüntették a nyárson forgó állatot.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Tamási Város Önkormányzata 
Tamási a Koppány patak völgyében fekvő település 
már az őskorban lakott volt, ezt bizonyítják a Várhe-
gyen előkerült 3700 éves bronzkori leletek, illetve 
két későbbi földvár maradványa is.1984-ben nyilvá-
nították várossá. Legfőbb turisztikai nevezetessége 

a Várhegy alatt található termálfürdő, mely 2011 augusztusában 
egy modern, 4000 m²-es, 8 medencével, szaunavilággal, élmény-
elemekkel rendelkező fedett fürdővel bővült. A fejlesztések a ke-
rékpáros turizmust is szolgálják. Az útvonalak pihenőrészeit köz-
foglalkoztatás keretében készített bútorokkal díszítik. 

A városon belül jelenleg – az önkormányzati útőr programot is 
beleértve - 7 különböző startmunka mintaprogramban dol-
goznak a közfoglalkoztatottak. A legkiemelkedőbb 
programjaik - melyeket a kiállítás keretein be-
lül is bemutattak - a helyi sajátosságokra 
épülő és a mezőgazdasági program. 

A helyi sajátosságokra épülő program évről évre megújul új ter-
mékek gyártásával. Az idei évben a közfoglalkoztatottak nejlon-
zacskók és -zsákok gyártását végzik, valamint köztéri bútor gya-
nánt raklapból készítenek padokat, asztalokat. A kiállításon raklap-
ból készült polcos konyhaszekrényt, asztalt és padot mutattak be. 

A mezőgazdasági program keretében a város több mint 58 hek-
táron gazdálkodik vegyes termesztési technológiákkal. Az idei 
évben elkészült feldolgozó nagy előrelépést jelentett a program 
életében, hiszen a kertészetekben megtermelt terményeket sok-
színűbben tudják feldolgozni és a közétkeztetésbe, valamint a 
járási Zöldalmaházba beszállítani. A kiállítás keretén belül bemu-

tatták az elkészült savanyúságokat, paprikakrémeket, pikáns 
paprikalekvárokat, cékla- és hagyma chutneykat, a 

primőr minőségű fóliaházas zöldségféléket és 
a város parkjaiba nevelt dísznövényeket.

A várost a közfoglalkoztatási projektek 
vezetői és a mezőgazdasági prog-

ramban dolgozó brigádvezetők 
képviselték a kiállításon. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Udvari Község Önkormányzata 
Udvari község Tolna megyében a halmozottan hát-
rányos helyzetű Tamási járásban található.  Né-
pessége többször is jelentősen változott. 
A második világháborút megelőzően 
a lakosság száma megközelítette a 

2000 főt, jelenleg 330 lelket számlál a település. 

A település vezetése az itt élő nehéz hely-
zetben lévő családok megélhetési gondjait 
kívánja enyhíteni. 2016. évben továbbra is 
kiemelt program a mezőgazdasági minta-
program, hiszen ez bevételt jelent az önkor-
mányzat számára. A 2016. évben 13 hektár 
területet műveltek meg.

Az állattartás irányába is elmozdultak, beve-
zették a sertés- és baromfitartást. A tojás fel-
használásával tésztagyártás bevezetését tervezik.

A belvízelvezetési programjuk az elvezető árkok bur-
kolását célozza meg, így elősegíti a csapadékvíz elfo-

lyását a befogadó árokba, 
mely segítségével az árok 

tisztítása könnyebbé és 
gyorsabbá válik.

A belterületi közutak 
karbantartására irá-
nyuló programjuk 
a belterületi utak 

kátyúzását, a hídkor-
látok csiszolását, fes-
tését és a parkosítást 

valósítja meg.

A Kiállításon a mező-
gazdasági program során 

megtermelt zöldségeiket 
és gyümölcseiket, valamint az 

azokból feldolgozott termékeket 
mutatták be a szakemberek és a nagy-

közönség számára. Ilyen termékek voltak: be-
főttek, lekvárok, (kiemelten az általuk már több éve készített, nép-
szerű és külföldön is ismert kápia paprikából készült lekvár), illetve 
a bodza- és meggy-málna szörpök. Nagy sikert arattak a mutatós 
és sokszínű mosolygós savanyúságaik, köztük a védjegyükként 
szolgáló „Udvari trikolor” avagy kápia a javából (piros- fehér- zöld 
színű savanyúság).

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Keléd Község Önkormányzata 
Vas megye legöregebb és egyik legkisebb települé-
se Keléd. A Zala megye határán fekvő, összesen 74 
lakost számláló kistelepülést az elnéptelenedés jel-
lemezte 2010-ig. 2013-ban decentralizált forrásból, a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásá-

nak keretein belül indította el a község mezőgazdasági program-
ját 6 fő részvételével. 

2014-től kezdődően már hátrányos helyzetű településként a já-
rási startmunka mintaprogramban megnövelt létszámmal, 13 fő 
foglalkoztatásával folytatták a programot. Keléd külterületén 3,2 
hektár területen elsősorban konyhakerti növények, paprika, pa-
radicsom, burgonya, tök, sárgarépa, fehérrépa, káposzta hagyma, 
uborka, borsó termesztésével foglalkoztak. A megtermelt kony-
hakerti növényekkel teljes egészében ellátták a Jánosházai Általá-
nos Iskola konyháját, a felesleget értékesítették a falu és a környék 
lakosai részére heti rendszerességgel a piacon. A megtermelt 
termények egyre növekvő mennyiségének hasznosítása irán-
ti igénynek, valamint a foglalkoztatottság további növelésének 
érdekében zöldségfeldolgozót építettek, a 2015. április elsejével 

induló programjukban. Az épületet 2016. július 8-án avatták fel. 
Jelenleg 30 főt foglalkoztatnak a mezőgazdasági programban, a 
megművelt terület a kezdeti 3,5 hektárról 10 hektárra növekedett. 
A frissen fel nem használt terményből az új zöldségfeldolgozóban 
savanyúság, fagyasztott zöldség készül. Jelenleg futó programjuk-
ban a már bevált szabadföldi és fóliasátras konyhakerti növényter-
mesztés mellett az egykor országos hírű kelédi szilva újratelepíté-
sét kezdték meg.

Keléd először vett részt a 2016-ban megrendezett II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon, ahol elsősorban konyhakerti növé-
nyek bemutatásával és árusításával jelentek meg. Fokhagymát, 
vörös hagymát, salátának való és elrakni való uborkát, főzőtököt, 
sárgarépát, petrezselymet, céklát és fejes káposztát hoztak a kiállí-
tásra. Ezen túl öt fajta burgonyával jelentek meg, termelnek agria, 
kondor, balatoni rózsa, hópehely, desiree és vegyes burgonyát. 
Nagyon büszkék a különféle paprikáikra, ebből is termelnek étke-
zési, lecsó-, kosszarvú, cseresznye-, illetve almapaprikát, valamint 
a sokak által szeretett kápiát.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Bébic Szociális Szövetkezet
Veszprém megye Sümegi járásának 
egyik kis lélekszámú, társadal-
mi-gazdasági szempont-
ból hátrányos helyzetű 
települése Ukk. 

Az önkormányzat a kistérségi, majd 
később járási startmunka minta-
program keretében 2012 márci-
usától 2016 februárjáig folytatott 
mezőgazdasági tevékenységet. 
A program kezdetét követő egy 
év után körvonalazódott, hogy 
a piacképes, és helyi adottságok 
alapján hatékonyan termelhető 
növények (cékla, homoktövis, fekete 
berkenye, bodza, málna, napraforgó, 
tök) termesztésével, feldolgozásával 
érdemes foglalkozni, ezért egy zöldség- 
és gyümölcsfeldolgozó üzem, valamint egy 
aszaló kialakításába kezdtek. Az üzem elhelyezésé-
re szolgáló épület belső felújítása, illetve a feldolgozáshoz 
szükséges gépek, berendezések beszerzése a szociális szövetke-
zetek működését elősegítő kiegészítő támogatásból történt. Az 
aszalás céljára egy melléképületet újítottak fel. 

A közfoglalkoztatottak a felsorolt zöldségek, gyümölcsök külön-
böző eljárásokkal történő tartósítását (aszalás, lekvárfőzés, zöld-
ség- és gyümölcslékészítés), valamint napraforgóolaj, tökmagolaj 
és mákolaj előállítását végezték a program keretében 2016. év 
elejéig, majd ezt követően az önkormányzati alapítású, de koráb-
ban csak a termékek értékesítésben közreműködő szociális szö-

vetkezet átvette a termelési és 
értékesítési feladatokat egyaránt. 

A szociális szövetkezet 2015. évben 
10 főt foglalkoztatott TÁMOP 2.4.3. 

pályázat keretén belül, továbbfoglal-
koztatásukat a feldolgozott termékek ér-

tékesítéséből tudták finanszírozni. A jövőben 
újabb pályázati források bevonásával kívánják a 

szociális szövetkezetet továbbfejleszteni.

A szociális szövetkezet vezetője a helyi polgármester, aki munka-
társaival együtt évek óta koordinálja, menedzseli az álláskeresők 
számára megélhetést biztosító tevékenységet. Munkájának része 
a feldolgozás eredményeként létrejött termékek széles körű nép-
szerűsítése, további piaci lehetőségek feltárása is, amelyre kitűnő 
alkalom volt 2016-ban is az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás. 
A Bébic Szociális Szövetkezet a kiállításon gyümölcs- és zöldség-
levek, lekvárok, szörpök, valamint tökmagolaj bemutatásával és 
értékesítésével vett részt.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Küngösi Szociális Fogyasztási 
Szövetkezet 

Küngös község Veszprém megye keleti 
részén helyezkedik el, Fejér megyével 
határos település. Bár a község a Ba-
latonalmádi járásban található, de 
nem tartozik a turisztikailag frek-

ventált, és munkaerő-piaci szempontból ked-
vező helyzetben lévő Balaton-parti települé-
sek közé. Helyben kevés a munkalehetőség, 
így a közfoglalkoztatás fontos szerepet játszik 
a falu életében. 

2014. évben még hátrányos helyzetű tele-
pülésnek minősült, így a kistérségi startmunka 
mintaprogram keretében támogatásban része-
sülhetett. Mezőgazdasági programjában először 
csak téli tárolásra alkalmas növények (vöröshagyma, 
cékla, káposzta, burgonya) szabadföldi termesztésével fog-
lalkozott, majd a tevékenység kibővült fóliasátras gazdálkodás-
sal (retek-, saláta-, paprika-, paradicsomtermesztéssel), valamint 
a zöldségfélék feldolgozásával. Több évtizednyi tapasztalaton 
nyugvó küngösi receptek alapján konyhai felhasználásra történő 
előkészítés, gyorsfagyasztással történő tartósítás, vákuumcsoma-
golás, valamint ivólevek, lekvárok, konzervek készítése történik 
a feldolgozóüzemben. A termékskála kialakításánál a rászoruló 
háztartások szükségleteit, illetve a piacfelmérésen alapuló igé-
nyeket vették figyelembe. 

A településen 2009. évben alakult meg a Küngösi Szociális Fo-
gyasztási Szövetkezet, amelyhez 2014 novemberében csatlako-
zott az önkormányzat is, annak érdekében, hogy a mintaprog-
ramban megtermelt áruk értékesítésében együttműködjenek.

A település mezőgaz-
dasági tevékenységét 

az elmúlt két évben 
hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás kereté-
ben folytatta.

A szociális szövetkezetek 2015. 
évi kiegészítő támogatásának 

igénybevételét követően 2016 júliu-
sában az önkormányzat létrehozott egy új 

szociális szövetkezetet, amelynek részére haszonkölcsön szerző-
dés keretében átadták a startmunka mintaprogramban beszer-
zett eszközöket, gépeket. A hosszú távú cél az, hogy a szociális 
szövetkezet folyamatos munkalehetőséget és jövedelmet bizto-
sítson – kezdetben állami támogatással, azt követően saját bevé-
teleiből - az arra rászorulók részére.

Bemutatkozásra, terméknépszerűsítésre és más településeken 
működő programok megismerésére is lehetőséget biztosított 
a II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás, amelyen a Küngösi 
Szociális Fogyasztási Szövetkezet különleges savanyúságok, be-
főttek, szörpök és lekvárok (pl. orgona szörp, levendula szörp, 
medvehagymakrém, töklekvár) bemutatásával vett részt. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Lovászpatona Község Önkormányzata
Veszprém megye északi szélén, a Pápai járás területén 
található Lovászpatona településen évszázadokra visz-
szamenőleg meghatározó életforma, illetve megélhe-
tési forrás a mezőgazdasági tevékenység. Ennek figye-
lembe vételével, és felismerve, hogy a településen élő 
tartósan álláskeresők számára helyben célszerű értel-

mes, értékteremtő munkalehetőséget teremteni, az önkormányzat 
2013 márciusában mezőgazdasági tevékenységbe kezdett.

A település mezőgazdasági előkészítő munkálatok elvégzését köve-
tően első alkalommal 2013 októberében kapott támogatást terveik 
megvalósításához kistérségi startmunka mintaprogram keretében. 

A program azóta folyamatosan zajlik, jelenleg 15 fő  közfoglalkozta-
tott végez többféle mezőgazdasági tevékenységet (szabadföldi- és 
fóliás növénytermesztés, palántanevelés, gombatermesztés).

A megtermelt zöldségek a közétkeztetést végző helyi vállalkozók 
részére, valamint termelői piacon kerülnek értékesítésre. A fóliás 
növénytermesztés keretében paprikát, paradicsomot, salátát, fű-
szerpaprikát termesztenek, valamint palántanevelést is folytatnak 
(saját részre 10.000 db fűszerpaprika palántát, illetve eladásra szá-

mos zöldségféle palántáit állítják elő). A palánták és a zöldségek 
értékesítéséből származó, évről-évre növekvő árbevételt a prog-
ram továbbfejlesztésére fordítják. 

A 2016-2017. évi programban beszerzésre kerülő aprító-őrlő gép-
sor segítségével már megoldható a szárított fűszer- és gyógynö-
vények helyben történő feldolgozása, valamint a tartósító gépsor 
segítségével a rövid ideig tárolható termékek tartósítása. 

A 2016. évi járási startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó, hű-
tőkapacitás növelését célzó kiegészítő támogatás segítségével 
hatékonyabbá tehető a gazdálkodás, és jelentős árbevétel-növe-
kedés is elérhető.

A mezőgazdasági programhoz kapcsolódóan 2013 óta gazdasági 
épület építése folyik. Jelenleg a pinceszint készült el, ahol gom-
batermesztés, illetve a zöldségek tárolása történik.  A távlati célok 
között szerepel az épület befejezése, abban szociális helyiségek, 
mintabolt és tároló helyiségek kialakítása.

A program célja a termelés, értékesítés mellett szakmai tapaszta-
lat biztosítása a résztvevőknek, annak érdekében, hogy az eset-
leges kilépésüket követően az elsődleges munkaerőpiacon is 
megállják helyüket. 

A település polgármestere végső célként szociális szövetkezet 
formájában működő mintagazdaságot tervez létrehozni, amely 
árbevételei révén állandó munkalehetőséget biztosíthat majd a 

helyi, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyez-
kedni nem tudó lakosoknak.

Az II. Országos Közfoglalkoztatási Ki-
állítás kitűnő alkalmat biztosított 

Lovászpatona számára is termé-
kei (paprika, paradicsom, fűszer-
paprika, tök, őrölt paprika, befőt-
tek, savanyúságok, szárított fű-
szer- és gyógynövények) megis-

mertetésére, értékesítésére. A tele-
pülés elnyerte a „Legszebb stand” dí-

ját.  Emellett 15 fős néptánccsoport-
ja is bemutatkozott a kiállítás első napján.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Molnár Mária Szociális Szövetkezet
Várpalota város Veszprém megyében, a Várpalotai já-
rás területén található. Kedvező földrajzi fekvésének 
és ipari múltjának köszönhetően nem tartozik a mun-
kaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű 
települések közé, de az álláskeresők iskolai végzettség 

szerinti összetételét tekintve nincs kedvező helyzetben, ugyanis 
sok az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, az elsődleges 
munkaerő-piacról tartósan kiszorult álláskereső. 

Az ehhez a réteghez tartozók egy részének munkaerőpiacra tör-
ténő visszavezetése érdekében 2013. évben Várpalota Város Ön-
kormányzata startmunka mintaprogram keretében támogatást 
kapott előkészítő és feldolgozó konyha létrehozására, ahol a 

helyben megtermelt, illetve a környékbeli termelőktől felvásárolt 
termények feldolgozását végezték. 

Az egyéves támogatási időszak lejártát követően az önkormány-
zat által alapított Molnár Mária Szociális Szövetkezet vette át a 
foglalkoztató szerepét, és a dolgozókat munkaviszony, illetve 
további létszámot közfoglalkoztatási jogviszony keretében fog-
lalkoztatja, valamint folyamatosan bővíti termelési és értékesítési 
tevékenységét. Az önkormányzat az állami támogatással meg-
vásárolt eszközeit 2016. évben a szociális szövetkezet részére ha-
szonkölcsönbe adta.

A szociális szövetkezet ivóleveket, lekvárokat, szörpöket, 
savanyúságokat állít elő, részben saját, illetve felvá-

sárolt nyersanyagból. A termékek jelentős része 
a közétkeztetésben kerül felhasználásra, a töb-

bi pedig egyéb csatornákon keresztül kerül 
értékesítésre.

A szövetkezet beszállítói és vásárlói hálózata 
az évek során egyre jobban kiépült, és folya-

matosan bővül. Ennek köszönhetően folya-
matosan keresik termékeit, és nő az árbevétele.

A 2016. évi II. Országos Közfoglalkoz-
tatási Kiállításon standjukon sa-

vanyúságok, szörpök, lekvárok 
széles kínálatával találkoz-

hattak a látogatók.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Borsfa Község Önkormányzata 
Borsfa Zala megye Letenyei járásában a Borsfa 
patak partján fekszik. A falu neve a magyar 
Bas személynévnek és a bors főnévnek 
idomulásával keletkezett. 1744-ben 
Mária Terézia adománylevele alap-

ján a kanizsai uradalom részeként az Eszterházy 
család hercegi ágának adományozták, majd 1767-
ben a becsehelyi uradalom részeként a Festetics-
családhoz került.

A lakosság száma: 694 fő

Borsfa község Oltárc községgel konzorciumban 
működteti közfoglalkoztatási programját. Ennek  
keretében Borsfán aszalóüzemet működtetnek, 
Oltárcon pedig fóliasátras gazdálkodás keretében  
különféle zöldségeket és palántákat nevelnek.

Közfoglalkoztatási program keretében a két településen 
jelenleg 28 főt foglalkoztatnak. A programokban elsősorban 
konyhakerti növényeket termelnek. A megtermelt terményeket 
a borsfai önkormányzat konyháján keresztül a közétkeztetésben 
hasznosítják. Az aszalóüzemben aszalással, szárítással, illetve sava-
nyítással tartósítanak. Az így készített termékek nagy része szintén 
a saját konyhán kerül felhasználásra, a felesleget pedig a lakosság 
részére értékesítik.

A program keretében konyhakerti növényeket (burgonya, paradi-
csom, paprika, káposzta, tarlórépa, sárgarépa, cékla, petrezselyem, 
sóska, bab, borsó, uborka, hagyma, fűszernövények), gyümölcsöket 
(szilva, homoktövis, eper, málna) termesztenek, savanyúságokat (csa-
lamádé, svéd uborka, uborka, paprika, káposzta, répa, cékla, lecsó), 

befőtteket (meggy, 
körte, tökkompót), lek-

várokat (meggy, málna, 
szamóca, szilva) készíte-

nek, valamint aszalt gyü-
mölcsöket (szilva, meggy, 

alma, körte, füge), szárított 
fűszereket (paprika, tárkony, 

borsikafű, szurokfű, citromfű, petre-
zselyem, kakukkfű, zeller) állítanak elő.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon a kö-
vetkező termékeikkel jelentek meg:
Savanyúságok: svéd uborka, csalamádé, csemegeuborka, lecsó, 
savanyúpaprika, vegyes savanyúság, vajbab, sóska, paradicsom
Kompótok: körte, meggy, tök (ananász, kivi, narancs ízesítéssel)
Lekvárok: szamóca, málna, szilva
Aszalt, szárított termékek: körte, szilva, meggy, füge, sárgarépa, 
karalábé, petrezselyem
Fűszerek: paprika, borsikafű, tárkony, szurokfű, kakukkfű, citromfű

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Kerecseny Község Önkormányzata
A település Zala megye középső terü-
letén, a Nagykanizsa-Keszthely-
Zalaegerszeg városok által ha-
tárolt háromszögben helyez-
kedik el. Kerecseny lakossá-

gának száma a 2016. január 1-jei adatok 
alapján 269 fő, melyből 130 férfi és 139 
nő.  A regisztrált álláskeresők száma 16 
fő, közfoglalkoztatási programban pe-
dig jelenleg 35 fő dolgozik. 

Kerecseny község 2012. évtől fo-
lyamatosan részt vesz a startmunka 
mintaprogramban, évenként átlago-
san 30 főt foglalkoztatnak. A településen 
szinte kizárólag a közfoglalkoztatás biztosít 
munkalehetőséget az aktív korúak számára. A 
településen belterületi úthálózat karbantartása, 
mezőgazdasági utak, földutak karbantartása, helyi sajá-
tosságokra épülő program, önkormányzati útőr, valamint mező-
gazdasági program folyik. A karbantartási projektekben felújítot-
ták a település belterületi útjait és a mezőgazdasági földutakat, a 
helyi sajátosságokra épülő program keretén belül a településen 
lévő jóléti víztározó környékének a földmunkáit és tereprende-
zést, parkosítást valósították meg. A téli közfoglalkoztatásban 
pedig az önkormányzat tulajdonában lévő építmények belső és 
külső faszerkezeteinek festését, karbantartási munkáit végezték 
el. A legnagyobb létszámot - átlagosan 30 fővel  - a mezőgazda-
sági programban foglalkoztatják, melynek keretén belül 4 hektár  
földterületet vontak művelés alá. 

Az eszközbeszerzések során vásároltak egy tolólapos munkagé-
pet, fokozatosan gépesítették a termelést, melynek köszönhe-
tően a termesztéshez szükséges traktorokat, talajművelő eszkö-
zöket is beszereztek.  A termelés folyamatosságának biztonsága 
érdekében fóliasátrakat építettek. Jelenleg 3 db 400 m2-es sá-
torban folyik a termelés, nagyrészt paprikával és uborkával. A ter-
mények mennyiségének fokozása, illetve a minőségi előrelépés 
érdekében automata öntözőberendezést – esőztető, csepegtető 
öntözést - és a hőfokszabályozás miatt párásítót alakítottak ki a 
fóliasátrakban. 2016-ban egy palántanevelő sátort is építettek, 
melynek fűtését komposztkazán segítségével oldják meg. A kör-

nyezettudatos termelés érdekében komposztot és 
szerves trágyát használnak a műtrágya helyett. 

4 hektár szántóföldön termesztenek szántó-
földi növényeket (bab, burgonya, olajtök) 

és konyhakerti zöldségféléket (cékla, fe-
jes káposzta, fokhagyma, paradicsom, 
petrezselyemgyökér, sárgarépa, ubor-
ka, vöröshagyma, zöldborsó, papri-
ka). 1,1 hektár területre telepítettek 
gyümölcsöst, melyen a legkorábbi 
nyáritól az egészen a téli tárolásúig 

mindenfajta gyümölcsfa megtalálha-
tó, többek között alma, körte, szilva és 

meggy, illetve málna, ribiszke, és fekete-
szeder cserje is terem. 

Az őszi időszak beálltával bakhátas 
agroszövetes takarással 4000 tő 

eper telepítését, valamint a 
felvevőpiacon egyre inkább 
keresett növények (homok-
tövis, fekete ribizli, piros 
ribizli, josta, szedermálna, 

köszmétefélékből piros és 
fehér valamint vörös áfonya) 

ültetését kezdték meg. 

Az év folyamán kialakítottak egy 
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üze-

met, melyben a megtermelt zöldségféléket tartósítják, savanyítják. 
A nyár folyamán 10 fő közfoglalkoztatott vett részt egy zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozó tanfolyamon, melynek végeztével szakkép-
zettséget szereztek, és azóta a feldolgozó üzemben dolgoznak. 
Legnépszerűbb termékeik a savanyított kerékrépa, káposzta, ve-
gyes savanyúságok, vegyes vágottak, különböző hőkezelt, tartósí-
tószer-mentes termékek, csipkebogyólekvár. 

