Vizsolyi Önkormányzat
közfoglalkoztatási programja
Vizsoly Község Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti, hogy a
községben élő több mint 200 hátrányos helyzetű munkanélküli lakót,
közfoglalkoztatás keretében, a munkaviszony egy speciális formájában
fegyelmezett, többirányú munkavégzéssel, átmeneti jellegű határozott
időtartamú foglalkoztatással, sikeresen visszavezesse az elsődleges
munkaerőpiacra.
Vizsoly község adottságai - és az önkormányzat, valamint a rendelkezésre
álló munkaerő összetétele alapján, a település vezetése úgy gondolta,
hogy munkanélküliek számát, a
mezőgazdasági, földművelési,
állattenyésztési, egyszerű szakmunkát igénylő épület, úthálózat felújítási,
karbantartási
programokba
történő
részvétellel
lehet
a
legeredményesebben csökkenteni. Ezért Vizsoly község Önkormányzata
2012-ben pályázott a mezőgazdasági start közmunka programra. Az első
lépések voltak a kerti kultúra növényeinek termesztése, először
szabadföldi, majd folyamatosan kiépülő fólia és üvegházi termesztés
megvalósításával.
Program lehetőséget adott a földműveléshez használható eszközök
beszerzésére is, így ennek keretében vásároltak mezőgazdasági gépeket
és folyamatosan a hozzá tartozó eszközöket, melyek jelenlegi rendszerben
a gépi termelést teszik lehetővé.
Ezt követően az önkormányzat tulajdonában lévő 2 Ha területen is elindult
a zöldségtermesztés. Az idén már megfelelő állapotba került a talaj,
kialakították az öntözőrendszert, illetve az időjárás kedvező alakulása
kapcsán kedvező termést értek el. Kiemelkedő a karalábé, paprika,
paradicsom, uborka, vöröshagyma és remény van a jó burgonyatermésre
is. 2015-ben 100 db barackfát ültettek, melyeken sajnos az idén a fagy
miatt nem volt termés. 2016-ban 1000 tő földieper telepítésére került sor,
melynek egy részét a helyi zöldség boltban gyümölcsként értékesítették
illetve a közfoglalkoztatottak dzsemet készítettek belőle, és ebben a
formában kerültek az üzletükbe.
A településen egyre több zárt kertet ajánlottak fel az önkormányzat
számára megművelésre, melyekben zöldség féléket illetve kukoricát
termelnek.
2017-ben a falu központjában vásároltak egy régi parasztházat, melynek
felújítása most van folyamatba. A 3 szobás vendégházba a jövő tavasszal
már vendégeket szeretnének elszállásolni.
2014-ben elkezdték az állattartást is: először kecskéket vásároltak, majd
sertéseket, szarvasmarhákat, baromfikat és fürjeket. Jelenleg 65 db
kecske, 3 tehén, két borjú, 98 sertésből áll az állatállomány. Az idén

elkezdték az őshonos mangalica tartást. A hús, a tojás, a tej nagy része a
helyi konyhára kerül, illetve a szalonna, a kolbász, a zöldség boltban
kerül értékesítésre. Az eddigi vélemények alapján megfelelő minőségű a
tej, illetve sajt előállítása is: ezek igazolják az elképzelések sikerességét.
Nagyon kedveltek a helyi tojások használatával gyúrt különböző tészták
is, melyet a konyhán is felhasználnak, illetve a boltukban is értékesítik.
Jelenleg ezek az eddig elért eredmények, melyek a döntések sikerességét
igazolják, vagyis az alulképzett munkaerővel is lehet eredményeket elérni.
A program megvalósításához kellett egy munkavezető, akinek
irányításával sikerült a közfoglalkoztatottak közül ütőképes csapatot
összeállítani, akik kezdik már elsajátítani a foglalkozáshoz szükséges
tudást.
A növénytermesztés és állattenyésztés mellett
a közfoglalkoztatás
keretén belül sok felújításra váró épületet