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon zöldségfélékkel - 
többfajta paprika, lilahagyma, burgonya, fokhagyma – valamint 
savanyított termékekkel és lekvárokkal mutatkoztak be. A rendez-
vényen zalai babos kerékrépa levest főztek, mely az érdeklődők 
között nagy sikert aratott. 

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Szalapa Község Önkormányzata
Szalapa Zala megye észak-keleti részén elhe-
lyezkedő, alig 200 lelket számláló aprófalu. A 
település önkormányzata 2011 óta folyamato-
san részt vesz közfoglalkoztatási programok-
ban, ezek közül kiemelkedő jelentőségű a start 
mezőgazdasági mintaprogram. Erre a közfoglal-

koztatási alapra épült fel az önkormányzati alapítású és tagságú, 
helyi szociális szövetkezet, amely többek között hidegen préselt 
növényi olajokat gyárt, a közfoglalkoztatásban megtermelt olajos 
magvakból. Az önkormányzat második alkalommal vett részt az 
országos közfoglalkoztatási kiállításon.

A kiállításra egyrészt a községi önkormányzat start mezőgazda-
sági programban termelt nyersanyagaival és helyi sajátosságú 
programjában raklapból készített bemutatótárgyaival, illetve a 
Szalapai Szociális Szövetkezet feldolgozott termékeivel érkeztek.

Az önkormányzat az alábbi termékeket állította ki:
 Ŧ  élelmiszer: mák (0,5 kg-os kiszerelésben); 

olajtök mag, natúr (lédig kiszerelésben); 
pörkölt olajtökmag (lédig kiszerelés-
ben); olajtök (darab kiszerelésben); 
máriatövismag (lédig kiszerelés-

ben); dióbél (lédig kiszerelésben); felfűzött őszi fokhagyma; 
füstölt fokhagyma (lédig kiszerelésben); vöröshagyma (lédig 
kiszerelésben); burgonya – Agria és Desiree fajták (lédig kisze-
relésben); szelídgesztenye (lédig kiszerelésben)

 Ŧ  raklapból gyártott termék: bemutató polc (2 db); raklapból 
gyártott faláda (2 db); raklapból gyártott ládatartó (2 db)

A szociális szövetkezet termékei az alábbiak voltak:
 Ŧ  hidegen sajtolt mákolaj (0,25 l és 0,1 l kiszerelésben); hidegen 

sajtolt tökmagolaj (0,25 l és 0,5 l kiszerelésben); hidegen sajtolt 
máriatövismag-olaj (0,25 l és 0,1 l); hidegen sajtolt szőlőmagolaj 
(0,1 l); hidegen sajtolt repcemagolaj (0,5 l); hidegen sajtolt nap-
raforgóolaj (1 l); hidegen sajtolt sárgabarackmag-olaj (0,1 dl); 
hidegen sajtolt szójamagolaj (1 l); hidegen sajtolt dióolaj (0,1 l).

 Ŧ  méhészetben használt keretek (1/2 NB; NB; HUNOR, ZANDER, 
DADANT)

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Zalaszentmárton Község 
Önkormányzata

Zalaszentmárton Zala megye szívében, 
a Balatontól nyugatra található. A 75 
fős településen nincs munkanél-
küliség, Zalaszentmártonba öt 
környező településről is járnak a 

közfoglalkoztatottak dolgozni.

Az alapvető termelőeszközök (pl. traktorok, 
burgonyaültető-, burgonyaszedő- és perme-
tezőgép) az önkormányzat rendelkezésére 
állnak, emellett évről évre egyre több eszközt 
szereznek be a településen. Szabadföldi terme-
lésben burgonyát, sárgarépát, zöldséget, uborkát, 
babot, zöldbabot, cukorborsót, és vöröshagymát ter-
mesztenek. 

A községben fóliás termesztést is folytatnak összesen 12 db fó-
liasátorban, amelyekben paprikát és paradicsomot termesztenek. 
A paprikából savanyúpaprikát és lecsót, a paradicsomból pedig 
sűrített paradicsomot készítenek. 

A zöldségek mellett orvosi zsályát is nevelnek 500 m2 nagyságú 
területen. 

A település Greennovációs Nagydíjas és nyertek a „Legjobb Ön-
kormányzati Gyakorlatok” című programban is. A „Termelő Falu” 
programban zártkertjeik revitalizációjába kezdtek, mely során a 

felhagyott szőlőhegyi területeket fogták újra művelésbe. A Her-
man Ottó Intézet által kiírt pályázaton elnyert összegből gyü-
mölcslé feldolgozó kisüzemet hoztak létre, amelyben, úgyneve-
zett „Bag in box” csomagolásba préselik a gyümölcslevet.

A II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításra közfoglalkoztatott-
jaik által, saját receptúra alapján készített termékeik mellett a 
szomszédos Egeracsa áruit is bemutatták.  A savanyú paprika és 
uborka, a svéd uborka, valamint a vegyes csalamádé különösen 
kedveltek voltak az érdeklődők körében. A látogatókat az általuk 
előállított préselt almalével is megkínálták.

II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás
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Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
a megyei közfoglalkoztatási kiállítás, mint rendezvény többéves 
hagyományra tekint vissza. az első közfoglalkoztatási kiállítás-
ra 2013. évben Békés megyében került sor 54 kiállító település 
részvételével. a Békés megyei kiállítás sikerét követően további 
kormányhivatalok csatlakoztak a megyei kiállítások szervezőinek 
sorába: közfoglalkoztatási kiállítást szerveztek Baranya, Borsod-
abaúj-zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-szolnok, 
Komárom-esztergom, Nógrád és tolna megyékben is, 2014-ben 
összesen 402, 2015-ben 326 közfoglalkoztató részvételével. 

a közfoglalkoztatási kiállítások célja, hogy megismertessék a szé-
lesebb körű közvéleménnyel a közfoglalkoztatás fejlődését, ér-
tékteremtő tevékenységeit, pozitív hatását a településeken élők 
életére. a rendezvények lehetőséget biztosítanak a közfoglalkoz-
tatás főbb szereplőinek kötetlen eszmecseréjére, a közfoglalkoz-
tatási programok innovációs eredményei közötti tájékozódásra, 
a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására, más 
közfoglalkoztatók számára történő átadására. 

a kiállítások programját – a közfoglal-
koztatók bemutatkozásán túl – szak-
mai fórumok, kulturális programok, 
gyermekrendezvények színesítet-
ték. a kiállítóknak több helyszínen 
lehetősége nyílt a tájjellegű ételek 
elkészítésére, kóstoltatására is. 

az elmúlt években megrendezett megyei közfoglalkoztatási kiál-
lítások népszerűsége nyomán a Belügyminisztérium indokoltnak 
tartotta a rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerült 
költségek központi támogatását, amely alapján 2016. évben a kor-
mányhivatalok a szervezési kiadásaikhoz költségtámogatást vehet-
tek igénybe. az így kapott juttatás elősegítette, hogy még színvona-
lasabb, színesebb műsorokban gazdag események valósultak meg. 

2016. évben a Borsod-abaúj-zemplén Megyei Kormányhivatal ál-
tal szervezett iii. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár nyitotta meg a 
közfoglalkoztatási kiállítások sorát 2016. szeptember 2-án. ezt kö-
vetően szeptember 6-án Komárom-esztergom megyében, szept-
ember 7-én Jász-Nagykun-szolnok megyében, szeptember 8-án 
Békés megyében, szeptember 15-én tolna és – a megyében első 
alkalommal – szabolcs-szatmár-Bereg megyében mutatták be kiál-
lítás keretében a közfoglalkoztatás eredményeit. a szeptember 16-i 

Hajdú-Bihar megyei, majd a szeptember 17-i Nógrád 
megyei rendezvényt követően 2016. november 

23-án a Csongrád megyei iii. Közfoglalkoztatá-
si adventi Kiállítás és Vásár zárta a 2016. évi 

kiállítások sorát.  

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
2016. szeptember 2-3.
A rendezvény céljA

az elmúlt két évben a Borsod-abaúj-zemplén Megyei Kor-
mányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város önkormány-
zata Miskolc belvárosában látványos, és igen sikeres 
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt rendezett.

az előző évek pozitív tapasztalatainak figyelembe 
vételével, a hagyományokat ápolva döntött úgy 
a Borsod-abaúj-zemplén Megyei Kormányhivatal, 
hogy 2016. évben is megrendezi a közfoglalkozta-
tási kiállítást. a kiállításon részt vevő közfoglalkozta-
tók lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák érték-
teremtő közfoglalkoztatási programjaikat és a kistérségi 
startmunka mintaprogramok keretein belül előállított 
termékeiket, megismertessék egymással a jó gyakorlatokat 
és szorosabb együttműködést alakítsanak ki. Kívánatosnak tar-
tották ebben az évben, hogy a résztvevő kiállítók helyezzék elő-
térbe a vásár jelleget, kóstoltatással és árusítással színesítsék a 
kiállítás programját. 

a rendezvényt 2016. szeptember 2-3. (péntek-szombat) 10:00 – 
17:00 óra közötti időszakban tekinthették meg a látogatók Mis-
kolc városközpontjában. a munkaerő-piaci adatok egyértelműen 
alátámasztják, hogy a megyében a közfoglalkoztatásnak a tele-
pülések életében igen jelentős társadalmi és gazdasági szerepe 
van. az aprófalvak lakosságmegtartó lehetősége elsősorban attól 
függ, hogy az munkavállalási korú emberek helyben kapnak-e 
munkalehetőséget. a megyében dolgozó közel 40 ezer fő köz-
foglalkoztatott többsége büszke arra, hogy kétkezi munkájával 
hozzá tud járulni ahhoz, hogy lakókörnyezete szebbé, élhetőbbé 
váljon. az elért eredmények tükrében a közfoglalkoztatási progra-
mok látható sikereit, sokszínűségét, értékteremtő tevékenységeit 
minél szélesebb körben ismertté kell tenni. a közfoglalkoztatási 
kiállítás elsődleges célja az volt, hogy bemutassák, és valós, hiteles 
képet adjanak a Borsod-abaúj-zemplén megyei közfoglalkozta-
tásról, népszerűsítsék az új típusú közfoglalkoztatási programok 
innovatív elemeit és elért eredményeit, és ezzel javítsák a közfog-
lalkoztatás társadalmi megítélését.

A rendezvény résztvevői

a kiállításon Borsod–abaúj–zemplén megye 16 járásának köz-
foglalkoztatói kaptak lehetőséget, hogy bemutassák a különbö-
ző programokban előállított termékeiket, és számot adjanak a 

megtermelt javak 
ésszerű és haté-

kony, a társadalom 
számára hasznos fel-

használásáról.

az idei kiállítás különlegessége 
volt, hogy meghívásukat elfogadva a 

szomszéd Heves megyéből 6 vendégkiállító érkezett, színesítve a 
vásári forgatagot.

a 105 db kiállítási standon 99 település mutatkozott be. a kiállítók 
között 93 települési önkormányzat, 6 településüzemeltető szer-
vezet (gaMesz), 3 önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft., 1 szo-
ciális szövetkezet, és 2 egyéb szervezet (startprogram iroda, szo-
ciális, egészségügyi, gyermekjóléti integrált intézmény) volt jelen.

A rendezvény megnyitójA

a „Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár” hivatalos megnyitására a 
szent istván téren felállított nagyszínpadon került sor. 

ennek keretében Demeter ervin a Borsod-
abaúj-zemplén Megyei Kormányhi-
vatal kormánymegbízottja és Dr. 
Kiss János a rendezvénynek 
otthont adó Miskolc Megyei 
Jogú Város alpolgármestere 
köszöntötte a résztvevőket.  
a köszöntők elhangzását 
követően Dr. Hoffmann 
imre a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatásért felelős he-
lyettes államtitkára nyitotta meg 
a rendezvényt.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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a résztvevőket Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő is 

köszöntötte, aki úgy fogal-
mazott: szinte egy biopiac 
költözött most a miskolci 
főutcára, és külön öröm, 
hogy ezek a termékek java 
részben Borsod megyéből 

származnak.

a házigazda település nevében 
Dr. Kiss János alpolgármester egy 
Deák ferenc idézettel köszöntötte 

a résztvevőket a megnyitón: 
„Csak a munka fejti ki, csak 

az tartja fel a testnek és lé-
leknek erejét; csak munka 
tesz hasznossá magunk és 
polgártársainkra nézve.”

Demeter ervin kormány-
megbízott kiemelte: a kiál-

lításnak – a közfoglalkoztatás 
által teremtett értékek bemutatása 

mellett - az is célkitűzése, hogy a részt-
vevők megismerjék egymást. Megnézzék egymás munkáit, ötle-
teket merítsenek. 

Dr. Hoffmann imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes állam-
titkár elmondta: a kiállítás támogatásával az volt a céljuk, hogy a 
közfoglalkoztatás szereplői minél szélesebb körben bemutassák 
az állampolgároknak, mivel is foglalkoznak, milyen termékeket 
állítanak elő. tapasztalataik szerint az önellátó és önfenntartó tele-
pülések működésére a járási mintaprogramok nyújtják a legjobb 
példákat, ezen belül is a mezőgazdasági programok és projektek 
a legjelentősebbek. a mintaprojektek tevékenységi köre igen 
szerteágazó, az illegális hulladéklerakók felszámolásától a belvíz-
elvezetési programokig mind azt a célt szolgálják, hogy egész 
éven keresztül folyamatos munkavégzést, és ezáltal megélhetést 
tudjanak biztosítani a települések közfoglalkoztatottjai számára – 
hangsúlyozta Hoffmann imre, kiemelve, hogy 2017-ben új 
programok kerülnek bevezetésre. 

A kiállítás

a kiállítási standok Miskolc város központjában 
a széchenyi istván utcában, a szent istván és az 
erzsébet téren kerültek kialakításra. a 105 kiállító 
4900 m2 kiállítási területen 488 m2 alapterületű 
kiépített standon és 512 m2 szabad területen mutat-
kozott be. a kiállítási pavilonok elhelyezkedése járáson-
ként került kialakításra.

az ízlésesen berendezett faházakban elsősorban a mezőgazdasá-
gi és a helyi sajátosságokra épülő programokban megtermelt és 
feldolgozott termékeket, javakat tekinthették meg az érdeklődők.

a rendezvényt kísérő egyéb programok – főzőverseny, amatőr 
művészeti csoportok bemutatkozásai, műsorai – színesebbé tet-
ték a kétnapos kiállítást. a meghirdetett „leg-
ötletesebb kiállító” díj elnyerése még in-
kább motiválta a közfoglalkoztatókat 
és ennek eredményeképpen iga-
zán szép és ízlésesen kialakított 
faházak várták a látogatókat.

a kiállítók több pavilonban 
nagyméretű installációkon, vagy 
vetítéses előadásokkal, filmekkel 
mutatták be az értékteremtő tevé-
kenységüket. több helyszínen „köz-
foglalkoztatási totó” sikeres kitöltésével le-
hetett még több ismeretre szert tenni. a kiállítók 
számos helyen saját termékeikből kóstoltatásokat tartottak, így a 
vásári látogatók gyümölcsöket, aszalványokat, lekvárokat, szörpö-
ket, feldolgozott termékeket, lecsót, savanyúságokat, süteménye-
ket, gőzgombócot, kürtős kalácsot, gyógynövényekből készített 
teát, az állattenyésztésből származó késztermékeket, mint például 
kolbászt, füstölt sonkát, szalonnát ízlelhettek meg.

emellett a kiállításra a helyi sajátosságokra épülő és az egyéb 
programokban előállított áruféleségek sokaságát is elhozták a 
kiállítók. a különböző betonelemek, térkövek, köztéri fabútorok, 
drótfonatok, varrodai termékek, zászlók, használati és dísztárgyak 

jól reprezentálták a közfoglalkozta-
tás sokszínűségét.

a kiállításon elsősorban a 
fiatalabb korosztály kö-
rében nagyon kedvelt 
volt a közfoglalkozta-
tás keretében tartott 
állatok bemutatása. 

Őshonos magyar tyúk-
fajtákat, mangalica serté-

seket és kecskéket lehetett 
megtekinteni, illetve simogatni.

a kiállítás két napján meghatározó volt 
a vásári hangulat. a megfelelő hatósá-
gi engedéllyel rendelkező közfoglal-

koztatóktól elsősorban mezőgazdasági 
termékeket (hagyma, burgonya, sava-

nyított termékek, befőttek, lekvárok, stb.) 
vásároltak az emberek.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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a kiállítók számára meghirdetett főzőversenyen 15 csapat indult. 
a zsűri az első díjat Borsodnádasd Város önkormányzata és erk 
Község önkormányzata között osztotta meg.

a legötletesebb kiállítói díjat gelej Község önkormányzata nyerte.

kulturális előAdások

a kiállítást a szent istván téren felállított színpadon folyamatosan 
színes, zenés, táncos programok kísérték, az 1. számú táblázat sze-
rinti műsorrendben.

A megye értékteremtő járási stArtmunkA 
mintAprogrAmjánAk eredményei

a közfoglalkoztatás Borsod-aba-
új-zemplén megyében 2016. 
évben is hozzájárult a foglal-
koztatás számottevő bővü-
léséhez és a munkanélküli-
ségi ráta csökkentéséhez. 
a közfoglalkoztatás kereté-
ben támogatott igen nagy 
létszámú foglalkoztatás a 
megyében esélyt jelent az 
emberek számára, hiszen az el-
maradott, leszakadó térségekben 
ez az egyetlen munkavégzési lehetőség, 
amely a megélhetésüket biztosítja.

a járási startmunka minta- és ráépülő programokban elsősor-
ban az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a 
települések önfenntartását elősegítő tevékenységek támogatása 
került előtérbe, amely középtávon biztosíthatja a települések ön-
ellátásának lehetőségét.

Borsod-abaúj-zemplén megyében 2016. évben a megye 358 
településéből 286 önkormányzat működtethet valamilyen járási 

“iii. közfoglAlkoztAtási kiállítás és vásár” 1. táblázat

Időpont Járás, település
A rendezvény kulturális programjaira vonatkozó adatok

Fellépő neve Előadás típusa  
(zene, tánc,ének stb.) Fellépők létszáma (fő)

2016. szeptember 2. (péntek) Szent István téri  nagyszínpad
10:30-10:40 A közönség köszöntése, program ismertetése
10:45-10:55 Miskolci Járás: Miskolc Fráter Kórus ének 25
11:00-11:15 Köszöntők, a rendezvény megnyitása
11:20-11:30 Miskolci Járás: Miskolc Fráter Kórus ének 25
11:35-12:10 Miskolci Járás : Miskolc Lévay József Református Gimnázium Kórusa ének 30
12:30-12:40 Füzesabonyi Járás. Mezőtárkány Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Tánccsoportja tánc - Palotás, Monti csárdás 8
12:45-13:05 Miskolci Járás: Miskolc Classic Brass Quintett zene 5
13:10-13:25 Szikszói Járás: Halmaj Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete tánc, ének 18
13:30-13:40 Füzesabonyi Járás. Mezőtárkány A Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Tánccsoportja tánc 8
13:45-14:00 Ózdi Járás Borsodszentgyörgy Németh Béláné, Veres Zoltánné, Maczó Anna   3
14:05-14:25 Miskolci Járás : Miskolc Görömbölyi Zengedezők ének 15
14:30-14:50 Miskolci Járás: Miskolc Dallamok Szárnyán Művészeti Klub ének 10
15:00-15:50 Miskolci Járás : Miskolc Buri Jenő és Pataki Pál zene 2
16:00-16:20 Miskolci Járás : Miskolc Avas Táncegyüttes tánc 15
16:25-16:55 Miskolci Járás.: Miskolc Miskolci Mazsorett Együttes tánc 30
17:00 Főzőverseny, “Legötletesebb kiállító”Eredményhirdetés, díjak átadása

2016. szeptember 3. (szombat) Szent István téri  nagyszínpad
11:00-11:30 Ózdi Járás: Arló Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület színjátszó csoportja színjáték 7
11:40-11:55 Tiszaújvárosi Járás: Hejőbába Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete ének, tánc 20
12:00-12:20 Miskolci Járás: Miskolc Ködmön Formációs Táncegyüttes tánc 6
12:25-12:35 Miskolci Járás: Sajóvámos Sajóvámosi Népdalkör ének 10

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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startmunka mintaprogramot. a 7 tevékenységi területen a mi-
niszteri döntések 18 176 fő foglalkoztatását tették lehetővé.

a járási startmunka mintaprogramok a kedvezményezett járá-
sokhoz tartozó, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, az országos átlagot jelentősen megha-
ladó munkanélküliséggel sújtott településeken valósultak meg.

Belvízelvezetés
a 2016. évben a járási startmunka mintaprogram keretén belül 97 
települési önkormányzat indította el, illetve folytatta belvízelve-
zetés projektjét. a belvízelvezetés projektben folyamatosan meg-
tisztulnak a vízelvezető árkok és egyes településeken a patakmed-
rek is. több helyen jelentős problémát okozott az árkokban fel-
gyülemlett csapadék elvezetése, itt betonátereszek beépítésével 
sikerül feloldani a problémát. a vízelvezető árkok burkolásához 
szükséges mederlapokat legtöbb helyen az önkormányzatok sa-
ját maguk állítják elő. a program keretében sor került a műtárgyak 
karbantartására és a parlagfű-mentesítésre is.

Mezőgazdasági földutak karbantartása
a 2016. évben a mintaprogram megvalósításában 48 települési 
önkormányzat vett részt.

a projektben azoknak a mezőgazdasági földutaknak a javítá-
sát végezték, amelyek a településre be- és kivezetnek, vagy a 
használatuk gyakorisága miatt elengedhetetlen, hogy mindig 
olyan állapotban legyenek, hogy a közlekedés akadálymentes 
legyen rajtuk. sor került a mezőgazdasági és egyéb külterületi 
földutakon a kátyúk kiigazítására, illetve a belvíz által tönkretett 
területek javítására is. a program keretén belül folyamatosan 
elvégzik az út menti aljnövényzet takarítását, nyírását, kiemelt 
szerepet szánva a parlagfű-irtásnak. a kivágott fákat, tuskókat 
vegyes tüzelésű kazánhoz önkormányzati intézmények fűtésé-
nél hasznosítják. 

illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
a 2016. évben járási startmunka minta-
program keretén belül 33 települési 
önkormányzat indította el illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolása 
elnevezésű projektjét. a folyamato-
san újraképződő illegális hulladék-
lerakók szinte az egész megyében 
problémát okoznak.

a programban részt vevők a közte-
rületek tisztántartását, karbantartását, 
szeméttől való megtisztítását, fűnyírást 
végezték, továbbá folyamatosan kaszáltak, 
irtották a parlagfüvet.

Belterületi közúthálózat karbantartása
a 2016. évben belterületi közúthálózatok karbantartására irányu-
ló programot 79 települési önkormányzat valósított meg. 

a belterületi közúthálózat karbantartása projekt keretében a tele-
pülések tulajdonában lévő közutak karbantartását, javítását, pad-
kázását valósítják meg a közfoglalkoztatók. 

a program során az aszfalt nélküli utak zúzott kővel való borításá-
ra, a pormentesített utak kátyúzására és az út menti járda megépí-
tésére, illetve felújítására került sor. 

Bio- és megújulóenergia-felhasználás
a közfoglalkoztatási programokban keletkezett biomassza alap-
anyag gyűjtésére, tüzelőanyag előállítására irányuló programot 
2016. évben 44 közfoglalkoztató tervezett.

Helyi sajátosságokra épülő program
a települések fejlődését leginkább szolgáló járási mintaprogra-
mok megvalósításában 2016. évben 184 település vesz rész. a 
járási startmunka mintaprogramokban foglalkoztatottak 29,6%-a 
dolgozik ebben a programtípusban. a közfoglalkoztatottak részt 
vettek az önkormányzati épületek, szociális bérlakások felújítá-
sában, közösségi terek kialakításában, pavilonok- betonelemek, 
térkövek gyártásában, turisztikai attrakciók kialakításában, köztéri 
bútorok előállításában és kihelyezésében.

Mezőgazdasági program
a közfoglalkoztatók által leginkább kedvelt programelem, 
amelyben 2016. évben 232 település vett részt. a járási start-
munka mintaprogramokban dolgozók közel 40%-a tevékeny-
kedik ebben a programelemben. az évek során kialakították a 
szántóföldi és a konyhakerti növénytermesztés és az állattartás 
technológiáját, a megtermelt alapanyagok felhasználása pedig 

elsősorban a közétkeztetésben realizálódik. a közfog-
lalkoztatók többsége megkezdte az alapanya-

gok feldolgozásának kialakítását.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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Komárom-Esztergom megye
ii. Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás
2016. szeptember 6. 
A rendezvény céljA

Komárom-esztergom megye területileg az ország legkisebb me-
gyéje, és sűrűn lakott. területe 2265 km2, lakónépessége 311 155 
fő, a nyilvántartott álláskeresők 2016. i-Vii. havi átlaga 6 368 fő.
egy hátrányos helyzetűnek minősített járása van, a Kisbéri járás, 
melyhez 17 település tartozik.  
Kevés országos közfoglalkoztató székhelye van a megyében, de 
mindannyian részt vettek a kiállításon: Vértesi erdészeti és faipari 
zártkörűen Működő Részvénytársaság, Komáromi Vizitársulat, 
Komárom-esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Komárom-
esztergom Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Duna-ipoly 
Nemzeti Park igazgatóság. 

a közfoglalkoztatás rendszere 2011-től létezik. azóta a közfoglal-
koztatók köre és a közfoglalkoztatási programok típusai is bővültek.

a rendezvény célja elsősorban az volt, hogy az egyes települések 
megmutassák hogyan kapcsolódtak be a közfoglalkoztatásba, 
milyen értékteremtő munkát végeztek el, és milyen termékeket 
állítottak elő.

Cél volt továbbá:
 Ŧ  megteremteni annak lehetőségét, hogy a települések ötlete-

ket gyűjtsenek egymástól az újabb programjaik indításához,
 Ŧ  lehetőséget biztosítani a közfoglalkoztatásban érintett ön-

kormányzatok számára a járási startmunka mintaprogra-
mok keretein belül előállított termékeik bemutatására,

 Ŧ  a lakosság körében pozitív képet kialakítani a közfog-
lalkoztatással kapcsolatosan, 

 Ŧ  minél látványosabb keretek között népszerűsíteni az 
új típusú közfoglalkoztatási programok eredményeit.

az új típusú közfoglalkoztatási programok elsődleges célja, 
hogy a munkanélküli embereket minél hamarabb visszave-
zessék a munka világába, ugyanakkor ezzel a lehetőséggel je-
lentős mértékben bővüljön a térségben a lakosok helyben végez-
hető munkalehetőségeinek köre is. további célja, hogy a munka 
világába visszavezetett emberek újra állást találjanak az elsődle-
ges munkaerőpiacon is, ahol pedig ez továbbra sem lehetséges, 
ott szociális szövetkezeteket alakítva idővel önállósuljanak. 

a kiállításon azt kívánták bemutatni, hogy a közfoglalkoztatottak 
– akik ma már 8 órában dolgoznak – milyen tevékenységeket lát-
tak el, s ez milyen változást jelentett a lakókörnyezetükben.

Mind a tavalyi, mind az idei Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás 
látványos és színes volt. a személyes visszajelzések és a sajtóvissz-
hang is alátámasztják a rendezvény eredményességét.

A rendezvény résztvevői

a rendezvényen számos országos, országos hajléktalan, járási és 
hosszabb időtartamú programot megvalósító közfoglalkoztató 
vett részt. 

az 51 kiállító közül 40 képekkel, 11 a közfoglalkoztatottak által 
előállított terményekkel és termékekkel jelent meg a kiállításon. 
ez utóbbi 11 közfoglalkoztató közül: 5 a mezőgazdasági növény-
termesztésben termelt termékeit, 3 a kézműves termékeit, 1 a 
kertészetében termesztett virágokat és gyógynövényeket, 2 pe-
dig a hulladékhasznosítással előállított termékeit (többek között 
fabrikett és papírbrikett) mutatta be.

ete Község önkormányzata, tárkány 
Község önkormányzata, Bakony-
szombathely Község önkor-
mányzata, a Via Bona foglalkoz-

tatási Nonprofit Kft., illetve az önkormányzati szociális szolgálat 
az általa megtermelt zöldségekkel és gyümölcsökkel mutatkozott 
be a kiállításon. a kiállításon felvonultatott termények az alábbiak 
voltak: burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, uborka, lila káposzta, 
paprika, paradicsom, csillagtök, patisszon, görögdinnye, kukorica, 
saláta, alma, eper. ezen kívül kiállítottak savanyított termékeket, 
illetve lekvárokat és szörpöket is.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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Bakonysárkány Község önkormány-
zata, súr Község önkormányzata 

és az Értelmi fogyatékosság-
gal Élők és segítőik országos 
Érdekvédelmi szövetsége 
(ÉfoÉsz) megyei szervezete a 
közfoglalkoztatottak által elő-
állított kézműves termékekkel 

emelték a kiállítás színvonalát. 
Bakonysárkány Község önkor-

mányzata számos kerámia termé-
ket állított ki, többek között kaspókat, 

malacperselyeket, korsókat, és párologtató-
kat. súr Község önkormányzata és az ÉfoÉsz szervezete a közfoglal-
koztatottak által előállított kosarakat mutatták be. 

a Magyar Máltai szeretetszolgálat megyei szervezete hulladékhasz-
nosítással kapcsolatos tevékenységét mutatta be.

országos közfoglalkoztatók, amelyek képekkel gazdagították a 
kiállítás helyszínét:

 Ŧ  Vértesi erdészeti és faipari zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
 Ŧ  Komáromi Vizitársulat; 
 Ŧ  Komárom- esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság; 
 Ŧ  Duna- ipoly Nemzeti Park igazgatóság.

országos hajléktalan programot megvalósító közfoglalkoztatók, 
akik közül a Via Bona foglalkoztatási Nonprofit Kft. mezőgazda-
sági terményekkel, a tatai Városgazda Nonprofit Kft. számos virág-
gal, az önkormányzati szociális szolgálat számos varrodai termék-
kel, az Utcai szociális segítők egyesülete hulladékhasznosítással 
előállított termékeivel mutatta be a közfoglalkoztatási program-
ját. az Élettér Közösség- és településfejlesztő egyesület - a helyi 
újságban is megjelent - fotókkal mutatta be hogyan valósítja 
meg Komárom térségében a közfoglalkoztatás keretében végzett 
hasznos munkafolyamatokat.

a rendezvényen képeket kiállító önkormányzatok az alábbiak 
voltak: ácsteszér, aka, ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakony-
szombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, ete,  Kerékteleki, 
Kisbér, Réde, súr, tárkány, Vérteskethely, Baj, Dunaalmás, Naszály, 
Neszmély, szomód, tata, gyermely, Környe, tatabánya, Vértessző-
lős, Bokod, Kecskéd, Kömlőd, oroszlány, Komárom, Mocsa, anna-
völgy, Csolnok, Dorog, epöl, esztergom, Máriahalom, Pilismarót. 

A rendezvény megnyitójA

a rendezvényt Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nyitotta meg, 
aki elismerően szólt a megyei közfoglalkoztatottak munkájáról, is-
mertette azt a fejlődést, mely a közfoglalkoztatottak által végzett 
munkában, s számuk növekedésében megvalósult.  a különböző 
közfoglalkoztatási programokban dolgozók száma 2011-től évről-

évre nőtt. 2016. i. félévében már 3 295 fő volt a közfoglalkoztatot-
tak havi átlagos létszáma a megyében. 

a kormányhivatal vezetője, Dr. Kancz 
Csaba megnyitójában azt is ki-
emelte, hogy a közfoglalkoztatá-
si programok sok településnek 
hathatós segítséget jelentenek 
és jelentettek. Jó példák sora 
támasztja alá a kezdeményezés 
helyességét. Komárom-eszter-
gom falvai, városai rendezetteb-
bek. Járdák építéséhez, a környezet 
rendbetételéhez, térkövezéshez járul-
nak hozzá hatékonyan ezek a programok.

a megnyitót követően a meghívott vendégek (a megye vala-
mennyi polgármestere, az országos közfoglalkoztatók és civil 
szervezetek vezetői kaptak meghívást a rendezvényre) megte-
kintették a kiállítást.

A kiállítás

a rendezvény két programelemből tevődött össze. az első maga 
a kiállítás megnyitása és megtekintése. a második a szakmai fó-
rum, mely a Komárom-esztergom-Megyei Kormányhivatal konfe-
renciatermében zajlott le.

a rendezvény szakmai programja 
 9.30 a ii. Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás megnyitása
 a kiállítást megnyitotta: 
 Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott 
 a kiállítás helyszíne: 
 a Kormányhivatal földszinti aulája
9.35 – 10.00 a kiállítás megtekintése
10.15 – 12.00   szakmai fórum 
 Helyszín: 
 a Kormányhivatal 2. emeleti konferenciaterme
10.15 - 10.35   a közfoglalkoztatás hatása tárkány település éle-

tére – a projektek bemutatása
  előadó: Mészáros tamásné, tárkány polgármestere
10.35 – 10.55   a közfoglalkoztatás tapasztalatai egy országos 

közfoglalkoztatónál
 előadó: Kocsis Mihály vezérigazgató Vértesi erdé-

szeti és faipari zrt.
10.55 – 11.30   Közfoglalkoztatási feladatok 2016. ii. félévében, 

2017. évi közfoglalkoztatási programok
 előadó: Réthy Pál a Belügyminisztérium Közfog-

lalkoztatási és Vízügyi Helyettes államtitkárságá-
nak főosztályvezetője

11.30 -             Kérdések, hozzászólások 
 a szakmai fórum zárása

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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 a rendezvény a „ ii. Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás” nevet kap-
ta. a kiállításon 51 kiállító közfoglalkoztató mutatta be tevékeny-
ségét, akik közül

 Ŧ 35 önkormányzat
 Ŧ 10 országos közfoglalkoztató
 Ŧ 6 civil szervezet.

a rendezvény jellemzői
 Ŧ  a közfoglalkoztatás eredményeit összesen 8 asztalon, illetve 

16 paravánon tekinthették meg a rendezvényre ellátogatott 
vendégek,

 Ŧ  a kiállításon részt vett közfoglalkoztatók igyekeztek a közfog-
lalkoztatás keretében végzett tevékenységeiket színesen be-
mutatni, és ezáltal felszámolni a korábban kialakult társadalmi 
előítéleteket,

 Ŧ  a közfoglalkoztatás keretében termelt növények és zöldségek, 
tartósított termékek és varrodai termékek mellett a kiállítók fo-
tókon is bemutatták tevékenységüket. 

a rendezvény eredménye
a kiállítás legnagyobb eredménye, hogy elősegítette a megyei 
közfoglalkoztatók egymás közötti tapasztalatcseréjét, és lehető-
séget teremtett az egymástól való tanulásra. 

az érdeklődők a hivatalos megnyitót követően szakmai konfe-
rencián vettek részt, ahol közfoglalkoztatási programját mutatta 
be a felkért település polgármester asszonya, valamint a Vértesi 
erdészeti és faipari zrt. vezérigazgatója. a Belügyminisztérium 

Közfoglalkoztatási 
stratégiai és Koordiná-

ciós főosztályának vezetője 
értékelte az eddigi programokat, valamint kitért a jövő évi prog-
ramok tervezésére is.

az előadások után biztosították a lehetőséget arra, hogy a meghí-
vottak közvetlenül is feltehessék kérdéseiket az előadóknak.

Jó gyakorlatok
 •  a kiállításon nagy hangsúlyt kapott, hogy a kiállított termékek 

bizonyítékai az értékteremtésnek, illetve, hogy kellő kitartással és 
kreativitással mi mindent lehet elérni a közfoglalkoztatásban is.

 •  a közfoglalkoztató részéről fontos a közfoglalkoztatottak mun-
kájának folyamatos értékelése, ezzel is elismerve a foglalkozta-
tott munkájának fontosságát.

 •  tárkány község polgármestere kiemelte, hogy 2012 óta vesz-
nek részt közfoglalkoztatás keretében különféle programok-
ban. fontosnak tartotta kiemelni, hogy a közfoglalkoztatásban 
megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből saját üzemelteté-
sű konyhájának biztosítja az ellátást. ezekből látják el az óvoda, 
az iskola és az idősek otthona közétkeztetési feladatait.

 •  a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatás keretében kitanulják 
a zöldség- és gyümölcstermesztés fortélyait, amit utána a saját 
kertjükben is alkalmazni tudnak.

 •  az önkormányzatoknál a segélyezés helyett törekszenek bevonni a 
munkára képes embereket egy- egy közfoglalkoztatási programba.

 •  a lakosság elégedettségét fejezi ki a közfoglalkoztatottak mun-
kája iránt, pl. értékelik a településkép fejlődését. 

 •  az „egyenrangú munkavállaló” szemlélet kialakítása érdeké-
ben egyes közfoglalkoztatók cégen belül „határozott idejű 
munkavállalók” megnevezést használnak a „közfoglalkozta-
tott” helyett. 

A megye értékteremtő járási stArtmunkA 
progrAmjAinAk eredményei

a Megyében egy hátrányosnak minősített járás, a kisbéri járás 
önkormányzatai tervezhettek 2012. évtől startmunka minta-

projekteket.

2012-ben 15 önkormányzat  194 fő bevonásával 30,
2013-ban 17 önkormányzat  303 fő bevonásával 42, 
2014-ben 17 önkormányzat  300 fő bevonásával 33,
2015-ben 17 önkormányzat  290 fő bevonásával 25,
2016-ban 17 önkormányzat  317 fő bevonásával 24

projektet valósított meg.

Projekttípusok, melyek megvalósultak 2016-ban: me-
zőgazdasági utak karbantartása, belvízelvezetés, illegális 

hulladéklerakó-helyek felszámolása, bio- és megújulóenergia-
felhasználás, mezőgazdasági növénytermesztés, belterületi köz-
utak karbantartása, és a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoz-
tatási programok. 

Értékteremtő programok
Kisbér Város és Vérteskethely Község értékteremtő programjai-
nak köszönhetően szociális bérlakások lettek újból lakhatóak, 
hozzájárulva ezzel többgyermekes családok lakhatási problémá-
inak megoldásához, valamint a kisebb település lakosságának 
megtartásához.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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több település közintézményeinek külső és belső felújítása való-
sulhatott meg: Vérteskethelyen orvosi rendelő, Bakonybánkon, 
Császáron ravatalozó, súron művelődési ház.  Balatonalmádiban 
üdülőház bővítése és felújítása révén nyaranta szociálisan rászo-
ruló súri gyermekek üdültetése valósulhat meg.

a térség turisztikai vonzerejének megtartásához és emeléséhez 
jelentősen hozzájárult Kisbéren a makett park és kastélypark, 
ászáron a mini skanzen, Vérteskethelyen a katonai emlékpark, 
Bakonyszombathelyen és Rédén a kastélyparkok és környezetük 
rehabilitációja. 

szociális szövetkezetek létrehozása
ete Község zöldterület-kezelés főtevékenységgel 2016-ban létre-
hozta az etei szociális szövetkezetet, mely szorosan összefügg a 
község mezőgazdasági programjával.

Bakonysárkány Község szintén 2016-ban hozta létre kerámiater-
mékek előállításával foglalkozó szociális szövetkezetét. 

Mindkét település több éves támogatásnak köszönhetően tudta 
megteremteni a szövetkezethez szükséges tárgyi feltételeket.

Mezőgazdasági programok
Bakonyszombathely, ete és tárkány mezőgazdasági programjá-
ban szántóföldi és fóliaházas növénytermesztés történik.  Évről 
évre növekvő termőföldek bevonásával és művelésével jelentős 
mennyiségű növénytermesztést valósítanak meg. 

a megtermelt javak egy részét az önkormányzatok 
saját konyhájukon közétkeztetéshez használ-
ják fel, más részét értékesítik. a tartósításnak, 
savanyításnak köszönhetően egész évben 
tudják biztosítani a konyhák ellátását.

A kiállításon résztvevő országos hAjléktAlAn 
progrAmok eredményei

a 2016. évi országos hajléktalan programokban elsősorban me-
zőgazdasági tevékenységeket végeztek a közfoglalkoztatottak.

a legjelentősebb növénytermesztési beruházást a Via Bona fog-
lalkoztatási Nonprofit Kft. végezte, hiszen a programban olyan 
zöldség- és növénytermesztésre alkalmas fűtött, alagút rendszerű 
növényház-fóliaházat szereztek be, ahol a közfoglalkoztatás meg-
valósulhatott. 

a hajléktalan programok között igencsak kiemelkedő jelentő-
séggel bír oroszlányban az önkormányzati szociális szolgálatnál 
megvalósult kézműves műhely-varroda, ahol a közfoglalkoztatot-
tak különböző ötletes termékeket, ajándéktárgyakat varrnak, állí-
tanak elő. a kézműves műhely mellett a programban résztvevő 
hajléktalanok szabadföldi növénytermesztési feladatokat, terület-
rendezési, hulladékgyűjtési feladatokat látnak el olyan nagy siker-
rel, hogy 2015 decemberében az önkormányzati szociális szolgá-
lat ,,Kiemelkedő közfoglalkoztatási programok” díjában részesült.

a tatai Városgazda Nonprofit Kft. országos hajléktalan program-
jának keretében megvalósították a keletkezett zöldhulladékok 
szakszerű elhelyezését, összegyűjtését, valamint komposztáló 
üzemeltetését. emellett tata város közterületein a parkgondozási 
munkákat is hajléktalanok bevonásával végzik. elengedhetetlen a 
zöldterületek folyamatos rendben tartása, amely nagymértékben 

hozzájárul tata idegenforgalmi jelentőségéhez. a kiállítá-
son számos növényt felvonultattak, amellyel színes-

sé tették a hivatal auláját a kiállítás idejére.

az Utcai szociális segítők egyesülete a kiál-
lításon bemutatta, hogy papírból milyen 
papír briketteket tudnak előállítani.

az Élettér Közösség- és településfejlesz-
tő egyesület a kiállításon a közfoglal-

koztatottak által termelt gyümölcsökről 
készített képekkel, tartósítással készített 

termékekkel emelte a rendezvény színvona-
lát. fényképeken mutatták be a lekvárkészítés, 

illetve tartósítás folyamatát. 

A kiállításon A hosszAbb időtArtAmú 
progrAmok képviselői

Hosszabb időtartamú programok kapcsán részt vett a kiállításon 
az Értelmi sérültek és segítőik Komárom- esztergom megyei 
egyesülete, valamint a Magyar Máltai szeretetszolgálat tatabá-
nyai szervezete. Bemutatták miként segítik a rászoruló emberek 
munkába állását.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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Jász-Nagykun-Szolnok megye
ii. Közfoglalkoztatási Kiállítás
szolnok, 2016. szeptember 7.
a Jász-Nagykun-szolnok Megyei Kormányhivatal 2016. szeptem-
ber 7-én második alkalommal rendezte meg a megyeszékhelyen 
a Közfoglalkoztatási Kiállítást.

A rendezvény céljA

 •  lehetőséget teremtsen a közfoglalkoztatásban érintett ön-
kormányzatok számára a járási startmunka mintaprogramok 
keretein belül előállított termékek bemutatására.

 •  a lakosság körében a korábbi években a közfoglalkoz-
tatással kapcsolatosan kialakult negatív sztereotípiákat 
csökkentse, vagyis erősítse azt a tényt, hogy a 2011-től el-
indult értékteremtő közfoglalkoztatási mintaprogramok-
ban dolgozó közfoglalkoztatottak valóban értékeket és a 
közösség számára hasznos termékeket állítanak elő.

 •  lehetőséget biztosítson, hogy a települések öt-
leteket gyűjtsenek új, máshol már kipróbált 
és eredményesen működő programok 
indításához.

A rendezvény résztvevői

a rendezvényen 9 járás 26 település 
27 kiállítója képviseltette magát.

szolnoki járás:
 • szolnok
 • Rákóczifalva

Jászberényi és Jászapáti járás:
 • Jászalsószentgyörgy
 • Jánoshida
 • Jászszentandrás

Karcagi járás:
 • Berekfürdő
 • Kunmadaras
 • Kenderes
 • Karcag

Mezőtúri járás:
 • Mezőtúr
 • túrkeve

tiszafüredi 
járás:

 • tiszafüred
 • tiszaderzs
 •  tiszaigar  

(szociális szövetkezet is)
 •  tiszaörs (szociális szövetkezet is)
 •  tiszaszentimre

törökszentmiklósi járás:
 •  örményes
 •  tiszatenyő
 • tiszapüspöki
 • Kengyel

Kunszentmártoni járás:
 • Nagyrév
 • tiszainoka
 • tiszakürt

Kunhegyesi járás:
 • Kunhegyes
 • abádszalók
 • tiszabő

A rendezvény megnyitójA

az esemény megnyitóján a Jász-Nagykun-szolnok 
Megyei Kormányhivatal képviseletében Dr. Kállai Mária 

kormánymegbízott, valamint sza-
lay ferenc, a programnak helyt 
adó szolnok város vezetője 
köszöntötte a közfoglal-
koztatásban részt vevő 
mintegy 27 kiállítót és a 
megjelent vendégeket. 
Majd a Belügyminisztéri-
um részéről Dr. Hoffmann 
imre közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkár 
nyitotta meg a kiállítást. 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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Dr. Kállai Mária kormánymegbízott hang-
súlyozta a program jelentőségét,  és 

elmondta: „ a közfoglalkoztatás be-
épült a kisebb helyi közösségek éle-
tébe, de jelen van a nagyobb tele-
pülések foglalkoztatási kínálatában 
is. a közfoglalkoztatásban dolgo-
zók többsége újra hasznosnak érzi 

magát, munkája révén hozzájárul a 
társadalmi értékteremtéshez. a köz-

foglalkoztatás gazdasági haszna 
tehát vitathatatlan, mivel az 

előállított termékek értéke-
síthetők, piacképesek.” 

szalay ferenc polgár-
mester a közfoglalkoz-

tatási program sikerét és 
fontosságát hangsúlyozva 

rámutatott: a munkának, a 
foglalkoztatásnak a gyermekek 

számára is üzenete van, hiszen felnő-
ve számukra is természetes közeg lesz a munka világa. Kiemelte: 
a közfoglalkoztatottak piacképes, magas színvonalú és jól érté-
kesíthető termékeket állítanak elő.

Dr. Hoffmann imre megnyitójában elmondta:
„tapasztalataink szerint az önellátó, önfenntartó telepü-
lések működésére a közfoglalkoztatási támogatások 
„zászlóshajói”, a járási mintaprogramok nyújtják 
a legjobb példákat. a mintaprogramokon be-
lül kiemelkedőek a mezőgazdasági projektek, 
amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 
helyben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt 
felhasználják a közétkeztetésben, vagy akár szo-
ciális juttatásként kiosszák a hátrányos helyzetű 
rászorulók között. amennyiben az értékesítésből 
bevétel is keletkezik, a projekt elindulhat az önfenn-
tartóvá válás útján.” 

„a Kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy munkát adjon 
minél több hátrányos helyzetű, álláskereső embernek. a cél pe-
dig továbbra is az, hogy olyan közfoglalkoztatási programok va-
lósuljanak meg, amelyek értéket teremtenek, és lehetőség szerint 
folyamatos munkavégzést biztosítanak. a 2017. évi közfoglalkoz-
tatás során alapvetően az elmúlt években működtetett program-
típusok folytatása a cél. támogatni fogjuk a járási startmunka/
ráépülő mintaprogramok szociális jellegű programelemeinek 
további folytatását is. a jövő évben kiemelt figyelmet szeretnénk 
fordítani azokra a programokra, amelyek a megtermelt termé-
nyek, termékek feldolgozását biztosíthatják” - zárta a beszédét  
Dr. Hoffmann imre helyettes államtitkár.

A kiállítás

a kiállításnak szolnok Megyei Jogú Város Kossuth tere adott hely-
színt, amely a város központjában, jól megközelíthető helyen 
található és nagyszámú kiállító elhelyezésére adott lehetőséget.

a közfoglalkoztatási kiállításon összesen 25 közfoglalkoztató és 
két szociális szövetkezet vett részt, akik a város főterén elhelyezett 
standokon mutatták be az általuk megvalósuló közfoglalkoztatási 
programokat és azok eredményeit. a kiállításon megtekinthetők 
voltak többek között zöldségfélék, sütőüzemben készített süte-
mények, a közfoglalkoztatottak által készített térkövek, rongysző-
nyegek, faipari termékek.

a bemutatókból látható volt, hogy a közfoglalkoztatás alatt rend-
kívül sokféle tevékenység valósul meg Jász-Nagykun-szolnok 
megyében. az önkormányzatok igyekeznek településük adottsá-
gaihoz illeszkedő közfoglalkoztatási programokat indítani, illetve 
olyan értékteremtő tevékenységeket 
megvalósítani, amelyekben a 
dolgozók hasznos mun-
kát végezhetnek, és a 
településen érzékel-
hető előrehaladást 
érnek el velük.

a közfoglalkoztatási kiállításon az érdek-
lődők megismerhették a mezőgazdasági, a 

helyi sajátosságokra épülő, a mezőgazdasági 
utak karbantartása, a belvízelvezetés, a belterületi 

közúthálózat karbantartása, a bio- és megújulóenergia-
felhasználás, valamint az illegális hulladéklerakó-helyek felszámo-
lása elnevezésű járási startmunka mintaprogramok keretében 
végzett tevékenységeket, elért eredményeket.

a közfoglalkoztatók látványos standjaikon mutatták be mindazo-
kat a termékeket, amelyek a közfoglalkoztatás során állítottak elő. 
a megtermelt termékek és termények egy része az érdeklődők 
által megvásárolható volt.

az érdeklődők a megye különböző adottságú járásainak, telepü-
léseinek közfoglalkoztatási programjaival és az általuk előállított 
termékekkel ismerkedhettek meg.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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a kiállítás a közfoglalkoztatásról 
való tájékoztatás mellett le-
hetőséget biztosított a köz-
foglalkoztatók részére a köz-
foglalkoztatás terén szerzett 
tapasztalatok kicserélésére, 
a „jó gyakorlatok” elterjeszté-
sére.

az egyes települések többek között 
a következő termékeiket mutatták be:

 •  tiszafüredről kézműves textiltermékek, színes tésztafélék, szá-
rított fűszernövények, aszalt zöldségfélék, szalmarózsából ké-
szült díszek;

 •  tiszaigarról méhkaptár, méz, háziszappan, kaptárak, kerámia-
tárgyak, méhviaszdíszek, rongyszőnyeg;

 •  Kunmadarasról szántóföldi növények (kukorica, napraforgó, 
tökmag, zab, búza), méz, burgonya, kökény, térkő, csipkebo-
gyó, gyapjú;

 •  tiszaszentimréről száraztészta, fűszerpaprika, zöldségfélék, 
kézműves termékek, feldolgozott sertés termékek, befőtt, sa-
vanyúság, tojás;

 •  tiszaörsről száraztészta, szőnyegek, kézimunka termékek, 
homoktövistorta, feldolgozott sertéstermékek (hurka, kolbász, 
szalonna), savanyúságok;

 •  tiszaderzsről faipari termékek, rongyszőnyegek, terí-
tők, táskák, ajándéktárgyak;

 •  tiszatenyőről sajt, savanyúság, tojás, fűszeres ser-
téshúsáru, rongyszőnyeg;

 •  abádszalókról vert csipkék, kunhímzéssel díszített 
termékek;

 •  túrkevéről térkövek és mederlapok;
 •  Mezőtúrról sós és édes aprósütemények, kézmű-

ves lekvárok, savanyúságok, fokhagyma, paprika, 
sütőtök, fűszerpaprika, fajátékok, térkövek;

 •  Berekfürdőről paprika, paradicsom, bab, borsó, savanyú-
ságok, csemegekukorica, tök, térkő;

 •  Jászalsószentgyörgyről bemutatkozott a „lovas centrum és 
magyar udvar”;

 •  a szolnoki „Munkalehetőség a jövőért” szolnok Nonprofit Kft-
től dísznövények, virágok, térkövek;

 •  Kenderesről burgonya, vöröshagyma, kukorica, búza, árpa, 
napraforgó, bab, paprika, paradicsom, házi jellegű tészta;

 •  tiszakürtről zöldségfélék;
 •  Nagyrévről lekvárok, savanyúságok, szabadföldi termények, 

helyben készült tészták;
 •  Kengyelről seprű, szőnyeg, paprika, paradicsom;
 •  tiszapüspökiből térkövek, rongyszőnyegek, konyhakerti növé-

nyek, raklapelemek;
 •  Jánoshidáról malomipari termékek;
 •  tiszabőről paprika, paradicsom, uborka, szalmabála;
 •  Rákóczifalváról zöldségfélék, faipari termékek;

 •  Jászszentandrásról homoktövis ivólé;
 •  Jászkisérről burgonya, paradicsom, paprika, főzőtök, cukkini, 

padlizsán;
 •  Karcagról asztalosipari termékek, bútorelemek, lakatosipari 

termékek;
 •  tiszainokáról savanyúságok;
 •  Kunhegyesről ékszerek, táskák, szőnyeg, ajándéktárgyak, hím-

zett ruhák.

kulturális előAdások

ebben az évben a kiállítás programját szórakoztató műsorok szí-
nesítették.  a közfoglalkoztatók bemutatói mellett a résztvevők a 
megyéből érkező művészcsoportok zenei, ének- és táncműsorát 
tekinthették meg.

a tiszaörsi Boróka Bagázs tánc-
együttes szatmári, kalocsai, 
sárközi és legényes tán-
cokat mutatott be 20 
perc időtartamban. a 
főként 14-15 éves fi-
úkból és lányokból 

álló táncegyüttes 
hatalmas sikert ara-
tott. a táncok között 
az együttes vezetője 
csasztuskákat adott elő, 
ezzel is fokozta a jó hangu-
latot. Műsoruk végén a fiatal „le-
gények” bemutatták, hogy a botos tánchoz is jól értenek. 

az aranykalász Citerazenekar Jászszentandrásról érkezett a kiál-
lításra. a négyfős csoport 15 percben az idősebb korosztálynak 
kedvezve, népszerű népdalcsokrot adott elő.

a jászszentandrási Jászapáti és Vidéke áfÉsz Kunráth sándor 
Pávaköre 10 fős csoporttal érkezett a rendezvényre. Műsoruk fő 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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célja volt, hogy színes bemutatót tartsanak a jellegzetes jászsági 
népdalokból a kiállítás közönségének. a 15 perces előadást a je-
lenlevők vastapssal köszönték meg.

a rendezvény igazi színfoltja volt sass lajosné, a jászszentandrási 
gyöngy Nyugdíjas Klub tagja, aki ábrányi emil „Mi a haza” című 
versét adta elő, melyet nagy érdeklődéssel hallgatott a közönség.

Jászalsószentgyörgy meglepetése hatalmas sikert aratott a kiállítás 
látogatói körében. a rendezvény helyszínére lóháton érkezett a 
Jászalsószentgyörgy közfoglalkoztatási programját népszerűsítő lo-
vas, aki tiszteletkört tett a kiállítás helyszínén. a jelenlévő gyerekek 
legnagyobb örömére lehetőség nyílt a hátasló megsimogatására. 

jász-nAgykun-szolnok megye értékteremtő 
járási stArtmunkA mintAprogrAmjAinAk 
eredményei 

Jász-Nagykun-szolnok megyében 
2011. július 1. napját követően 

indultak el a közfoglalkozta-
tási programok. Kezdetben 

csak a halmozottan hát-
rányos helyzetű járások 

települései kaptak 
lehetőséget. Később 
csatlakozhattak a hát-
rányos helyzetű telepü-
lések is. az önkormányza-
tok - felismerve az értékteremtő 
programok előnyeit - kialakították egyéni 
elképzeléseiket, melynél figyelembe vették a helyi adottságokat. 
a résztvevő önkormányzatok száma folyamatosan bővült, egyre 
több területen jelentek meg ötleteikkel.

a települések arra törekednek, hogy minél szélesebb körben kiak-
názzák a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket. a közfoglalkoz-
tatás alapjain szerveződött szociális szövetkezetek közül kiemel-
kedő tevékenységet folytat pl. tiszaigar, tiszaörs, Jászszentandrás.

2015. évben már 61 település részvételével valósultak meg 
járási startmunka mintaprogramok, melyek egyrészt az érték-
teremtő mezőgazdasági, illetve a helyi sajátosságokra épülő 
projektek, másrészt pedig a szociális jellegű programok voltak, 

amelyek keretében a mezőgaz-
dasági utak rendbetétele, belvízel-
vezető rendszerek karbantartása, illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása, közúthálózat karbantartása 
valósult meg. a vállalt feladatok teljesítésére a Belügyminiszté-
rium támogatásával 4.799 fő foglalkoztatására volt lehetőség. a 
települések a közfoglalkoztatásban megtermelt javakat széles 
körben pl. közétkeztetésben, szociális juttatásként használják fel. 
ennek köszönhetően javult a települések életminősége.

a közfoglalkoztatás támogatására fordítható előirányzatból támo-
gatható létszám 12 116 fő, a járási startmunka mintaprogramok-
ban 56 település vett részt.

a járási startmunka mintaprogramok mellett jelentős létszám 
bevonásával valósulnak meg a hagyományos hosszabb idejű 
és az országos közfoglalkoztatási programok. az országos köz-
foglalkoztatók közül a Közép-tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság 
biztosít munkalehetőséget a legtöbb álláskereső részére. a ha-
gyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatók az önkor-
mányzatokon kívül a civil szervezetek, a nonprofit kft-k, az ön-
kormányzati intézmények stb. Jász-Nagykun-szolnok megyében 
több mint 290 közfoglalkoztató működik.

2016-os év kiemelkedő eredményei a Kőtelken létrehozott tűzol-
tóállomás, illetve a Jászszentandráson átadott homoktövis üzem, 
amely megvalósításához a Belügyminisztérium a 2015. évben ki-
egészítő támogatást biztosított.

2016. évben a Belügyminisztérium meghirdette beruházási pi-
lot programját, amelyben tej-, illetve húsfeldolgozó kialakítására 
lehetett pályázni. a Jász-Nagykun-szolnok megyei tiszatenyő 
támogatást nyert, melyből két év alatt kiskapacitású vágóhidat 
építenek a településen. 

2016. október 1-től 6 járás 15 települése részesül hűtőkapacitás 
növelésére fordítható támogatásban. 

2015 év végén staRt PlUsz támogatásban részesült: tiszapüspö-
ki, tiszaderzs, Nagyiván, valamint Mezőtúr. a települések a támo-
gatást a 2016. évi programjuk megvalósításához használhatták fel.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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Békés megye
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás 
Békéscsaba, 2016. szeptember 8. 
a Békés Megyei Kormányhivatal először 2013-ban - az országban 
elsőként – rendezett megyei közfoglalkoztatási kiállítást, amelyet  
2016-ban már negyedik alkalommal szerveztek meg. a nagysza-
bású rendezvényen a megye önkormányzatai látványos keretek 
között mutathatták be a közfoglalkoztatási programjaik végrehaj-
tásával elért eredményeiket.

A rendezvény céljA

 •  lehetőséget teremteni a közfoglalkoztatásban érintett önkor-
mányzatok számára a járási startmunka mintaprogramok kere-
tein belül előállított termékek bemutatására.

 •  látványos keretek között népszerűsíteni az új típusú közfoglal-
koztatási programok innovatív elemeit, elért eredményeit és 
értékteremtő sajátosságait.

 •  Megteremteni annak a lehetőségét, hogy a települések ötlete-
ket gyűjtsenek új, ugyanakkor máshol már kipróbált és ered-
ményesen működő programok indításához.

A rendezvény résztvevői

 •  a rendezvény helyszíne 2016-ban is Békéscsaba legfrekventál-
tabb helyén található szent istván tér volt.

 •  a kiállítás alapterülete több mint 3600 m2 volt, ahol 9 járásba 
szervezve mutatkoztak be Békés megye kiállító települései. a 
kiállító települések voltak: almáskamarás, Battonya, Békés, Bé-
késcsaba, Békéssámson, Bélmegyer, Csabacsűd, Csanádapá-
ca, Csárdaszállás, Csorvás, Dévaványa, Doboz, Dombegyház, 
ecsegfalva, elek, füzesgyarmat, gádoros, geszt, gyomaendrőd, 
gyula, Hunya, Kardoskút, Kaszaper, Kétegyháza, Kevermes, Kis-

dombegyház, Kondoros, Körösladány, 
Körösnagyharsány, Köröstarcsa, 

Kötegyán, Kunágota, lőköshá-

za, Magyarbánhegyes, 
Magyardombegyház, 
Medgyesegyháza, Méh-
kerék, Mezőberény, Me-
zőhegyes, Mezőkovácsháza, 
Nagybánhegyes, Nagykamarás, 
Nagyszénás, okány, orosháza, örménykút, Pusztaföldvár, Pusz-
taottlaka, sarkad, sarkadkeresztúr, szarvas, szeghalom, tótkom-
lós, Végegyháza, Vésztő, zsadány.

 •  a közfoglalkoztatás eredményeit – a korábban  szintén köz-
foglalkoztatás keretében előállított – standokon mutatták be, 
melyek mellett több önkormányzat  állatsimogatóval is várta 
az érdeklődőket. 

 •  a kialakított járásokban 2016-ban összesen 56 Békés megyei 
település mutatkozott be. 

 •  a közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységek minél in-
teraktívabb módon történő bemutatása érdekében a látványos 
standok mellett a látogatók megismerhették  a seprűkötés, a 
tésztakészítés, a szőnyegszövés, a drótfonás, a savanyítás, az 
olajpréselés, a fűszernövény termesztés, a befőzés, az ágaprítás, 
sőt a biotégla-készítés munkafolyamatait is. 

 •  a tevékenységek bemutatása mellett kiállították a közfoglal-
koztatás keretében beszerzett és munkavégzésre használt trak-
torokat, fűkaszákat, drótfonó gépeket, továbbá egy markoló- és 
egy olajprésgépet is.

 •  a kiállítás expo jellégét erősítette, hogy szinte valamennyi kiál-
lítónál zöldségek, gyümölcsök széles kínálata várta az érdeklő-
dőket, akik ételkóstolókon is részt vehettek. 

 •  a kilátogató gyermekek körében nagy sikert arattak az állatsi-
mogató helyszínek, ahol a programok keretében tenyésztett 
állatok közül láthattak juhot, kecskét, malacokat, libát, kacsát, 
kopasznyakú tyúkot, nyulakat.

 •  2016-ban a kiállításon önálló standdal részt vettek még a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is, akik a Készenlé-
ti Rendőrség Határvadász Bevetési osztályainak állományába 
folytattak toborzást, illetve tájékoztatták az érdeklődőket.

A rendezvény megnyitójA

a tótkomlósi ifjúsági Koncert- és fúvószenekar és a Vésztői Ma-
zsorett együttes aranyeső tánccsoportja előadását követően a 
Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást Dr. Hoffmann imre, a 
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes állam-
titkára, gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja, a rendezvénynek otthont adó Békéscsaba Megyei 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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Jogú Város önkormányzatának tanácsnoka Herczeg tamás, és dr. 
Nagy ágnes a Békés Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási fő-
osztályának főosztályvezetője nyitotta meg.   

gajda Róbert, Békés megye kormánymeg-
bízottja köszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy a megyében továbbra is rend-
kívül komoly igény mutatkozik a 
közfoglalkoztatásra, tekintettel 

arra, hogy Békésben 
nagyon sok hátrányos 

helyzetű ember él. Közülük 
14  513 főt tudtak bevonni e 

programokba. a közfoglalkoztatás 
Magyarország Kormányának egy szükséges és sikeres programja 
Békés megyében. Beszédében ugyanakkor felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a közfoglalkoztatás eredeti céljának egyre hangsúlyosabbá 
kell válnia, vagyis hogy minél több hátrányos helyzetű személy tér-
jen vissza az elsődleges munkaerőpiacra. elmondta továbbá, hogy 
a statisztikai adatok alapján Békés megye foglalkoztatási helyzete 
is javult az elmúlt időszakban, így az is előfordulhat, hogy bizonyos 
szakképesítések esetében már hiány is mutatkozik az elsődleges 
munkaerőpiacon. így a közfoglalkoztatásban lévő emberek meg-
szólítása lesz a közeljövő egyik legnagyobb feladata. Megköszönte 
a szervezőknek a munkát, illetve helyettes-államtitkár úr személyes, 
támogató jelenlétét, mely vélhetően annak is szól, 
hogy az immár második alkalommal, a közel-
jövőben megrendezésre kerülő országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítás alapgondo-
lata Békés megyéből indult el.

ezt követően Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város, mint a rendez-
vénynek helyt adó település 
önkormányzatának vezetése 
részéről Herczeg tamás ta-
nácsnok köszöntötte a kiállí-
táson megjelenteket. Beszédé-
ben elmondta, hogy – mint egy 
Békés megyei kistelepülés szülöt-
te - büszke arra, hogy Békés megyei 
innovációként kerülnek megrendezésre 
az országban a közfoglalkoztatási kiállítások. 

Kitért továbbá arra, hogy a közfoglalkoztatást is jelentős társa-
dalmi, politikai, szakmai vita veszi körül, még az ilyen sikeres és 
eredményes programokat is, melyek Békés megye önkormány-
zatainál jelenleg folynak, és eredményei e kiállítás keretében is 
megtekinthetők. a közfoglalkoztatás sok szempontból vizsgálha-
tó, de a kiállítás szempontjából talán az egyén oldaláról nézve 

nyújtanak a legtöbbet a bemutatott termékek. a bemuta-
tottak alapján egyértelműen látszik, hogy a közfoglalkoz-

tatás révén érdemes, még ha csak átmeneti jelleggel is, 
de lehetőséget biztosítani azoknak, akikre jelen időben 
nincs igénye a munkaerőpiacnak, számukra biztosítani 
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Kellemes 

nézelődést, tapasztalatcserét és jó szórakozást kívánt a 
jelenlévőknek. 

Végezetül Dr. Hoffmann imre, a Belügyminisztérium közfoglal-
koztatási és vízügyi helyettes államtitkára megnyitó beszédében 
röviden áttekintette a közfoglalkoztatási programok célkitűzése-
it és elmondta, a Kormányzat elkötelezett abban, hogy munkát 
adjon minél több hátrányos helyzetű álláskeresőnek. Utalt arra, 
hogy Magyarország alaptörvényének munkáról szóló fejezetei a 
közfoglalkoztatási célokban is megjelennek. a cél olyan közfog-
lalkoztatási programok meghirdetése, megvalósítása, amelyek 
értéket teremtenek, hasznos tevékenységet mutatnak, és az or-
szág minden területén megvalósíthatóak, továbbá az álláskere-
sők minél szélesebb körét érintik. fontos ugyanakkor az átmenet 
lehetőségének biztosítása az elsődleges munkaerőpiac irányá-
ba azok számára, akik képesek és készek munkát vállalni a piaci 
szférában. Beszédében elmondta, hogy elkezdődött a 2017. évi 
közfoglalkoztatási programok tervezése, amelyekben új típusú 
és kiterjeszthető programok kiírása is várható, illetve a helyi kö-
zösségek igényeire alapozó programok, továbbá a szociálisa rá-
szorulókat segítő programok folytatása és új célcsoportokkal való 
kiegészítése várható. Végezetül gratulált a szervezőknek az áldo-
zatos munkájukhoz, megköszönte a kiállító önkormányzatoknak 

a színvonalas részvételt és ezzel megnyitotta a 2016. évi 
Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást.

a Kiállítás megnyitóját követően a szent istván 
téren a helyi és az országos média számos 

szereplője képviseltette magát. a bejárások 
során a sajtó képviselői több interjút készí-
tettek a rendezvényen megjelent állami és 
önkormányzati vezetőkkel. 

az eseményen a következő meghívott média 
orgánumok vettek részt:

Békés Megyei Hírlap, www.beol.hu; me-
gyejaras online; Csaba Rádió, Csaba tV, gyula tV,  

Videókrónika, Békéscsabai Médiacentrum, szu-
perinfó, Rádió1, Mega Rádió, Kossuth Rádió, szegha-

lom tV, orosházi tV, www.hir6.hu

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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A kiállítás

a több ezer fős vendégszá-
mot elérő kiállítás kereté-
ben 3 600 négyzetméteren 
56 Békés megyei önkor-
mányzat mutatta be a járási 
startmunka mintaprogra-
mokban megvalósított ér-
tékteremtő tevékenységeit. Dr. 
Hoffmann imre helyettes államtit-
kár úr, gajda Róbert kormánymegbízott 
úr és dr. Nagy ágnes főosztályvezető 
asszony minden egyes kiállítói standot 
meglátogatott, és elismerését fejezte 
ki mind az önkormányzati dolgozók, 
mind pedig a közfoglalkoztatottak részére. 
a járásonként kialakított települési kiállítóhe-
lyeken többnyire a mezőgazdasági programelem keretében készített 
különböző zöldség- és gyümölcskompozíciók, valamint a helyi sajá-
tosságokra épülő programelem termékei voltak megtekinthetőek. 
a késztermékeken kívül az érdeklődők interaktív módon betekintést 
nyerhettek többek között a seprűkészítés, a drótfonás, a biotégla-
készítés, a tésztagyártás, szőnyegszövés, olajpréselés, valamint a tar-
tósítás munkafolyamataiba is. a települések a tavalyi évhez képest 
is újabb és újabb ötletekkel, új termékekkel, tevékenységekkel ruk-
koltak elő. a hagyományosnak tekinthető zöldség- és gyümölcs-
bemutatók mellett az érdeklődők láthattak, és akár meg is vásá-
rolhattak itt különleges savanyúságokat, konzerveket, lekvárokat, 

kézi szövésű szőnyegeket, helyben kötött 
cirokseprűt, járdalapokat, helyi varrodák 

sokszínű termékeit. a kiállítás a bemu-
tatkozás mellett jó lehetőség volt arra 
is, hogy az önkormányzatok egymás 
értékeit, termékeit is megtekinthes-

sék, tanulhassanak egymástól és a jó 
és új ötletek révén továbbléphessenek 

a településük fejlődése érdekében.

kulturális előAdások

a színpadon egész napos zenés 
programok színesítették a ren-
dezvényt, ahol többnyire a 
kiállító települések zeneka-
rai, néptáncosai, óvodás- és 
mazsorettcsoportjai léptek 
fel. a fellépők között szép 
számmal megtalálhatóak vol-
tak a hétköznapokban a külön-
böző közfoglalkoztatási progra-
mokban részt vevő előadók is. 

Előadó Produkció
Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar Térzene
Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar és a Vésztői Mazsorett 
Együttes Aranyeső Csoportja Nyitó produkció - Fejérvári induló

Megnyitó

Gyula Város Egyesített Óvodák, Törökzugi Óvodája „Ragyogó szempárok, vidám fiúk,  
gyönyörű lányok”

Vésztői Mazsorett Együttes Aranyeső Csoportja Mazsorett bemutató
BSZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és 
Kollégium növendékei Munkaruha divatbemutató

Főnix Amatőr Színjátszó Társulat, Kardoskút „50. házassági évforduló”
Laszli János és Zenekara, Gádoros „Jó ebédhez szól a nóta”
BSZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és 
Kollégium növendékei, Békéscsaba Munkaruha divatbemutató

Főnix Amatőr Színjátszó Társulat, Kardoskút „A két koma és az anyós”

Okányi Néptáncegyüttes Boncidai férfi táncok, Őrkői 
cigánytánc

A KNER TSE köröstarcsai táncosai Társastánc bemutató
Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő 
Egyesület  Színköre, Csanádapáca „Pletykás asszonyok”,  Cigánytánc

Okányi Néptáncegyüttes Boncidai férfi táncok, Őrkői 
cigánytánc

Rakonczai Bíborka népdalénekes,                                         
a Bartók Béla Zeneiskola növendéke, Békéscsaba Népdalcsokor

Csanádapácai Dalkör „Cigánytábor” - zenés színjáték

Az értékteremtő járási stArtmunkA 
mintAprogrAmok eredményei békés megyében

a Békés Megyei Kormányhivatal kifejezett célja a Békés megyé-
ben 2011-ben elindított, és új keretek között működő közfog-
lalkoztatási rendszer eredményeinek bemutatása. a startmunka 

mintaprogramokban végzett tevékenységek mindegyikéről el-
mondható, hogy valódi értéket teremtve a helyi közösségek 

javát szolgálják. Békés megyében 2016-ban 62 önkormány-
zat működtet valamilyen startmunka mintaprogramot, 
amelyek több mint 7300 főnek biztosítanak megélhetési 
lehetőséget. a startmunka mintaprogramok keretein belül 
összesen 7 programelemben folyik valamilyen értékterem-

tő, a közösség számára hasznos tevékenység.

a térség földrajzi elhelyezkedéséből és természeti adottságaiból 
eredően a járási programelemek közül a legnépszerűbb a me-

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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zőgazdasági programelem, amelyben 2016-ban 2 
573 fő dolgozik és a gazdálkodás is már 1 800 
hektárt meghaladó termőterületen folyik. 

a Békés megyei közfoglalkoztatási prog-
ramok mezőgazdasági programelemé-
nek 2016. évi újdonsága az ipari ken-
der növény termesztésének elindítása, 
melyhez első lépésben a rostkender 
termesztéshez szükséges vetőmag 
előállítását tűzték ki célul, a külön e 
célra létrehozott konzorciumba belépő 
önkormányzatok. ebben a konzorciumi 
és felvásárlási szerződéssel is megerősített, 
továbbá a Békés Megyei Kormányhivatal támo-
gatását is bíró projektben 25 megyei közfoglalkozta-
tó önkormányzat vesz részt, és mintegy 100 hektáros területen 
kezdődött meg az idén a vetőmagtermesztés.

a mezőgazdasági programelemen belül 2016-ban 39 önkor-
mányzat foglalkozik állattenyésztéssel is, az ezen alágazatban fog-
lalkoztatottak száma meghaladja a 300 főt.

tekintettel a térség esetenként igen jelentős ár- és belvízvédelmi 
problémáira, közel 900 fős közfoglalkoztatotti létszámot érintenek az 
önkormányzati belvízelvezetési programok, melyek megvalósítása 
során több száz kilométernyi belterületi esőelvezető rendszer kerül ez 
évben is karbantartásra. a települési önkormányzatok úthálózatai is 
meglehetősen elmaradottak, melyre tekintettel a köz- és mezőgazda-
sági útkarbantartási programokban mintegy 1 863 fő munkájának kö-

szönhetően 500 kilométert is meg-
haladó belterületi közút és 

járda, míg hozzávetőlege-
sen ugyanekkora nagy-

ságrendű mezőgazda-
sági földút felújítására, 
karbantartására kerül 
sor. a településképet 
és a lakosság közérze-

tét rontó illegális hul-
ladéklerakó-helyek  
fel számolására indí-
tott programokban 
több mint 300 fő vesz 
részt a megyében, te-
vékenységük révén több 
tonna engedély nélkül elhe-

lyezett szemét és egyéb hulladék kerül összegyűjtésre 
és elszállításra. az önkormányzatok gázfűtési költ-

ségeinek csökkentése érdekében meghirdet-
ték a bio- és megújulóenergia-felhasználási 

programelem, melyben szintén igen je-
lentős mértékű alternatív fűtőanyag kerül 
előállításra, valamint fűtésre való előké-
szítésre Békés megyében. e program-
elemben is mintegy 200 fős létszámot 
foglalkoztatnak. 

az utóbbi években – elsősorban a köz-
foglalkoztatás értékteremtő kritériumának 
való megfelelés okán - a szociális típusú 

programelemekről a hangsúly szá-
mottevően áttevődött a helyi sajá-

tosságokra épülő közfoglalkoztatási 
programokra, ahol is a helyi, tele-
pülési erőforrásokra alapozva szin-

tén mintegy 1 700 fő közfoglalkoz-
tatott tevékenykedik Békés megye 

önkormányzatainál.

az említett helyi sajátosságokhoz illeszkedően számos ipari ter-
mék, úgymint beton- és térburkoló elemek, vályogtégla, asztalos-
ipari termékek, virágládák, padok, buszmegállók, kerítéselemek, 
utcai bútorok, ajtók, ablakok, textilipari termékek, szőttesek, mun-
karuhák kerülnek előállításra.

Néhány számadat a közfoglalkoztatási startmunka mintaprogra-
mok eredményeiről Békés megyében:

 •  Mezőgazdasági programelem: 58 működtető önkormányzat, 
több, mint 1 800 hektár művelésbe vont terület, 2 393 fő köz-
foglalkoztatott

 •  Helyi sajátosságokra épülő programelem: 51 működtető ön-
kormányzat (például betonelem gyártási, asztalos- és könnyű-
ipari (ruhakészítés, tésztakészítés), épület-felújítási és -karban-
tartási tevékenységek), 1 700 fő közfoglalkoztatott

 •  Belvízelvezetési programelem: 31 működtető önkormány-
zat, 500 km karbantartott belvízelvezető rendszer, 884 fő 
közfoglalkoztatott

 •  illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem: 17 
működtető önkormányzat, 800 tonna elszállított illegálisan le-
rakott hulladék, 308 fő közfoglalkoztatott

 •  Belterületi úthálózat karbantartása programelem: 51 működtető 
önkormányzat, 500 km hosszon karbantartott, javított és újonnan 
létesített belterületi közút és járda, 1 329 fő közfoglalkoztatott

 •  Mezőgazdasági földutak karbantartása programelem: 26 mű-
ködtető önkormányzat, 500 km hosszon karbantartott mező-
gazdasági földút, 534 fő közfoglalkoztatott

 •  Bio- és megújulóenergia-felhasználási programelem: 11 mű-
ködtető önkormányzat, 175 fő közfoglalkoztatott

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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Tolna megye
iii. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia
tamási, 2016. szeptember 15.
a tolna Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya és ta-
mási Város önkormányzata közös szervezésben harmadik alka-
lommal rendezett meg Közfoglalkoztatási Kiállítást és Konferen-
ciát 2016. szeptember 15-én tamásiban.

A rendezvény céljA

 •  a járási startmunka mintaprogramokban résztvevő önkor-
mányzatok számára lehetőség biztosítása a programok kere-
tein belül előállított termékek bemutatására.

 •  látványos keretek között az új típusú közfoglalkoztatási prog-
ramok megújuló elemeinek és az elért eredményeknek a nép-
szerűsítése.

 •  a közfoglalkoztatással kapcsolatos negatív előítéletek meg-
szüntetése a közfoglalkoztatásban dolgozók által előállított 
értékek, hasznos termékek bemutatásával.

 •  Benchlearning: egymás jó gyakorlatainak megismerése, új öt-
letek gyűjtése.

a szakmai nap a korábbi rendezvényekhez hasonlóan sikeres és 
eredményes volt. a térség közfoglalkoztatói a kiállítás megvaló-
sításában aktívan közreműködtek. az önkormányzatok megis-
merhették a más települések által már kipróbált, eredményesen 
működő programokat, lehetőségük volt tapasztalatot cserélni.

A rendezvény résztvevői

a kiállításon a kiállító te-
lepülésekről érkezett 
résztvevők száma 123 
fő, a látogatók száma 
800 fő volt. a rendez-
vényen a tamási és a 
Dombóvári járásból 
18 önkormányzat és 
egy szociális szövetke-
zet vett részt. 

a kiállítók:
 Ŧ  Belecska: lakossága 365 fő, me-

zőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő programot valósít 
meg. a kiállításon fűszerpaprikát, tV-paprikát, paradicsomot, 
illetve újhagymát állítottak ki.

 Ŧ  iregszemcse: lakossága 2656 fő, mezőgazdasági, belvízelvezetési 
és helyi sajátosságokra épülő programot valósít meg. a kiállí-

tásra különböző zöldsége-
ket, valamint az ezekből 
készített savanyúságot 
hoztak, továbbá egy pa-
ravánon szemléltették a 
startmunka mintaprog-
ramok eredményeit, 
illetve szilváslepénnyel 
kínálták az érdeklődőket.

 Ŧ  Keszőhidegkút: lakossága 
194 fő, mezőgazdasági és helyi 
sajátosságokra épülő programot 
valósít meg. a kiállításra konyhaker-
ti és fűszernövényekkel, valamint 
levendulából készített illatosító 
zsákokkal, dísztökökkel érkeztek.

 Ŧ  Kisszékely: lakossága 296 fő, mező-
gazdasági és helyi sajátosságokra 
épülő programot valósít meg. a kiál-
lításon gyümölcslekvárokkal, valamint 
saját készítésű kosaraikkal jelentek meg.

 Ŧ  Nagykónyi: lakossága 1099 fő, mezőgazda-
sági és helyi sajátosságokra épülő programot valósít meg. a 
kiállításon az önkormányzati közétkeztetés számára termesz-
tett különböző zöldségeikből, valamint az ezekből készített 
savanyúságokból összeállított standjukat mutatták be. 

 Ŧ  Nagyszékely: lakossága 417 fő, mezőgazdasági és helyi sajátos-
ságokra épülő programot valósít meg. a kiállításra az önkor-
mányzati közétkeztetés számára termesztett különböző zöld-
ségeket, valamint az ezekből készített savanyúságot hoztak. 

 Ŧ  Nagyszokoly: lakossága 905 fő, mezőgazdasági, illegális hul-
ladéklerakó helyek felszámolására és belterületi úthálózat 
karbantartására irányuló, valamint helyi sajátosságokra épülő 
programot valósít meg. 78,1 hektár területen földművelést és 
növénytermesztést, valamint állattartást folytat, amivel nem 
csak a saját, hanem más települések konyháinak ellátásáról is 
gondoskodik. a kiállításra a megtermelt zöldségekkel és gyü-
mölcsökkel, valamint az ezekből készített savanyúságokkal, 
lekvárokkal, illetve szörpökkel érkeztek. 

 Ŧ  ozora: lakossága 1605 fő, mezőgazdasági és helyi sajátossá-
gokra épülő programot valósít meg. a kiállításra paprikát, pa-
radicsomot, káposztát, karfiolt, valamint kelkáposztát hoztak. 

 Ŧ  szakály: lakossága 1352 fő, mezőgazdasági programot valósít 
meg. a kiállításra kelbimbóval, brokkolival, céklával, valamint 
az ezekből készített savanyúsággal érkeztek. 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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 Ŧ  szárazd: lakossága 223 fő, mezőgazdasági és helyi sajátos-
ságokra épülő programot valósít meg. a kiállításra az általuk 
termelt zöldségekből és gyümölcsökből pepperonit, céklát, 
fokhagymát, uborkát és fűszerpaprikát hoztak, továbbá le-
vendulából készült szörpjüket, valamint az általuk termesz-
tett cirokból készült seprűket is bemutatták.

 Ŧ  tolnanémedi: lakossága 1040 fő, mezőgazdasági, belterületi 
úthálózat karbantartására irányuló, valamint helyi sajátos-
ságokra épülő programot valósít meg. a kiállításon az ön-
kormányzati közétkeztetés számára termesztett különböző 
zöldségeikkel, valamint az ezekből készített savanyúságaikkal 
képviseltették magukat.

 Ŧ  Udvari: lakossága 328 fő, mezőgazdasági, belvízelvezetési és 
belterületi úthálózat karbantartására irányuló programot va-
lósít meg. a kiállításon a megtermelt zöldségeikből, valamint 
az ezekből készített savanyúságokból összeállított standjukat 
mutatták be. 

 Ŧ  Újireg: lakossága 280 fő, mezőgazdasági és mezőgazdasági 
földutak karbantartására programot valósít meg. a kiállításra 
burgonyával, fűszerpaprikával, csemegekukoricával, sárgaré-
pával, petrezselyemmel, céklával, fokhagymával, borsóval, vö-
röshagymával, lilahagymával, babbal, uborkával, paradicsom-
mal, paprikával és tökkel érkeztek. 

 Ŧ  simontornya: lakossága 4051 fő, mezőgazdasági, belvíz-
elvezetési, illegális hulladéklerakó helyek felszámolására 
és belterületi közutak karbantartására irányuló, valamint 
helyi sajátosságokra épülő programot valósít meg. a ren-
dezvényen konyhakerti növényeikkel, valamint az ezekből 
készült, feldolgozott termékeikkel szemléltették a program 
eredményességét.

 Ŧ  tamási: lakossága 8179 fő, mezőgazdasági, illegális hulladékle-
rakó-helyek felszámolására és belterületi közutak karbantartá-
sára irányuló, valamint helyi sajátosságokra épülő programot 
valósít meg. a kiállításon konyhakerti növényeiket (gyöngy-
hagyma, cékla, paprika, stb.), valamint az ezekből készült, fel-
dolgozott termékeiket (savanyúság, lekvár, chutney) ismertet-
ték meg a látogatókkal.

 Ŧ  Varsád: lakossága 359 fő, mezőgazdasági utak és belterületi 
úthálózat karbantartására irányuló programot valósít meg. Ki-
állítási standjukat konyhakerti növények, valamint az ezekből 
készült, savanyított termékek díszítették.

 Ŧ  Kurd: lakossága 1139 fő, mezőgazdasági, belvízelvezetési, 
bio- és megújulóenergia-felhasználására irányuló programot 
valósít meg. a kiállításon konyhakerti növényekkel és gyümöl-
csökkel, valamint az ezekből készült savanyúságokkal és lekvá-
rokkal jelentek meg.

 Ŧ  gyulaj: lakossága 1019 fő, mezőgazdasági programot valósít 
meg. a kiállításra a Hetedhét Határ szociális szövetkezettel 
együttműködve a start-programban megtermelt, majd a 
szociális szövetkezet által értékesítendő termékeiket hozták 
el és mutatták be (savanyúságok, kolbászok, stb.).

A rendezvény megnyitójA

a iii. tolna Megyei Közfoglalkoz-
tatási Kiállítás és Konferen-

cia megnyitóján szűcsné 
dr. füredi szilvia, a tolna 
Megyei Kormányhivatal 
foglalkoztatási főosz-
tályának főosztályve-
zetője köszöntötte a 

megjelenteket. 

elmondta, hogy a tolna 
Megyei Kormányhivatal 2014 

októberében rendezte meg első alka-
lommal – hagyományteremtő szándékkal - a Közfoglalkoztatá-
si Kiállítást és Konferenciát. a szándék – mint a rendezvény is 
mutatja – célba ért, immár harmadik alkalommal ad otthont 
tamási városa a programnak.

Réthy Pál, a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási stratégiai és 

Koordinációs főosztályának 
főosztályvezetője bemu-

tatta a 2016. évi közfog-
lalkoztatás főbb irányszá-
mait, ismertette, hogy a 
Belügyminisztérium cél-

kitűzései a beruházások 
támogatása, a feldolgozó-

ipar tekintetében a hűtőkapa-
citás növelése, az állattenyésztési 

programokban pedig az állatállomány 
megerősítése, valamint az elmaradott területeken munkahelyterem-
tés lehetőségeként szociális szövetkezetek alapítása.

Porga ferenc, tamási Város polgár-
mestere beszédében kiemelte: 

a kiállított termékek évről 
évre azt bizonyítják, hogy 
a közfoglalkoztatási 
programokban lehet ér-
telmes munkát végezni, 
értéket előállítani. 

Rávilágított arra, hogy a 
helyi termékek helyi alap-

anyagokból komoly értéket 
képviselnek, ám még komolyabb 

eredmény lehet, ha a közfoglalkoztatás tapasztalatait felhasználva 
az abban dolgozók tovább tudnak lépni és közép- vagy hosszú 
távon saját lábra tudnak állni, az önállóság útjára képesek lépni.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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A kiállítás és konferenciA

a rendezvény helyszíne tamási város központjában, a Városi Mű-
velődési Központ előtt található túrmezei erzsébet tér volt, amely 
2014-ben egy közfoglalkoztatási program keretében került kiala-
kításra. a kiállítás alapterülete közel 400 m2 volt, ahol 10 standon 2 
járásból 18 önkormányzat és egy szociális szövetkezet mutatta be 
a közfoglalkoztatásban előállított termékeit.

a rendezvényen közvetlenül a kiállító településekről érkezett 
résztvevők száma 123 fő, a látogatók száma pedig 800 fő volt.

a kiállítás expo jellegét erő-
sítette, hogy valameny-

nyi kiállítónál zöld-
ségek, gyümöl-

csök széles kínálata várta az érdeklődőket, amiket feldolgozott 
formában is (szendvics, sütemény) meg lehetett kóstolni.

a színpadon zenés programok színesítették a rendezvényt, 
ahol a kiállító települések énekkarai, néptáncosai, óvodás cso-
portjai léptek fel. 

a kiállítás megnyitását követően szűcsné dr. füredi szilvia, a tolna 
Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának főosztály-
vezetője beszédében rávilágított: kormányzati szándék 2015–
2017. között a teljes foglalkoztatottság megvalósítása, valamint 
ezzel összefüggésben a jövedelempótló támogatások kivezetése. 
elmondta, hogy a közfoglalkoztatás rendszere nem váltja fel a jó-
léti politikákat vagy az aktív munkaerőpiaci eszközöket, hanem az 
a célja, hogy átmenetet képezzen a segélyezésből a nyílt mun-
kaerőpiacra. Megköszönte tamási Városának, hogy felismerte a 
közfoglalkoztatási kiállítás megrendezésében rejlő, előre mutató 
lehetőségeket, és felvállalta a kiállítás házigazdájának feladatait.

Réthy Pál, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási stratégiai és 
Koordinációs főosztályának főosztályvezetője a 2016. évi főbb 
adatok bemutatása után beszámolt egy nemrég indult speci-
ális programról, mely 4 megyében 12 településen indult olyan 

álláskeresők számára, akik mentális, szociális vagy egészségügyi 
állapotuk miatt még a közfoglalkoztatásba is csak korlátozottan 
vonhatók be. számukra speciális munkafeltételeket és komplex 
szolgáltatási rendszert biztosítanak. 

Porga ferenc, tamási Város polgármestere rávilágított arra, hogy a 
helyi termékek helyi alapanyagokból komoly értéket képviselnek, 
ám még komolyabb eredmény lehet, ha a közfoglalkoztatás ta-
pasztalatait felhasználva az abban dolgozók tovább tudnak lépni 
és közép- vagy hosszú távon saját lábra tudnak állni, az önállóság 
útjára képesek lépni. Hangsúlyozta, hogy a folyamat sikerességé-
ben az állami szerepvállalás nem nélkülözhető, legfeljebb folya-
matosan csökkenthető.

a kiállításon a tamási és a Dombóvári járásból 18 önkormányzat 
(Belecska, iregszemcse, Keszőhidegkút, Kisszékely, Nagykónyi, 
Nagyszékely, Nagyszokoly, ozora, szakály, szárazd, tolnanémedi, 

Udvari, Újireg, simontornya, tamási, Varsád, Kurd, gyulaj) és 
egy szociális szövetkezet (Hetedhét Határ szociális szövet-

kezet) vett részt. 

a kiállítók elsősorban a startmunka mintaprogramok 
keretében termesztett zöldségekkel, gyümölcsökkel 
érkeztek a kiállításra, amelyekből kóstolót is kínáltak. 

feldolgozott formában is meg lehetett ízlelni a ter-
ményeket: a lilahagymás zsíros kenyértől és kenyérlán-

gostól kezdve a szilváslepényen át a 
cékla chutney-ig számos hagyo-

mányos és különleges étek készült a 
vendégek részére, amit bodza- és 
levendulaszörppel öblíthettek 
le. emellett Keszőhidegkúton 
a levendulából illatzsákokat, 
szárazdon pedig a megtermelt 
cirokból seprűt készítettek.

a standokat Réthy Pál főosztály-
vezető mellett megtekintette dr. 
Horváth Kálmán kormánymegbízott is 
szűcsné dr. füredi szilvia főosztályvezető, 
göttlinger Pintér Judit, a tamási Járási Hivatal hivatalvezetője és 
Porga ferenc polgármester kíséretében. a kiállítóknak lehetőségük 
nyílt személyesen bemutatni programjaikat és terményeiket fő-
osztályvezető Úrnak és Kormánymegbízott Úrnak.

a kiállítás kísérőrendezvényeként szakmai konferenciát szervez-
tek a kormányhivatal munkatársai.  széles andrás, tamási Város 
alpolgármestere köszöntötte az érdeklődőket, majd lehel and-
rásné, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási stratégiai Koordi-
nációs főosztályának osztályvezetője a közfoglalkoztatás alapjain 
szerveződő szociális szövetkezetekről, az állami szerepvállalásról 
beszélt a szövetkezetek kialakítása kapcsán. Részletesen ismer-
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tette a szociális szövetkezet alapításának lépéseit, jogszabályi fel-
tételeit. Hangsúlyozta, hogy a Belügyminisztérium végig szakmai 
segítséget nyújt azoknak az önkormányzatoknak, akik valamelyik 
sikeres start mintaprogramjuk alapjain szociális szövetkezetet kí-
vánnak alapítani.  

söptei ákos, a tolna Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási fő-
osztályának eURes-tanácsadója az európai Unió munkaerő-piacá-
nak elérhetőségéről tartott előadást: hol lehet elérni a potenciá-
lis munkavállalókat, hova kell feltölteni a munkaerőigényt, hogy 
egész európában elérhető legyen, stb. felhívta a figyelmet a kül-
földi munkavégzés után hazatérni szándékozó magyar munkavál-
lalók megszólításának lehetőségeire.

ezt követően Peszt attila, Udvari Község polgármestere és Varga ág-
nes, tamási Város önkormányzata kertészeti ágazatvezetője számolt 
be tapasztalatairól településük közfoglalkoztatási programjai kapcsán. 
Peszt attila bemutatta, 10 év alatt hova jutott el a település a szociá-
lis földprogramtól a startmunka programokig: a közfoglalkoztatás a 
településen palántatermesztéssel kezdődött kápia paprika magjából, 
mára saját, fűtött fóliasátorban zöldséget és gyümölcsöt termeszte-
nek és állattenyésztéssel is foglalkoznak.

Varga ágnes tamási város startmunka mintaprogramokban az 
elmúlt öt évben elért eredményeit szemléltette. a mintaprog-
ramok keretében állattenyésztéssel, dísznövény- és palánta-
termesztéssel, szántóföldi növénytermesztéssel, gyümölcster-
mesztéssel és szabadföldi kertészettel foglalkoznak. Kertészeti 
telephelyükön fóliasátrakkal rendelkeznek, az öntözést saját 
kútból csepegtető öntözőszalagokkal oldják meg. a termesztett 
zöldségeket és gyümölcsöket a közétkeztetésben használják fel, 
továbbá feldolgozzák és a direkt erre a célra létrehozott „zöldal-
ma Házban” értékesítik.

kulturális előAdások

a kiállítást a színpadon látványos, szórakoztató programok szí-
nesítették. az előadók a jó hangulat mellett 
gondoskodtak településeik hagyo-
mányőrző és kulturális értékeinek 
bemutatásáról is.

a megnyitót követően a tamá-
si aranyerdő Óvoda óvodásai, 
a tamási Őszirózsa Népdalkör, 
valamint a varsádi „Remény” 
tánccsoport szórakoztatták a 
vendégeket.

a tamási aranyerdő Óvoda  az 
idei évben ünnepelte 40 éves fenn-
állását, melynek több csoportja aktívan 

bekapcsolódik tamási város kul-
turális életébe. számos prog-
ramon, rendezvényen vesz-
nek részt, énekes, táncos 

produkciójukkal meg-
örvendeztetve a város 

közönségét. az óvónők 
munkájának köszönhetően 

a csoportok műsoraikkal részt 
vállalnak a helyi hagyományok őrzésében, mely a nemzeti ha-
gyományokon túl a nemzetiségi, azon belül is a sváb tradíciók 
őrzését is szolgálják.

Mivel a csoportok 3 évet töltenek az óvodában, a gyerekek össze-
tétele állandóan változik, újabb és újabb generációk kapcsolód-
nak be a tevékenységbe. 

az Őszirózsa Népdalkör tagjai nyugdíjasok, szépkorúak. Kezdet-
ben a tamási nyugdíjas klubban saját örömükre és társaik szóra-
koztatására énekeltek. a jó hangú társasággal 2004-ben gulyás 
ildikó énektanár kezdett el foglalkozni. Néhány év múlva a nép-
dalkörösök már nem csak a nyugdíjas klubban énekeltek, hanem 
civil szervezetek ünnepségein, rendezvényein is, majd ezt követ-
ték a városi ünnepségeken történő fellépések. a városkörnyék 
településeinek felkérései nyomán ma már sok helyütt ismerik a 
nevüket és produkciójukat.

eredményeik is azt bizonyítják, hogy az elmúlt években komoly 
szakmai fejlődésen mentek keresztül. az „Életet az éveknek” el-

nevezésű - nyugdíjas klubok szövetségének rendezésében 
zajló - versenyeken több alkalommal nyertek el „kiváló” 

minősítést. a KÓta és a Vass lajos Népzenei szövet-
ség versenyén pedig bronz, illetve ezüst minősítés-
ben részesültek.

a varsádi Remény tánccsoport (Varsádért egyesü-
let) fiatal tagjai folytatják őseik hagyományait, azon 
belül is kiemelt figyelmet fordítva a németség szo-

kásainak, hagyományainak megőrzésére. tizenhá-
rom általános iskolás korú fiatal, öt fiú és nyolc lány 

alkotja a Remény tánccsoportot. oktatójuk, művészeti 
vezetőjük lovász gabriella, aki maga is évtizedek óta el-

kötelezett a hagyományőrzés és a fiatalok közösségépítése 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  Megyei közfoglalkoztatási kiállítások



164

To
ln

a 
m

eg
ye

terén. a felnőtt táncegyüttes megszűnése után a ruhákat a fiata-
lok „örökölték” meg, így a népviseletet ezúton is továbbörökítik. 
fellépnek saját településük ünnepein, rendezvényein, de egyre 
több felkérést kapnak a járás településeire, ahol megmutathatják 
az ott élőknek is műsorukat, tradícióikat. 

A megye értékteremtő járási stArtmunkA 
mintAprogrAmjAinAk eredményei 

tolna megyében a Dombóvári járás hátrányos helyzetű, a tamá-
si járás pedig leghátrányosabb helyzetű besorolást kapott, és 14 
település minősül társadalmi, gazdasági vagy munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetűnek. ezeken a helyeken az ön-
kormányzatokon kívül szinte nem akad más foglalkoztató, így a 
közfoglalkoztatási programok nélkül nem lenne más lehetőség a 
hátrányos helyzetű álláskeresők számára, hogy munkát vállaljanak.

a megyében 2016-ban 3 járásban 48 önkormányzat működtetett 
valamilyen startmunka mintaprogramot, amely mintegy 1.692 
főnek biztosított munkalehetőséget. a startmunka mintaprog-
ramok keretein belül összesen 7 programelemben folyt értékte-

remtő, a közösség számára hasznos tevékenység. a 
megyében 107 járási program indult. 

a programokban részt vevő 48 település-
ből 46 mezőgazdasági progra-

mot működtetett a Paksi, a 
Dombóvári és a tamási já-

rásban, melyek zömében 
2016. márciustól 2017. 
február végéig tartanak. 

a bevont létszám 921 fő, 
melyből 870 fő növényter-

mesztéssel foglalkozik, míg a 
fennmaradó 51 főt állattartás ke-

retében foglalkoztatnak. a programokban 
jellemzően szántóföldi növénytermesztés, 

zöldség- vagy gyümölcstermesztés, míg az ál-
lattenyésztésen belül baromfi, pulyka, nyúl és sertés 

tenyésztése valósul meg. a közfoglalkoztatók a megtermelt zöldsé-
get, gyümölcsöt és a tenyésztett állatok egy részét az önkormány-
zatok által működtetett konyhákban használják fel, illetve a felesleg 
a szociálisan rászorultak között kerül kiosztásra. Csak néhány telepü-
lésre jellemző, hogy nem saját felhasználásra, hanem piacra termel. 

a helyi sajátosságokra épülő mintaprogramban 30 település indí-
tott programot, a közfoglalkoztatásba bevontak létszáma 394 fő. 
a programokban az önkormányzatok speciálisan a településre jel-
lemző vagy annak szükségleteihez kapcsolódó fejlesztéseket való-
sítanak meg. így például a közút és belvízelvezetési programokban 
felhasználásra kerülő betonelemeket gyártanak. az önkormányzati 
erdőkből kinyert alapanyagokból asztalos műhelyben kerítésléc, 

táblák, buszmegállók és utcabútorok gyártása történik. több tele-
pülés a mezőgazdasági programjában megtermelt zöldségek és 
gyümölcsök tartósítására alkalmas helyiséget alakított ki, ezzel is 
biztosítva a saját konyha téli időszakban történő folyamatos ellátá-
sát, de akadt példa közösségi terek felújítására, létrehozására is. 

a belterületi úthálózat karbantartása mintaprogram keretében 2 
térségben 11 önkormányzat 123 fő bevonásával végez minimális 
aszfaltozás mellett kátyúzást, útpadkajavítást, de tér átburkolása is 
megvalósul ebből a programból.

a belvízelvezetési program keretében - 2 járásban, 8 települé-
sen 119 fő foglalkoztatásával - csatornák és árkok karbantartása 
mellett új árkok létesítése, növényzetirtás is történik. több ön-
kormányzat - a könnyebb és gyorsabb tisztíthatóság érdekében 
- saját készítésű betonelemekkel burkolja be a vízelvezető árkokat. 

tamási járásban a mezőgazdasági utak karbantartására 6 telepü-
lés indított mintaprogramot, melyet a közfoglalkoztatók 57 fő be-
vonásával valósítanak meg. 

illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására irányuló járási prog-
ram 4 településen zajlik 12 hónapon át 56 fő részvételével, mely 
programban a városok és környékeik tisztántartása mellett fontos 
cél a környezetszennyezés visszaszorítása. 

a bio- és megújulóenergia-felhasználás mintaprogramban az 
energianövények telepítése mellett, a kivágott, összegyűjtött, el-
szállított, majd aprítékolt fa az önkormányzati intézmények fűté-
sére szolgál.  a megyében 3 település (Kurd, Döbrököz, szárazd) 
nyert el támogatást erre a programra, mely 12 hónap időtartam-
ban, 22 fő foglalkoztatásával valósul meg.

a start plusz 2015 „startmunka mintaprogram” díj keretében ta-
mási Város önkormányzata a megkezdett munkája folytatásához 
és a mintaprogramjának továbbfejlesztéséhez támogatásban 
részesült. a díj értékteremtő program részeként és megerősíté-
seként magasabb szinten járul hozzá a település fejlesztéséhez, a 
közösségi értékek növeléséhez.

a varrodai mintaprogram keretében munkaruházatot varrnak és 
értékesítenek önkormányzati közfoglalkoztatók számára. a 12 hó-
nap időtartamú program megvalósításában tolna megyéből für-
ged település vesz részt, 20 fő foglalkoztatásával. a település az 
ország 9 másik településével és egy nonprofit kft.-vel konzorciu-
mot alkotva munkaruhákat készít a különböző közfoglalkoztatási 
programok foglalkoztatottjai részére.

startmunka mintaprogramok keretében tolna megyében tamási 
és Dombóvár járásokban történt parlagfű-mentesítés. e progra-
mok keretében a parlagfű irtásával foglalkozó személyek száma 
434 fő, míg a mentesített terület nagysága 812.801 m2 volt. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
i. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
Nyíregyháza, 2016. szeptember 15. 
a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezésé-
ben Nyíregyházán 2016. szeptember 15-én – első alkalommal - 
rendezték meg a Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt.

A rendezvény céljA

 •  Minél látványosabb keretek között bemutatni a lakosság, az 
érdeklődők számára, hogy milyen eredmények születtek a 
megyében a különböző közfoglalkoztatási programokban.

 •  lehetőséget biztosítani a közfoglalkoztatásban érintett ön-
kormányzatok számára a járási startmunka mintaprogramok 
keretein belül előállított termékeik bemutatására, ezzel is rep-
rezentálva azt, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók valódi 
értékeket teremtenek, és a helyi közösségek javát szolgálják.

 •  Megteremteni annak a lehetőségét, hogy a települések ötle-
teket gyűjtsenek egymástól új, ugyanakkor máshol már kipró-
bált és eredményesen működő programok indításához.

 •  Bemutatni a közfoglalkoztatási programok megvalósítása so-
rán vásárolt beruházási javakat, gépeket, eszközöket. 

 •  lehetőséget biztosítani a lakosság számára a közfoglalkozta-
tás keretében megtermelt kiváló minőségű és olcsó termé-
keket megvásárlására.

 •  Javítani a közfoglalkoztatás társadalmi megítélését.

szabolcs-szatmár-Bereg megye önkormányzatai – 74 
település – a járási startmunka mintaprogramokban 
az általuk megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket ál-
lították ki, illetve bemutatták a különféle programok 
keretében előállított termékeiket. az önkormányzatok 
mellett kiállítóként részt vett az országos hajléktalan 
mintaprogramban és a speciális pilot programban is 
érintett NyíRVV Nonprofit Kft., valamint az országos köz-
foglalkoztatási programban támogatott felső-tisza-vidéki 
Vízügyi igazgatóság, a szabolcs-szatmár-Bereg Me-
gyei Rendőr-főkapitányság, a Nyírerdő Nyírségi 
erdészeti zrt., továbbá a varrodai programban 
résztvevő Pro-team Kft. is. 

A rendezvény résztvevői

a rendezvény helyszínéül a Nyíregyháza 
városközpontjában található Continental 
aréna szolgált, mely a megye legnagyobb 
többcélú intézménye. az épület több éve ad 
helyet a Pályaválasztási Kiállításnak is, így nem-

csak a város, hanem a 
megye lakosságának 
körében is széleskö-
rűen ismert.

a kiállítás alapterüle-
te több mint 6000 m2 
volt (kiállítási és parko-
lási terület), ahol a megye 
13 járásának 74 kiállító tele-
pülése mutathatta be értékeit a 
rendezvényen résztvevőknek. 

a közfoglalkoztatás eredményeit a 2016. évi országos hajléktalan 
mintaprogram során előállított faházakban mutatták be. a ren-
dezvény megvalósítását és a faházak elkészítését a Belügyminisz-
térium pénzügyileg is jelentősen támogatta. 

a késztermékek bemutatása mel-
lett a látogatók betekintést nyerhettek 

különböző munkafolyamatokba is. emel-
lett kiállították a közfoglalkoztatás keretében be-

szerzett és munkavégzésre használt traktorokat, 
pótkocsikat, fűkaszákat, gödörfúrót, aszfaltvágót, 
illetve brikettáló gépeket.

a kiállítás expo jellégét erősítette, hogy szinte 
valamennyi kiállítónál zöldségek, gyümölcsök 

széles kínálata várta az érdeklődőket, akik az ebből 
készült friss fogyasztású és feldolgozott ételeket meg 

is kóstolhatták. 
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az új típusú közfoglalkoztatási prog-
ramok elsődleges célja továbbra 

is az, hogy a munka világába 
visszavezesse a jelenleg állás 
nélküli embereket, az érték-
teremtő közfoglalkoztatási 
programok pedig lehetősé-

get biztosítanak a települé-
sek számára önellátást bizto-

sító tevékenységek végzésére. 
a rendezvényen ugyanakkor azt is 

kiemelték, hogy a munka világába visz-
szavezetett embereknek lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül újra állást találjanak maguknak az 
elsődleges munkaerőpiacon, ahol a közfoglalkoztatás révén meg-
őrzött munkaképességüket, valamint a különböző képzések révén 
megszerzett új ismereteiket kamatoztathatják nagy haszonnal.

A rendezvény megnyitójA

a szabolcs-szatmár-Bereg megyei i. Közfoglalkoztatási Kiállítást és 
Vásárt Dr. Hoffmann imre úr, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatá-
si és vízügyi helyettes államtitkára nyitotta meg.  a rendezvény meg-
nyitóján ünnepi beszédet mondott Kozma Péter úr, 
a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal kormánymegbízottja, a rendezvény-
nek otthont adó Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város önkormányzatának polgármestere  
Dr. Kovács ferenc úr, valamint szabó ist-
ván úr a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés alelnöke.

Dr. Hoffmann imre helyettes államtitkár 
úr megnyitójában hangsúlyoz-
ta, a kormányzat továbbra is 
elkötelezett abban, hogy 
munkát biztosítson minél 
több hátrányos helyzetű 
álláskeresőnek. Világos 
cél, hogy a közfoglalkoz-
tatási programokat úgy 
működtessük, hogy azok 
értéket teremtsenek, és 
egész évben végezhető, hasz-
nos munkát biztosítsanak. emellett fontos, 
hogy a közfoglalkoztatottak visszakerülje- nek az elsődle-
ges munkaerőpiacra, ezt segítik a közfoglalkoztatási programokat 
kiegészítő képzési programok is, melyeken 2012 és 2015 között 
több mint 175 ezren vettek részt.

Kozma Péter kormánymegbízott úr köszöntőjében személyes 
életéből hozott példákkal elmondta, hogy a munka, az állampol-

gárok munkához való joga kiemelt fontosságú. ismertette, hogy 
a szabolcs-szatmár-Bereg megyei munkanélküliségi ráta javítása 
érdekében a kormányhivatal és az önkormányzat egy foglakozta-
tási Paktumot írt alá, amely a megyében lehetőséget nyújt majd 

új munkahelyek teremtésére és 
meglévő munkahelyek meg-

őrzésére is. zárásként re-
ményét fejezte ki, hogy a 

kezdeményezés hagyo-
mányteremtő lesz, és 
az elkövetkező években 
hasonló rendezvénye-

ken mutathatják be a 
megye települései a köz-

foglalkoztatási programok-
ban elért eredményeiket.

A kiállítás

a kiállítást mintegy 700 fő tekintette meg. Dr. Hoffmann imre 
helyettes államtitkár úr, Kozma Péter kormánymegbízott úr, Dr. 
Rezsőfi istván főosztályvezető úr, lőrincz leó szakmai főtanács-
adó úr, Dr. Házi istván ny. r. vezérőrnagy úr és Molnár lászló r. 

ezredes úr kíséretében minden egyes kiállítói standot meglá-
togatott és elismerését fejezte ki mind az önkormányzati 

dolgozók, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére. 

a járásonként kialakított települési kiállítóhelyeken 
többnyire a mezőgazdasági programelem keretében 
készített különböző zöldség- és gyümölcskompozí-
ciókat, valamint a helyi sajátosságokra épülő prog-

ramelemek termékeit – többek között padokat, virág-
ládákat – tekinthették meg a látogatók. a kiállítók igye-

keztek a közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenysé-
geket minél interaktívabb módon bemutatni, így a látványos 

standok mellett a látogatók megismerkedhettek többek között a 
horgolással, a dekupázs technika alkalmazásával, de bepillantást 
nyerhettek a seprűkötés, a tész-
takészítés, a szőnyegszövés, 
a papír brikettgyártás, a 
drótfonás, a savanyítás, 
a tökmagolaj pré-

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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selés, a fűszernövény termesztés, a 
befőzés és az ágaprítás munka-

folyamataiba is. 

színpAdi 
produkciók

a színpadon egész napos 
zenés programok színesí-

tették a rendezvényt, ahol 
többnyire a kiállító telepü-

lések zenekarai, néptáncosai, 
óvodás csoportjai léptek fel. a fellé-

pők között szép számmal megtalálhatóak 
voltak a hétköznapokban a különböző közfoglalkoztatási progra-
mokban részt vevő előadók. a bemutatott 17 produkció között 
voltak hagyományőrző néptánccsoportok, hangszeres előadá-

sok, népdalkörök, a táncművészet 
különböző ágait kiváló színvonalon 
művelő együttesek, szólóénekesek.

Az értékteremtő járási 
stArtmunkA mintAprogrAmok 
eredményei

a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kifejezett 
célja volt, hogy kiállítással bemutassa a 2011-ben elindított, és 
új keretek között működő közfoglalkoztatási rendszer eredmé-
nyeit. a startmunka mintaprogramokban végzett tevékenységek 
mindegyikéről elmondható, hogy valódi értéket teremtve, a helyi 
közösségek javát szolgálják. a megyében 2016-ban 216 önkor-
mányzat működtetett valamilyen startmunka mintaprogramot, 
amelyek több mint 19 500 főnek biztosítanak megélhetési lehe-
tőséget. a startmunka mintaprogramok keretein belül összesen 
7 programelemben folyik valamilyen értékteremtő, a közösség 
számára hasznos tevékenység.

a globális válságot követően 2010-ben a megyében is elkezdő-
dött a gazdasági élénkülés, amely a munkaerőpiacon a népesség 

aktivitásának növekedésében nyilvánult meg, a foglalkoztatási 
szint stagnálása mellett. szabolcs-szatmár-Bereg megye az egyik 
olyan régió, ahol igen magas a munkanélküliség. a munkanélküli-
ségi mutatót befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, az infrastruktu-
rális fejlettség szintje, a térségben jelenlévő foglalkoztatók száma, 
illetve a munkaerőforrás összetétele.

a gazdasági válság bekövetkezésének időszakáig az akkor érvény-
ben lévő foglalkoztatás politikai eszközökkel gyakoroltak hatást a 
munkaerőpiacra több-kevesebb sikerrel. a 2010. évben elkezdő-
dött jogalkotási folyamatot követően, az év végén kialakult a köz-
foglalkoztatás – korábbiakhoz képest – új rendszere. a közjellegű 
munkavégzés támogatásának célja a munkaerőpiaci feszültségek 
csökkentése, az átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal 
küzdő munkanélküliek munkába állásának elősegítése. ennél a tá-
mogatási formánál a lakosságot, illetve az adott települést érintő 
feladat ellátása, illetve más közjellegű tevékenység folytatása került 
a középpontba. a változások kiindulópontja továbbá az az elgon-
dolás, miszerint a munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
csökkentésével, a feltételek szigorításával munkára lehet késztetni, 
a minimálbérnél kisebb jövedelmet biztosító közfoglalkoztatással 
pedig munkára lehet nevelni a munka nélkül lévőket. a közfoglal-
koztatás céljai közt megjelenik a munkaerőpiaci integráció, mun-
kaszocializáció és a szegénységenyhítés. Másodlagos célok lehet-
nek még az aktivizálás (együttműködési kötelezettség szűrése), 

az értékteremtés, valamint a közösségépítés is. az új támogatási 
forma végső célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, 

illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. 

a közjellegű foglalkoztatás munkaerőpiacra gyakorolt 
hatékonyságát mutatja, hogy az elmúlt években az új 
támogatási forma igen nagy tömegeket mozgatott 
meg a közfoglalkoztatásban. a program 2011. évben 

igen jelentős létszámmal – 44 ezer fővel – indult, mely 
tendencia tovább növekedett az évek során, így napjaink-

ban közel 74 ezer álláskereső foglalkoztatása kerül elősegítés-
re.  az álláskeresők munkához jutását célzó aktív foglalkoztatás-

politikai eszközök keretében legtöbben közjellegű munkavégzés-
ben vettek részt a térségben. 

a megyében működtetett köz-
foglalkoztatási támogatások-
nál az önkormányzati hosz-
szabb időtartamú köz-
foglalkoztatás, illetve az 
országos közfoglalkoz-
tatási program mellett 
kiemelkedő jelentőségű 
a halmozottan hátrányos 
helyzetű kistérségekben 
működtetett járási startmun-
ka mintaprogram. 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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a támogatási rendszer bevezetésé-
től kezdődően a hátrányos helyze-

tű települések önkormányzatai 
mintaprogramokat indíthat-

tak. alapvetően 8 program-
elemet hoztak létre, melyből 
2016. évben 7 programelem 
működtetése valósult meg. 

a programok tagozódása: ér-
tékteremtő programok és szo-

ciális elemek. az elmúlt időszak-
ban az értékteremtő programok 

közül a mezőgazdasági, illet-
ve a helyi sajátosságok-

ra épülő programok tá-
mogatási típusainál fi-

gyelhető meg a leg-
nagyobb fejlesz-
tés. a program in-
dításának első évei-

ben a mezőgazdasá-
gi elemnél az önkor-

mányzat tervezett cél-
ja, hogy a helyi lehetősé-

gek, adottságok kihasználá-
sával megtermelt zöldség és gyü-

mölcs, takarmánynövények, valamint a kisállattartás biztosítsa az 
önkormányzati intézmények ellátását. a projekt segítségével kí-
vánták elérni, hogy folyamatosan friss alapanyag kerüljön a tele-
püléseken működő konyhákra, és lehetőség nyíljon a keletkező 
többlet további feldolgozására, értékesítésére is. a fejlődést mu-
tatja, hogy a ráépülő tevékenység során a fentieken túl egyes 
önkormányzatok képesek lettek üzemek létrehozására, úgy-
mint zöldség feldolgozó (Rozsály), savanyító üzem (Nyírmada), 
fokhagymakrémgyártás (Dombrád), vagy éppen a gyümölcslé-
előállítás (tornyospálca).  

a fenti programok működtetése és fejlesztése támogatási lehető-
séget biztosítanak a települések részére az önfenntartóvá válás-
hoz, mely az elkövetkező időben elősegítheti az új típusú szociális 
szövetkezet működését, illetve helyben teremt munkalehetősé-
get a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresőknek.

Napjainkra a megye munkaerőpiacát jól tükrözi a közfoglalkoz-
tatás munkaerőpiacra gyakorolt pozitív változása. a közfoglal-
koztatásnak az ország munkanélküliség által leginkább sújtott 
területén olyan reprezentatív hatása van, hogy szabolcs-szatmár-
Bereg megye első alkalommal önállóan rendezte meg a megyei 
közfoglalkoztatási kiállítást.  a 2015. évben a fővárosban megren-
dezett országos kiállításon 10 megyei kiállító képviseltette magát, 
a megyében megrendezésre kerülő 2016. évi kiállításon pedig 74 
önkormányzat vett részt. 

a teljesség igénye nélkül néhány kiállított termék:
 Ŧ  savanyú káposzta, ecetes uborka, vegyes savanyúság, napra-

forgómag, paradicsom, paprika, burgonya, uborka, töltött ká-
poszta és füstöltáruk, 

 Ŧ  kerítés drótfonat, mederlap, szegélykő, fél mederlap, 
 Ŧ  gyékény kosarak, dísztárgyak, kerítések, kültéri padok, asztalok, 

virágládák, szemetesedények, kézműves technikákhoz fel-
használható natúr fa termékek, kerámia termékek, horgolt és 
varrt ajándéktárgyak, dekupázs technikával díszített ajándék-
tárgyak és egyéb kézzel készített ajándéktárgyak.

a bemutatón a közfoglalkoztatottak az előállított termékekkel 
prezentálják a közfoglalkoztatásban végzett értékteremtő tevé-
kenységüket.

a kiállító települések listája

Ssz. TELEPÜLÉS Ssz. TELEPÜLÉS
1. Baktalórántháza 38. Nyírtass
2. Barabás 39. Nyírvasvári
3. Beregdaróc 40. Ópályi
4. Cégénydányád 41. Ököritófülpös
5. Csaholc 42. Panyola
6. Csegöld 43. Pap
7. Csenger 44. Papos
8. Dombrád 45. Paszab
9. Fábiánháza 46. Piricse

10. Fehérgyarmat 47. Porcsalma
11. Fülesd 48. Pusztadobos
12. Garbolc 49. Rétközberencs
13. Gemzse 50. Rozsály
14. Geszteréd 51. Sonkád
15. Gyüre 52. Szamostatárfalva
16. Ilk 53. Szamosszeg
17. Kállósemjén 54. Szatmárcseke
18. Kántorjánosi 55. Tarpa
19. Kék 56. Tiszaadony
20. Kékcse 57. Tiszabecs
21. Kisar 58. Tiszabezdéd
22. Kisvárda 59. Tiszacsécse
23. Kisvarsány 60. Tiszadada
24. Kölcse 61. Tiszadob
25. Laskod 62. Tiszakanyár
26. Levelek 63. Tiszakóród
27. Mátészalka 64. Tiszaszentmárton
28. Méhtelek 65. Tiszavid
29. Mezőladány 66. Tornyospálca
30. Milota 67. Tunyogmatolcs
31. Nagyecsed 68. Túristvándi
32. Nagykálló 69. Túrricse
33. Nyírbogát 70. Tyukod
34. Nyírcsaholy 71. Vámosoroszi
35. Nyíregyháza 72. Vásárosnamény
36. Nyírjákó 73. Zajta
37. Nyírparasznya 74. Zsurk

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  



169

H
aj

dú
-B

ih
ar

 m
eg

ye

Hajdú-Bihar megye
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás
Hajdúböszörmény, 2016. szeptember 16.
A rendezvény céljA

a Hajdú-Bihar Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításnak az idén Haj-
dúböszörmény városa adott otthont, melynek megrendezésére 
2016. szeptember 16-án került sor a település főterén és annak 
környékén, valamint a Hajdú tanyán.

a „Helyi értékek startja” elnevezésű rendezvény célja egyrészt az 
volt, hogy lehetőséget teremtsen a Hajdú-Bihar megyei közfog-
lalkoztatási programok tevékenységeinek, fejlődésének, sokol-
dalúságának és eredményességének bemutatására, azok 
népszerűsítésére. 

emellett a megyei közfoglalkoztatásban érintett ön-
kormányzatok számára a kiállítás alkalmával lehető-
ség nyílt a korábbi években elindult értékteremtő 
közfoglalkoztatási programokban előállított, kézzel 
fogható termékek bemutatására. a kiállítás alkalmat 
teremtett arra is, hogy a települések egymástól ta-
pasztalatot, ötleteket gyűjtsenek.

a rendezvényen nem csak az önkormányzatok egymás 
között, hanem a lakosság széles körében is népszerűsíthették 
termékeiket, eredményeiket, hiszen a rendezvény fontos célki-
tűzése volt az is, hogy a lakosságot, a közvéleményt tájékoztassa 
a közfoglalkoztatás sokszínűségéről, valamint arról, hogy a több 
éve működő, értékteremtő közfoglalkoztatási mintaprogramok-
ban dolgozó közfoglalkoztatottak értéket és a közösség számára 
hasznos termékeket állítanak elő. 

a kiállításon megjelent önkormányzatok által megvalósított köz-
foglalkoztatási programok példamutató mintaként szolgálhatnak 
az önellátó, önfenntartó települések működésére, valamint ösz-
tönzően hathatnak valamennyi önkormányzat számára.

A rendezvény résztvevői

a „Helyi értékek startja” kiállításon Hajdú-Bihar 
megye járásaiból 36 települése képviseltette 
magát, a következők szerint:

 Ŧ  Balmazújvárosi járás: Balmazújváros, egyek, 
Hortobágy, tiszacsege, Újszentmargita

 Ŧ  Berettyóújfalui járás: Bakonszeg, Biharkeresz-
tes, Bojt, Csökmő, furta, gáborján, Komádi, Kö-
rösszegapáti, Újiráz, 

 Ŧ  Debreceni járás: Hajdúsámson
 Ŧ  Derecskei járás: Kismarja, Konyár, Mikepércs, Pocsaj, sáránd
 Ŧ  Hajdúböszörményi járás: Hajdúböszörmény
 Ŧ  Hajdúnánási járás: folyás, görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, tisza-

gyulaháza, Újtikos
 Ŧ  Nyíradonyi járás: Nyírábrány, Nyíradony
 Ŧ  Püspökladányi járás: Báránd, földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökla-

dány, szerep, tetétlen

a kiállítást Rácz Róbert, 
a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja, és Dr. 
Hoffmann imre, a Belügy-
minisztérium közfoglalkozta-
tásért és vízügyért felelős helyet-
tes államtitkára nyitotta meg.

a kiállításon részt vettek a Belügyminisztériumnak, a 
Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának és a 

járási hivataloknak a munkatársai, valamint a tele-
pülések vezetői is.

a kiállítók közül 7 település pávaköre, tánccso-
portja, zenekara, néptáncosai, óvodás, iskolás 

és mazsorett csoportjai is részt vettek a ren-
dezvényen. természetesen e mellett Hajdúbö-

szörmény lakosai közül is szép számban érkeztek 
látogatók a rendezvényre.  

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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A rendezvény megnyitójA

a rendezvény megnyitójára a város 
főterén került sor. elsőként fórizs 
lászló, Hajdúböszörmény Város 
alpolgármestere köszöntötte a 
megjelenteket. Beszédében el-
mondta, hogy a kiállítók pavilon-
jain végigtekintve látható, hogy 
a települések mennyire komolyan 
vették a közfoglalkoztatás adta lehe-
tőségek kihasználását, és milyen komoly 
eredményeket értek el. Kezdetben ugyan so-
kan idegenkedtek ettől a foglalkoztatási formától, de mára már az 
emberek egyre szívesebben vesznek részt ebben a foglalkoztatási 
formában, hiszen a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magu-
kat. a közfoglalkoztatás nem egy életforma, hanem egy állapot, ami-
nek a fő célja az, hogy az emberek visszakerüljenek az elsődleges 
munkaerőpiacra. fórizs lászló örömmel jelentette be, hogy a város 
munkanélküliségi mutatója alacsony, mindössze 4,6 %. gondolatait 
azzal zárta, hogy a kiállítás sajnos nem tudja bemutatni azt a sokszí-
nű feladatellátást, ami a közfoglalkoztatásban megvalósul, csupán 
csak egy kis szeletét láthatjuk most.

ezt követte Rácz Róbert, a Hajdú-Bi-
har Megyei Kormányhivatal kor-

mánymegbízottjának ünnepi 
köszöntője. Kormánymegbí-
zott úr elmondta, hogy Haj-
dú–Bihar megyében több 
mint 22 000 ember vesz részt 

a közfoglalkoztatásban, és e 
jelentős létszámnak több mint 

fele dolgozik valamilyen formá-
ban azoknak a programoknak a 

végrehajtásában, amelynek a terméke-
it, az eredményét itt láthatjuk. a program sikerességét egyrészt az 
abban résztvevők ritkán tapasztalható együttműködésében, más-
részt pedig az értékteremtésben látja. Ugyanakkor elmondta, hogy 
a rendszer hibáit is látják, és azokat folyamatosan orvosolják. 

a rendezvényt Dr Hoffmann imre, a Belügyminisztérium közfog-
lalkoztatásért és vízügyért felelős helyettes államtitkára nyitotta 
meg, aki elmondta, hogy a kormány továbbra is elkötelezett ab-
ban, hogy munkát adjon minél több hátrányos helyzetű álláske-
resőnek. Új típusú közfoglalkoztatási programokat szeretnének 
indítani, szorosabb együttműködést szeretnének kialakítani a 
karitatív szervezetekkel és az egyházakkal. a jövőben a szociális 
szövetkezeteket a kormány hatványozottan szeretné támogatni. 
államtitkár úr beszélt az emberi tőke fontosságáról, valamint arról, 
hogy nem megengedhető, hogy a társadalom egy része lesza-
kadjon, és így képességei elvesszenek.

A kiállítás

a kiállításon 36 Hajdú-Bihar megyei önkormányzat, illetve két 
szociális szövetkezet képviseltette magát, elért eredményei-

ket összesen 38 standon mutatták be.

a kiállítás szervezésénél fontos szempont volt az egységes 
arculat kialakítása, ezért a bemutatót elsősorban az önkor-

mányzati tulajdonú faházakban rendezték be (amelynek szá-
ma már ebben az évben közfoglalkoztatás keretében tovább 

gyarapodott). a házigazda Hajdúböszörmény városa egy kb. 60 
m2 területű sátorban mutatta be a település közfoglalkoztatását, 
annak értékteremtő munkáit. 

a kiállításon résztvevő települések kiállított termékei a program-
ban dolgozók sokoldalúságát, kreativitását, a közfoglalkoztatási 
programok sokszínűségét mutatták be. a települési standok jól 
tükrözték azt, hogy a közfoglalkoztatás, mint munkalehetőség 
során, milyen értékteremtő munkát végeznek, illetve milyen sa-
játosságokat tudtak beépíteni a településeik életéből, múltjából, 
hagyományőrzéséből, kultúrájából, és azt, hogy a környezetük 
adta lehetőségeket mily módon tudják kihasználni. a mezőgaz-
dasági termékek mellett a kiállítók a helyi sajátossá-
gokra épülő programokban készített különféle 
tárgyakat is bemutatták.

a kiállított pavilonok szépek, látványosak és 
esztétikusak, a kiállított termékek választéka 
bőséges volt.

a kiállításon a települések több 
mint fele kóstoltatási lehe-
tőséget is biztosított a 
mezőgazdasági progra-
mokban készített ter-

mékekből, valamint a helyi sajátosságok-
ra épülő közfoglalkoztatási programok-
ban előállított élelmiszerekből, amely a 
látogatók körében nagy sikert aratott. 

a résztvevők közül több település áru-
sította termékeit. számos település már 
saját névvel ellátott termékekkel lép piacra. 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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kiállító települések és termékeik 
Település Közfoglalkoztató/szociális szövetkezet Kiállított terméke

Balmazújváros Balmazújváros Város Önkormányzata Száraztészta, betontermék, drótfonatok, zöldség termékek. 

Bakonszeg Bakonszeg Községi Önkormányzat Méz, zöldség, gyümölcs, kosár, szőttesek, brikett, gyógynövények,  
faipari termékek, kézműves termékek.

Báránd Báránd Községi Önkormányzat Munkaruha, asztalos termékek, varrodai termékek, betonelemek,  
mezőgazdasági savanyított termékek, doboz és seprű.

Biharkeresztes Biharkeresztes Város Önkormányzata Rongyszőnyeg, betonelem, faáru, tészta, zöldség.
Bojt Bojt Község Önkormányzata Száraztészta, cirokseprű, kosár.

Csökmő Csökmő Nagyközség Önkormányzata Falétra, virágláda, sörpad, munkaruha, kerékpártároló.
Egyek Egyek Nagyközség Önkormányzata Csipke, festmény, mák, betonelemek, kerítésfonat, varrodai termékek. 
Folyás Folyás Község Önkormányzata Zöldségek, darált paprika, darált csípős paprika, baracklekvár, birs lekvár, rózsalekvár.
Földes Földes Nagyközség Önkormányzata Szövőüzem által készített kézműves termékek.

Furta Furta Község Önkormányzata Rongyszőnyeg, női ing, női blúz, férfiing, mobiltok, asztalterítő, betonelem,  
asztal, pad, méz, gyékény kosár, zöldségek.

Gáborján Gáborján Község Önkormányzata Rongyszőnyeg, fűzvesszőből fonott termékek, száraztészta, cirokseprű.
Görbeháza Görbeháza Község Önkormányzata Filagória, virágtartó, térkő, drótháló, szőnyeg, táska, játék, tökmag.

Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Friss zöldség és gyümölcs, szűrt és préselt gyümölcs- és zöldséglé, savanyúságok, 
vákuumcsomagolt és kóstoltatásra alkalmas szeletelt zöldségek.

Hajdúnánás Hajdúnánás Város Önkormányzata Mezőgazdasági termények, kézműves termékek.
Hajdúnánás Szociális szövetkezet Feldolgozott termékek.

Hajdúsámson Hajdúsámson Város Önkormányzata Száraztészta, helyben termelt zöldségek, savanyúságok, fűszerpaprika.
Hortobágy Hortobágy Község Önkormányzata Mezőgazdasági termékek, betonelem termékek.

Kaba Kaba Város Önkormányzata Zöldség, térkő, biobrikett, száraztészta.
Kismarja Kismarja Község Önkormányzata Fadísztárgyak, horgolt termékek, hímzett termékek, beton termékek.
Komádi Komádi Városi Önkormányzat Mederelem, zsalukő, stevia, konyhakerti növények, cirok, cirokseprű, savanyított zöldségek.
Konyár Konyár Község Önkormányzata Idényjellegű mezőgazdasági termények, seprű, szőnyeg, szűrrátét.

Körösszegapáti Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Savanyúság, fűszerpaprika, sütemény, lekvár.
Mikepércs Mikepércs Községi Önkormányzat Betonelem, zöldségekből késztett készítmények.
Nagyrábé Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat  Kézműves manufaktúra termékei, amelyek újságpapírból készülnek.

Nyírábrány Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Betonelem termékek, utcajelző táblák, zöldségfélék.
Nyíradony Nyíradony Város Önkormányzata Fazekas, hímzett és horgolt ajándéktárgyak, mezőgazdasági termények.

Pocsaj Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Szőnyeg, kovácsoltvas, hímzett, fonott, termékek, száraztészta,  
zöldségek, savanyúságok, fazekas termékek.

Polgár Polgár Város Önkormányzata Mezőgazdasági termények, pihenőpadok, virágládák, hulladékgyűjtő edények.
Polgár Csemete Szociális Szövetkezet Aszalvány, brikett, szociális szolgáltatások.

Püspökladány Püspökladány Város Önkormányzata Száraztészta, varró műhelyben készült termékek, zöldség,  
püspökladányi ajándéktárgyak, civil szervezetek által gyártott termékek.

Sáránd Sáránd Község Önkormányzata/Sárándi Tesz-Vesz 
Szociális Szövetkezet Kézműves és mezőgazdasági termékek.

Szerep Szerep Községi Önkormányzat Rongyszőnyeg, babzsák, ülőpárna, női táska, díszpárna, terítő, kötény, neszesszer, póló, 
telefontartó, bevásárló szatyor, vesszőből fonott tárgyak.

Tetétlen Tetétlen Községi Önkormányzat Homoktövis, méz, rongyszőnyeg, seprű, szamóca termékek, tészta, savanyúság.

Tiszacsege Tiszacsege Város Önkormányzata/  
Tiszacsegei Szociális Szövetkezet Száraztészta, fonott kosár, faipari termékek.

Tiszagyulaháza Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Chili krém, varrodai termékek (táskák, párnák), betontermékek.
Újiráz Újiráz Községi Önkormányzat Vessző, fonott használati tárgyak, bútorok. 

Újszentmargita Újszentmargita Község Önkormányzat Szappan, száraztészta, gravírozott termékek, raklapbútor, dekor termékek.
Újtikos Újtikos Községi Önkormányzat Kültéri asztal paddal, virágládák, szemetes kuka, varrodai kézműves termékek.

elsősorban a száraztészta, a savanyúságok, befőttek, kézműves 
manufaktúra termékei voltak népszerűek. a legnépszerűbb meg-
vásárolt termékek a fonott tárgyak, a száraztészta, a rongyszőnye-
gek, a befőttek és a szörpök voltak.

a kísérő rendezvények keretében a kiállított települések főző-
versenyen mérhették össze „ízeiket”, az elkészült ételeket pedig 

a látogatók is megízlelhették. az i. helyezett: Nyírábrány savanyú 
szíve-nyelve levese lett.

a résztvevők ellátogathattak a helyi mezőgazdasági projekt ke-
retén belül kialakított Hajdú tanyára, ahol a város közfoglalkoz-
tatási programján belül elért eredményeket ismerhették meg. 
a látogatók oda- és visszautaztatásáról busszal gondoskodtak 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások



172

H
aj

dú
-B

ih
ar

 m
eg

ye
a vendéglátók. a tanyán állat-

tenyésztés és növényter-
mesztés folyik, továbbá 

tanösvény is megta-
lálható, érdekesebb 
madarak, állatok be-
mutatásával.

ezen a napon nemcsak a Haj-
dú-Bihar megyei települések 
közfoglalkoztatási program terén 
elért eredményeit ismerhették meg 
az érdeklődők, hanem még betekintést nyerhettek a városok, fal-
vak, községek művészeti, kulturális életébe is.

kulturális előAdások

Délután 14 órától a kiállításon részt vevőket és a 
látogatókat színvonalas kulturális esemény 
szórakoztatta, ahol a kiállító települések 
kulturális csoportjai adtak műsort.

fellépők bemutatása a fellépés 
sorrendjében:
1. Pávakör (Nyíradony)

a Nyíradonyi Pávakör 1971-ben ala-
kult asszonykórusként, majd 1972 
tavaszától csatlakoztak hozzájuk 
a férfiak és Pávakörként működtek 
tovább. az elmúlt 44 évet számtalan 
bemutató, közszereplés, tévé- és rádiófel-
vétel (többek között Röpülj Pávakör), felejt-
hetetlen utazások, sikerek és közösségi élmények 
fémjelzik. a csoport gerincét a mai napig az alapító tagok 
alkotják, s egyszer-egyszer fiatalabbak is csatlakoznak hozzájuk. 
a pávakör irányítója Bárdosi ildikó, a népművészet ifjú mestere, 
aki az elődökhöz hasonló igényességgel vezeti a csoportot.

2. szivárvány időskorúak Klubja (tetétlen)
a szivárvány idősek Klubja tánccsoportja ebben a formában 2010 
óta működik. fontos számukra a hagyományőrzés, a hagyomány-
ápolás. gyakran és szívesen tesznek eleget felkéréseknek, akár a 
települési rendezvényeken, akár településükön kívül. Határainkon 
túl is felléptek már, többek között a szlovákiai Keszegfalván. 2013-
ban részt vettek a sziMe határokon átívelő, szép korúak számára 
megrendezett „Ki mit tud”-ján, ahol kimagasló eredményt értek el. 
a tánccsoport előadásában csárdajelenetet láthatnak.

3. Hamvas Hagyományőrző Népdalkör (szerep) 
a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör 2011 őszén alakult, 
népzenét, népdalokat szerető lelkes amatőr énekesekből. a 
csoport 12 énekesből és 3 citerásból áll. az együttes legutolsó 
minősítése ezüst fokozatú. a népdalkör rendszeres fellépője a 
település és a környék rendezvényeinek. Repertoárjában meg-
találhatók kis-magyarországi és határon túli népdalcsokrok 
egyaránt. az együttes szakmai vezetője Dezső gyuláné.

4. ii. Rákóczi ferenc általános iskola és aMi néptánccsoport (Haj-
dúsámson)

16 éve működik az iskola néptánccsoportja. számos helyi ren-
dezvényen, versenyen részt vettek már. Most  a „Házasodik a 
tücsök” című dramatizált, játékos néptánccal készültek. fontos-
nak tartják óráikon a hagyományápolást.

 • Hajdúsámsonról Horváth Dániel: 
Dániel a ii. Rákóczi ferenc általános iskola 6. osztályos tanulója. 
iskolai mesemondó versenyeken többször is ért el helyezést. 
Dániel „a bugyuta ember” című népmesével szórakoztatta a 
közönséget.

 • Hajdúsámsonról farkas Valéria: 
Valika Hajdúsámson nagy büszkesége. szám-

talan népdaléneklő versenyen vett már 
részt, ahonnan többször elhozta az i. 

helyezést. 

5. Csillagocskák Néptánccsoport (Mi-
kepércs)
a koreográfia rábaközi kör verbunkot 

és dust (ugróst) tartalmazott. a csoport 
2016 júniusában a tánccal ezüst minő-

sítést szerzett a Vi. Hajdúböszörményi 
gyermek- és ifjúsági Néptánc fesztiválon.

6.  ady endre Művelődési Központ Mazsorett 
csoportja (Polgár)

a Polgári ady endre művelődési központ mazsorett csoportja 
2014 januárjában alakult. számos fellépésük van országszerte. 
a lányok 8 arany-, 5 ezüst-, 3 bronzminősítéssel és 4 különdíjjal 
büszkélkedhetnek.

7.  salida tánc sport egyesület (Hajdúböszörmény)
a salida tánc sport egyesület 1998-ban alakult Hajdúböször-
ményben. Ők az egyik legismertebb, legtöbb fiatalt foglal-
koztató táncegyesület. a versenytáncoktól a divattáncokon 
keresztül akár történelmi táncokat is bemutatnak. sokszorosan 
bizonyították már rátermettségüket, tehetségüket, szorgalmu-
kat, hiszen európai-bajnoki címük mellett felsorolhatatlan a sok 
kiváló és arany minősítés, amelyet határon innen és túl szerez-
tek. Művészeti vezetőjük tályai andrás.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  
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A megye értékteremtő járási stArtmunkA 
mintAprogrAmjAinAk eredményei

a járási startmunka program 7 
projektjében Hajdú-Bihar 

megye 7 járásának te-
lepülései vettek részt 

2016. évben. a 
közfoglalkoztatás 
ezen formájába 
11 653 fő került 
bevonásra.

a mintaprojektek főbb 
jellemzői
a mezőgazdasági pro-

jektekben a helyi lehető-
ségek, adottságok kihasz-

nálásával megtermelt zöld-
ség és gyümölcs, takarmánynö-

vények, gyógynövények, valamint a 
kisállattartás biztosítja az önkormányzati intézmények ellátását. 
a keletkező többletélelmiszert az önkormányzatok értékesítik. a 
megtermelt mezőgazdasági terményeket több önkormányzat 
feldolgozza, tartósítja, fagyasztja, savanyúságot, gyümölcs-
levet, lekvárt, zöldségkrémet, ételízesítőt, fűszerőrle-
ményt állít elő belőle. 

a mezőgazdasági utak karbantartása projektek 
elősegítik a mezőgazdasági telepek, majorok 
közúti hálózatba történő bekötését, ezáltal a 
termények biztonságos szállítását. a települések 
mezőgazdasági útjai rossz állapotúak, jelentős 
javításra, karbantartásra szorulnak. 

a belvízelvezetési programok során a települé-
seket és a mezőgazdasági területeket fenyegető 
belvizek kialakulását sikerült megelőzni. a munká-
latok a vízgazdálkodási társulatokkal együttműködve 
valósulnak meg.

az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program során a 
kül- és belterületen található illegálisan lerakott hulladék össze-
gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, az ismétlődő lerakások meg-
akadályozása és újabb lerakóhelyek kialakulásának megelőzése 
valósul meg. 

a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programokban a 
tevékenységek közösségi igényekre épülnek, korábbi munka- és 
termelési kultúrán alapulnak (pl. ahol tésztakészítő üzem műkö-
dik, ott száraztésztát, teasüteményt készítenek), vagy a település 
eddig kihasználatlan földrajzi és természeti adottságaira építenek. 
a programelem további profiljai lehetnek: varróműhely kialakítá-
sa, gyékényáru, vályogtégla, textiltárgyak, babzsákfotel, kovácsolt-
vas tárgyak készítése, kézműves manufaktúrák (papírtárgyak), ci-
rokfeldolgozás, seprűkötés, csomagoló tasakgyártás, brikettgyár-
tás, komposztkészítés, drótfonás. 

a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programban 
2016-ban új tevékenységként jelent meg a tökmagolaj előállí-
tása, raklapokból utcai bútorok, padok készítése, állatmenhelyek 
kialakítása, önkormányzati bérlakások felújítása, tanösvény létre-
hozása, hűtőház létesítése.

 a bio- és megújulóenergia-felhasználás program célja a drága 
gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosítá-
sával és energiaültetvények létrehozásával. 

a belterületi közutak karbantartásához kapcsolódó projektben 
az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, környe-
zetének rendbetétele, a járdák és kerékpárutak építése, javítása, 
korlátok, padok festése és a kátyúk megszüntetése valósul meg. 

a programok jelentős részében parlagfű-mentesítési faladatok is 
megvalósulnak.

Hajdú-Bihar megyében a közfoglal-
koztatásból 24 szociális szövet-

kezet alakult, és a 2016. évi 
programját is számos ön-

kormányzat tervezte úgy, 
hogy 2017. évtől szo-
ciális szövetkezetben 
folytatja a megkezdett 
tevékenységet. a meg-
alakult szociális szövet-
kezetek közül 8 szociá-

lis szövetkezet esetében 
az eszközátadás megtör-

tént. az önellátóvá váló 
szociális szövetkezetek hosz-

szú távon tudnak foglalkoztatást 
biztosítani a településen. 

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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Nógrád megye
iii. Nógrád Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás 
Balassagyarmat, 2016. szeptember 17.
a Nógrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya 
2016. szeptember 17-én harmadik alkalommal rendezte meg a 
Közfoglalkoztatási Kiállítást, ahol a megye 26 önkormányzata, köz-
foglalkoztatója látványos keretek között mutatta be közfoglalkoz-
tatási eredményeit.

a kiállítás helyszíne Balassagyarmat Civitas fortissima tere és a 
környező utcák egy része volt. 

a közfoglalkoztatási kiállítás kísérő rendezvénye a X. Nógrádi 
Megyenapnak, melyet Nógrád Megye önkormányzata és Ba-
lassagyarmat Város közösen szervezett. a két rendezvény 
kölcsönös előnyöket biztosítva, igen látványos megjele-
nést hozott létre a helyszínen. a volt  „Vármegyeháza”, 
mint központi épület és háttér, az igényesen felújí-
tott városközpont, a felállított két színpad és a kijelölt 
„flash mob” helyszínek ritkán látható keretet biztosí-
tottak a rendezvénynek.

A rendezvény céljA 

a kiállítás célja a megyei eredményeknek, a közfoglalkoz-
tatás valós értékeinek bemutatása a szélesebb közvélemény 
számára, egyúttal kötetlen formájú, baráti tapasztalatcsere lehe-
tőségének biztosítása a közfoglalkoztatás főbb szereplői között. 
a látogatók, a nézelődők ezáltal képet kaptak arról, hogy a köz-
foglalkoztatás hogyan fejlődik, milyen hatással lehet az adott te-
lepülés életére. 

Bemutatták, hogy közfoglalkoztatási programok helyben ho-
gyan támogatják a természeti és épített környezet védelmét, 
a helyi sajátosságokra épülő termelőtevékenységek segítik az 
ország elmaradott térségeinek felzárkóztatását, az előállított ter-
mények és feldolgozott élelmiszerek hozzájárulnak a közétkezte-
tés minőségének javításához, az önellátó, önfenntartó települési 
modell kialakításához.

a rendezvény bebizonyította a közfoglalkoztatottak számára, 
hogy az ő munkájuknak is van olyan eredménye, ami a társadalom 
részéről elismerést érdemel, ezáltal is növelve az önbecsülésüket. 

A rendezvény résztvevői

a kiállítást a X. Nógrádi Megyenap társrendezvényeként, igen szé-
leskörű kiállítói kör részvételével rendezték .

Kiállítóik: ludányhalászi, Ka-
rancskeszi, Varsány, Mátra-

verebély, somoskőújfalu, 
Buják, Kazár, szuha, 
Becske, sámsonháza, 
Kálló, szécsényfelfalu 
Nemti, Mátraterenye, 

Karancslapujtő, Magyargéc, egyházasden-
geleg, ságújfalu, erdőkürt, Diósjenő községek 

önkormányzatai, Balassagyarmat, Bátonyterenye, szé-
csény városok önkormányzatai, salgótarján foglalkoztatási Non-
profit Kft., Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft, valamint a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya.

Mátraverebély, szécsényfelfalu és Nemti községek önkormány-
zatai tablók segítségével mutatták be a településeiken folyó 
munkát. a többi kiállítási résztvevő többségében a rendezők által 
biztosított kiállítói sátrakban, egy két kiállító a saját standja segít-
ségével, személyes megjelenéssel teremtett látványos bemutatót 
a közönség számára.

az egész napos rendezvény fontosabb eseményei

X. Nógrádi Megyenap, iii. Nógrád Megyei Közfoglalkoztatási Ki-
állítás és Nógrádikum udvar a közterületen, ünnepi közgyűlés a 
Vármegyeházán, valamint szentmise a szentháromság Plébánián.

 Ŧ megnyitó (9:45-10:00)
 Ŧ  kisszínpadi műsorok (10-16 óra között, valamint 17:45 és 19 

óra között folyamatosan)
 Ŧ nagyszínpadi műsorok (16-21 óra között)
 Ŧ flash mob helyszínek  műsorai (10-16 óra között)

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások  



175

N
óg

rá
d 

m
eg

ye

A rendezvény megnyitójA

a rendezvényt megnyitotta Dr. Dukai 
Miklós a Belügyminisztérium önkor-
mányzati helyettes államtitkára, kö-
szöntő beszédet tartott skuczi Nán-
dor a Nógrád Megyei Közgyűlés el-
nöke, Medvácz lajos Balassagyarmat 
város polgármestere és Balla Mihály 
országgyűlési képviselő. Medvácz lajos 
polgármester köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy milyen büszkeség számukra, hogy ott-
hont adhatnak a megye legnagyobb szabású rendezvényének. 
Balla Mihály elsősorban arra tért ki, hogy megjelent a kiállításon 
az élet minden területéről mindaz, ami igazi érték, mindaz, ami 
a vendéget vonzza. skuczi Nándor 
szerint a pavilonok ízelítőt adnak 
a nógrádi csodákból, a palóc 
hagyományok különleges-
ségeiből. Dr. Dukai Miklós a 
dolgos, szorgalmas, érték-
teremtő ember szerepét 
emelte ki, külön megem-
lítve a közfoglalkoztatási 
programok eredményeit be-
mutató sátrakat.

a megnyitó részeként egy kis műsoros íze-
lítőt is kapott a látogató a hagyományos palóc kultúrából.

Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Becsó zsolt ország-
gyűlési képviselő, lőrincz leó a Belügyminisztérium Közfog-
lalkoztatási és Vízügyi Helyettes államtitkárságának szakmai 
főtanácsadója, valamint Varga Péter rendőr ezredes, megyei 
szakmai koordinátor. 

A kiállítás

a bemutatón a megye teljes területéről összesen 
26 közfoglalkoztató mutatta be a közfoglalkoz-
tatás keretében előállított termékeit. 23 köz-
foglalkoztató önálló kiállítóként személyes 
megjelenésével, míg 3 közfoglalkoztató 
fényképes tablók segítségével adott ízelítőt 
a településen zajló munkáról.

a kiállítóhelyek berendezésében részt vevő 
közfoglalkoztatottak nagy lelkesedéssel mu-
tatták be munkájuk értékteremtő jellegét. több 
kiállító kóstoltatást és vásárlási lehetőséget is biz-
tosított a közfoglalkoztatási program keretében elké-
szült termékeiből.

Nagy népszerűségnek örvendett a kiállítás előtti napokban le-
vágott sertések friss húsából készült sült hurka, kolbász, a 

kecske- és juhsajtok, a töltött és töltetlen laska, a cimettel 
díszített és ízesített túrós lepény és a szlovák nemzeti-
ségi étel, a pecsenka. Jól fogytak a nézelődők között a 
kolbászkarikával kiegészített padlizsánkrémes falatkák.

lekvárok, befőttek, szörpök, házi savanyúságok is teríték-
re kerültek a kóstolási lehetőségek között. látható volt a 

termékfeldolgozáshoz használt aszaló és szárító berendezés 
is. a kiállítók szakmai tanácsokat is adtak azoknak, akik szeretné-

nek saját termelt vagy gyűjtött növényeket szárítani. a legkülönfé-
lébb növények szárított változataival lehetett találkozni.

Üde színfoltot képezett az egyik kiállító mini dísznövény- és vi-
rágkertészete.

a különféle mezőgazdasági, kézműves, faipari és egyéb termékek 
bemutatása felkeltette a kiállítás résztvevőinek érdeklődését. Kézmű-
ves termékek között láthatóak voltak vászon táskák, szütyők, hímzett 
párnák, terítők, szőnyegek, kötények, kesztyűk, falvédők, ingvállak, 
parasztingek, a faipari termékek között pedig padok, „árusító stand”, 
fűthető szabadtéri fürdődézsa, elemeiben bővíthető buszmegálló.

az egyéb termékek közül a betonelemek és járdakövek emelkedtek 
ki. Nem titkoltan több terméket is azzal a céllal ismertettek meg a 
látogatókkal, hogy a továbbiakban a piaci szereplők érdeklődését 
is felkeltsék. a termékek egy részét z érdeklődők a helyszínen meg-
vásárolhatták.

Érdekes színfolt volt az élő állat-
bemutató, aminek keretében 

kismalacot, kecskét, birkát is 
láthattak az érdeklődők. 

a rendezvények egymást kiegé-
szítve, a borongós idő (helyen-

ként különböző intenzitású esőzés) 
ellenére is sokakat ösztönöztek a kor-

zózásra. a sok látogató érdeklődve sétál-
gatott a különböző helyszínek között.

Megyei közfoglalkoztatási kiállítások
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kulturális előAdások, színpAdi produkciók

a kisszínpad a megnyitótól késő délutánig folyamatosan „üze-
melt”. a műsor során látható, hallható volt például a Répamese 
német nyelven, népdalok furulyán, a cigányhim-
nusz hangszeres kísérettel, „a nagyothalló 
tiszteletes palóc” című népmese, duda-
játék, juhásztánc, és szabó lőrinc ver-
seiből készült összeállítás. felléptek a 
táncművészet különböző ágait mű-
velő „amatőr” csoportok, a Csalogató 

együttes, a Börtönszín-
pad, Vadóka Néptánc-
csoport, a say My Name 
Hip-Hop tánccsoport és 
a smokin sofa Bluse trió.

teljesen új elemként két 
helyszínen flash mob jelleg-
gel a Muskátli Hagyományőrző 
együttes, a Kékszivárvány Nép-
dalkör, az Őszirózsa Hagyományőrző 
Énekkar, és az ilinyi Hagyományőrző Cso-
port és Dalárda is szerepelt.

járási stArtmunkA progrAmok és folyAmAtok 
nógrád megyében

Nógrád a fontosabb gazdasági mutatók tekintetében a me-
gyék rangsorában rendre az utolsók között van, ami jelentős 
munkaerőpiaci hátránnyal párosul. Néhány területen azonban 
kisebb előrelépés tapasztalható, mivel 2013-tól a társadalmi-gaz-
dasági folyamatokban javuló tendenciák érvényesülnek.

Mindez visszaköszön a regisztrált álláskeresők számának ala-
kulásában is, hiszen átlagos számuk 2012-től folyamatosan 
csökken. a megye területén 2016. i. félévben havonta átlago-

san 14 021 fő álláskereső szerepelt a nyilvántartásokban, 1 123 
fővel, 7,4%-kal kevesebben, mint 2015 hasonló időszakában. 
Nógrád megyében 2016. július végén csupán 11 879 fő állás-
kereső szerepelt a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai nyil-
vántartásában, ami ebben az időszakban utoljára 25 éve volt 

ennél alacsonyabb.

a kedvező létszámalakuláshoz a közfoglalkozta-
tásban részt vevők tartósan magas száma is jen-
tősen hozzájárult, de az elsődleges munkaerő-
piaci elhelyezkedési lehetőségek is évről évre 
kedvezőbbek. 

a munkahelyhiányos térségben hosszú ideje nagy 
hagyománya van a közfoglalkoztatásnak, ahol a 

hátrányos helyzetű álláskeresők zömét a különböző 
támogatások mellett döntően ennek a segítségével lehet 

visszavezetni a munkaerőpiacra. 

a közfoglalkoztatás során kiemelt cél az értékteremtés, így a 
startmunka mintaprogramokra helyeződik a hangsúly, 

melyek eleinte a megye négy hátrányos helyzetű tér-
ségében zajlottak, 2015-től pedig a megye teljes te-

rületén segítik az álláskeresők munkához jutását. 

a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
keretében 3053 fő támogatása valósulha-
tott meg havonta átlagosan. e programtí-
pusban zajlik a szociális földprogram is 30 
fővel. a hosszabb idejű közfoglalkoztatásba 

belépés jelenleg is folyamatban van, a me-
gye szabad forrásokkal rendelkezik további 

programok indítására a hagyományos közfog-
lalkoztatás keretében.

a járási startmunka mintaprogramok Bátonytere-
nye járás önkormányzata által elindított programokkal 

kezdődtek, majd évről évre csatlakoztak a másik 5 járás ön-
kormányzatai. 2015-től mind a 6 járás valamennyi önkormány-
zata lehetőséget kapott a járási startmunka mintaprogram 7 
programelemében való részvételre, amely lehetőséggel 131-
ből 104 önkormányzat élt is. 

Nógrád megyében a megye kedvezőtlen munkaerőpiaci muta-
tója alapján minden járásban elindulhattak a startmunka minta-
programok. 

2016. évben 104 település 246 kérelmére kaptak a Belügyminisz-
tériumtól támogatást. a közfoglalkoztatóknál jellemzően az egy 
éves foglalkoztatás valósul meg. az idén induló járási startmunka 
mintaprogram 4 358 fő foglalkoztatását teszi lehetővé, a progra-
mok többsége 2016. március elején indult el. 
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 Ŧ  Mezőgazdasági mintaprogram: a 63 programban  
a közfoglalkoztatásba bevont létszám tervezetten 
1279 fő.

 Ŧ  Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram: 
az 56 programban a közfoglalkoztatásba 
bevont létszám: 1 169 fő.

 Ŧ  Belterületi úthálózat karbantartása min-
taprogram: a 45 programban a közfog-
lalkoztatásba bevont létszám: 596 fő.

 Ŧ  Belvízelvezetés mintaprogram: a 46 
programban a közfoglalkoztatásba be-
vont létszám: 633 fő.

 Ŧ  Mezőgazdasági utak karbantartása minta-
program: a 16 programban a közfoglalkoz-
tatásba bevont létszám: 162 fő.

 Ŧ  illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása min-
taprogram: a 12 programban a közfoglalkoztatásba 
bevont létszám: 294 fő.

 Ŧ  Bio- és megújulóenergia-felhasználás mintaprogram: a 8 prog-
ramban a közfoglalkoztatásba bevont létszám: 236 fő.

 Ŧ  speciális az ún. útőr programban, melynek keretében 24 te-
lepülés önkormányzata kötött szerződést a kisebb-nagyobb 
útkarbantartási feladatok elvégzésére, 155 fő foglalkoztatása 
valósult meg.

az értékteremtő közfoglalkoztatási programokra alapozva több 
településen elindult a szociális szövetkezeti kimenetel előkészí-

tése. somoskőújfalu az asztalos-
ipari tevékenység, Varsány a 

munkaruhavarrás bázi-
sán tervezi a szövet-

kezetét beindítani. 

Nógrád megye 2016. évi közfog-
lalkoztatási képzési adatai

a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
képzések a giNoP 6.1.1-15 „alacsony 
iskolai végzettségűek és közfoglalkoz-
tatottak képzése” című kiemelt projekt 
keretében valósultak meg. 2016-ban a kiemelt 

projekt keretében indultak betanító képzé-
sek, valamint oKJ-s képzések egyaránt.

a képzések a hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatási prog-

ramokhoz, az országos prog-
ramokhoz és a járási min-
taprogramokhoz egyaránt 
kapcsolódnak. a legtöbb 
ügyfél a hosszabb időtarta-

mú közfoglalkoztatási prog-
ramokhoz kapcsolódóan vett 

részt a képzéseken (538 fő). az 
országos programokhoz kapcso-

lódóan 16 fő közfoglalkozta-
tott szerzett tanúsítványt 

betanító képzésen, míg 
a járási mintaprogra-

mok keretében 12 fő 
oKJ-s képzésen, 23 
fő pedig betanító 
képzésen vett részt.

a kiemelt projekt ke-
retében a tervek sze-

rint 2016/2017-ben Nóg-
rád megyében is indulnak 

téli közfoglalkoztatáshoz kap-
csolódó képzések, amelynek 

igényfelmérése után össze-
állították a képzések listá-
ját. összesen 44 szakirány-
ban, 1426 fő képzésére je-
leztek a közfoglalkoztatók 

képzési igényt. a lista több 
szakmai képesítése is kere-

sett az elsődleges munkaerőpi-
acon, úgymint kőműves, villanysze-

relő, asztalos, épület- és szerkezetla-
katos, takarító, építő- és anyagmoz-
gatógép-kezelő, eladó. 

a kormányhivatal foglalkoztatási 
főosztálya kiállítói standján tájé-
koztatást nyújtott többek között 

a giNoP 6.1.1-15 programban 
való részvétel feltételeiről, az év 

második felében indítani tervezett 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

képzéseiről. a részvétel lehetőségéről 
történő tájékozódás után több érdeklődő 

töltött ki képzési szándéknyilatkozatot.
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Csongrád megye
adventi Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
szeged, 2016. november 23.
2016. november 23-án Csongrád megye települései mutatták be 
a programokban előállított termékeket és terményeket az immár 
harmadik alkalommal megrendezett Csongrád megyei adventi 
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron. 

A rendezvény céljA 

az esemény célja a polgármesterek és rajtuk keresztül a kistelepü-
léseken élők figyelmének felhívása a különböző közfoglalkoztatási 
támogatási programokra, azok által nyújtott lehetőségekre. 

a kiállítás és vásár lehetőséget kínált a közfoglalkoztatási progra-
mok keretében végzett munkafolyamatok megismerésére, a jól 
bevált gyakorlatok továbbadására, továbbá alkalmat teremtett az 
együttgondolkodásra és partneri kapcsolatok építésére, kiszélesí-
tésére. a közfoglalkoztatási programok résztvevői munkájuk ered-
ményeként számos, a település számára hasznos terméket állíta-
nak elő, mely nagymértékben hozzájárult a közfoglalkoztatásban 
résztvevők ismereteinek folyamatos bővüléséhez is.

A rendezvény megnyitójA

az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Csong-
rád megyei adventi Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt 2016. 
november 23-án dr. Juhász tünde, a Csongrád Megyei Kormányhi-

vatal kormánymegbízottja és Dr. Hoff-
mann imre, a Belügyminisztérium 

Közfoglalkoztatási és Vízügyi 
Helyettes államtitkárságá-

nak helyettes államtitkára 
nyitotta meg. az ünnepé-
lyes megnyitón dr. Juhász 

tünde kifejtette, hogy 
büszke a megyében 
zajló közfoglalkozta-
tásra és mind a közfog-
lalkoztatók, mind pedig a 
közfoglalkoztatottak büszkék 

lehetnek, hiszen éppen a Kiállítás támasztja alá legjobban, - és 
talán a kétkedőket is meggyőzheti - hogy milyen fontos és érték-
teremtő munkát végeznek a közfoglalkoztatottak. Dr. Hoffmann 
imre helyettes államtitkár úr gratulált a megyében végzett közfog-
lalkoztatási munkához, és kifejezetten üdvözölte Csongrád megye 
törekvéseit, mellyel évről évre egyre komolyabb, színvonalasabb 
vásárt szervez a közönségnek és a kiállítóknak. államtitkár úr szót 
ejtett a 2017-es év terveiről, arról hogy jövőre a Kormány 325 mil-
liárd forintot fordít a közfoglalkoztatásra, tehát továbbra is számít-
hatnak a rászorulók erre a foglalkoztatási formára, ugyanakkor azt 
is kifejtette, hogy a programnak továbbra is az a célja, hogy az el-
sődleges munkaerőpiacra visszavezesse a közfoglalkoztatottakat.

A kiállítás és konferenciA

a kiállítással egybekötött vásárnak a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal földszinti nagyterme adott helyet, ahol a megye 6 járásá-
nak 24 kiállítója mutatta be a közfoglalkoztatás keretében végzett 
tevékenységét.

Dr. Juhász tünde kormánymegbízott 
asszony Dr. Hoffmann imre helyettes 
államtitkár úr társaságában körbe-
járta a Vásár kiállító standjait, ahol 
a mezőgazdasági, a helyi sajátos-
ságokra épülő programelemekben, 
valamint az országos hajléktalan min-
taprogram keretében készült termé-
keket tekintették meg. a portékák 
között találhattunk lekvárokat, 
különböző magvakból készült 
liszteket és olajakat, befőtte-
ket, lecsókat, savanyúságokat, 
gyógynövényeket, zöldség- és 
gyümölcsleveket, batátát, sep-
rűket, dísz-mikuláscsizmákat, 
karácsonyfadíszeket, ajándéktás-
kát, rongyszőnyegeket, ünnepi asz-
talterítőket, díszpárnákat, ruházati termé-
keket, agyagból készült mázas égetett házszámokat, tálakat.

az adventi kiállítással párhuzamosan 90 fő részvételével szak-
mai fórumot és Konferenciát rendeztek, amelyet Dr. Hoffmann 
imre helyettes államtitkár úr nyitott meg. Beszédében kiemelte 
a közfoglalkoztatási programok kiemelt fontosságú szerepét a 
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vidéki lakosság megtartásában, a kulturális örökség védelmében 
és rekonstrukciójában. államtitkár úr elmondta, hogy a Kormány 
költségvetésében elkülönítette a közfoglalkoztatás támogatására 
tervezett keretet a 2017-es évre, mely összeg felhasználásával kí-
vánják megvalósítani a közfoglalkoztatási programokat. 

a megyében két járási startmunka mintaprogramot is bemutatott 
Bedő tamás úr, Csongrád Város polgármestere és galgóczkiné 
Krobák Mária, Kövegy Község polgármester asszonya. Megismer-
hettük a közfoglalkoztatási programok eredményeit és azok jövő-
beni céljait.

Janovics Péter, a Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási 
főosztálya Közfoglalkoztatási osztályának vezetője prezentálta a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos statisztikákat megyei kitekintésben.

Budai lászló, a Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási 
főosztályának vezetője, a Közfoglalkoztatási támogatások Keret 
rendszere fejlesztéséről, aktualitásairól tartott előadást.

a Belügyminisztérium Közfoglal-
koztatási és Vízügyi Helyettes 

államtitkárság Közfoglalkoz-
tatási statisztikai, elemzési 
és Monitoring főosztályá-
nak képviseletében Butora 
Károly főosztályvezető-he-

lyettestől a résztvevők tájé-
koztatást kaptak a járási start-

munka mintaprogramok ellen-
őrzési tapasztalatairól országos 

kitekintésben, melyet az önkormányza-
tok fel tudnak használni a minél hatékonyabb közfoglalkoztatási 
programok megvalósítása érdekében. 

A megye értékteremtő járási stArtmunkA 
mintAprogrAmjAinAk eredményei 

a Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya által 
koordinált közfoglalkoztatás Csongrád megyében jelentős ered-
ményekkel, hatékonyan működik. a járási startmunka mintaprog-
ramokban olyan tevékenységek folynak, melyek nem csupán ne-
vükben értékteremtőek, de olyan tevékenységek is egyben, melyek 
igen hasznosak az adott közösség életében, és nagyban hozzájárul-
nak a településeken élők életminőségének javulásához is. 

a megye 47 településén zajló járási startmunka mintaprogramok-
ban összesen 2698 főt foglalkoztattak 2016-ban. az önkormányza-
tok igen sok esetben nem csupán egy, hanem több startmunka 
mintaprogram projektet is bonyolítanak párhuzamosan. a járási 
programelemek közül igen jelentősek a mezőgazdasági progra-
mok, ami adódik abból is, hogy a mezőgazdasági tevékenység igen 

nagy súllyal bír a megye gazdasági struktúrájá-
ban. e programelem igen széles spektrumú 
tevékenységeket foglal magában: elsősor-
ban növénytermesztés, melynek keretében 
olyan növények termesztése folyik, amelye-
ket az önkormányzatok által működtetett 
intézmények (iskolák, óvodák, időseket ellátó 
szervezetek, stb.) konyháiban hasznosí-
tanak közétkeztetés keretében, de 
a termények bizonyos mértékű 
feldolgozása is megvalósul (tar-
tósítás). Megtalálható ugyanak-
kor gyógynövénytermesztés és 
takarmánynövények termesztése 
is, melyek az állattartási progra-
mokban hasznosulnak. a szociális 
célú szétosztás is jellemző, csakúgy, mint 
a felesleg értékesítése.  a mezőgazdasági programban érintett 47 
önkormányzatnál 2016-ban összesen 866 fő foglalkoztatására kö-
töttek hatósági szerződést.

a helyi sajátosságokra épülő programelemek meglehetősen vál-
tozatos tevékenységeket tartalmaznak éppen azért, mert a tele-
pülések helyi sajátosságai is jelentősen különböznek egymástól. 
olyan tevékenységek találhatóak itt, mint pl. szőnyegszövés, tész-
takészítés, közterületi bútorok gyártása, tanyán élő emberek fizi-
kai környezetének javítása, a települések köztereinek, középülete-
inek, közösségi tereinek felújítása, betonelem-, kecskelábú asztal-, 
sörpad-, kerékpártároló-, ruházati textília és kiegészítő készítés. 
az egész évben folyamatosan zajló programokban is jelentős a 
foglalkoztatottak száma: a 2016-ban indult programokban 667 fő 
foglalkoztatásra kötöttek hatósági szerződést.

az egyéb szociális jellegű járási startmunka mintaprogramok öt 
programelemet tartalmaznak: a mezőgazdasági utak karbantar-
tási-, belterületi úthálózat karbantartási-, illegális hulladéklerakó-
helyek felszámolása-, a belvízelvezetési-, bio- és megújulóenergia-
felhasználás programelemek, melyek mind a települések élhető-
ségének, az ott élők életminőségének javítását célozzák. Csongrád 
megyében e programokban összesen 1165 fő foglalkoztatásra 
kötöttek hatósági szerződést. a közfoglalkoztatás keretében elvég-
zett munka eredményeként a megyében mérséklődik a bel- és ár-
vízveszély, rendezettebbek lesznek a települések, járhatóbbá válnak 
a dűlőutak, csökken a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. az 
illegális hulladéklerakó-helyek felszámolásával jelentősen javul a te-
lepülések, a környezetük és az erdők köztisztasági állapota, valamint 
támogatja a gazdaságosabb energiafelhasználást, az ismeretek bő-
vülését. a járási startmunka mintaprogramok keretében a megter-
melt és feldolgozott termékek rendelkezésre állása nagymértékben 
segíti az önkormányzatok által működtetett intézményeket – isko-
lák, óvodák, idősek otthona, stb. –  hisz a termékeket ezek konyhái-
ban hasznosítják közétkeztetés keretében.
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Zárszó
A közfoglalkoztatási tevékenység alapvetően a foglalkoztatás bő-
vítésére irányul, jellemzően olyan depresszív térségekben nyújt 
az ott élőknek foglalkoztatási lehetőséget, ahol a piaci vállalkozá-
sok száma rendkívül csekély, a munkaerőpiaci kereslet stagnál, és 
jellemzően a közfoglalkoztatási programok nyújtják az egyetlen 
megélhetési lehetőséget az itt elő emberek számára. Az állami 
munkahelyteremtésen túl az értékteremtő közfoglalkoztatásnak 
nagy szerepe van a vidék- és településfejlesztésben, valamint - a 
közfoglalkoztatási programok keretében folytatott helyi termelést 
és a helyi fogyasztást összekapcsolva - a kistelepülések önellátóvá 
válásának folyamatában is.

A közfoglalkoztatás értékteremtő tevékenységének bemutatására 
nyújtanak nagyszerű lehetőséget a közfoglalkoztatási kiállítások. 
A kiállításokon a nagyközönség megismerheti a közfoglalkozta-
tási programok kézzelfogható eredményeit, testközelből kaphat 
információt a kiállított árucikkekről, részt vehet az egyes termékek 
elkészítésében, miközben ízelítőt kaphat a kistelepülések gasztro-
nómiai kínálatából, valamint kulturális életéből is.  

Bízunk abban, hogy kiadványunk - a közfoglalkoztatási kiállítások 
bemutatásán keresztül - segít kiszélesíteni a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos ismereteket, megmutatja, milyen lehetőségek rejle-
nek ezen tevékenységekben, milyen valós értékeket képvisel a 
közfoglalkoztatási programokban dolgozók munkája. A közfog-
lalkoztatás sokszínűségének írásos és képes dokumentuma ez a 
kiadvány, mely a közfoglalkoztatásban 2016-ban foglalkoztatott, 
átlagosan közel 230 ezer fő értékteremtő munkájának, a települé-
si önkormányzatok közfoglalkoztatás során tett erőfeszítéseinek, a 
kormányhivatalok és járási hivatalok, valamint a Belügyminisztéri-
um munkatársainak közreműködésével, koordinációjával megva-
lósuló programok eredményeit hivatott bemutatni.  

Köszönjük a kormányhivatalok és a közfoglalkoztatók közreműkö-
dését a színvonalas kiállítások szervezésében és lebonyolításában. 

Közfoglalkoztatási Kiállítások 2016
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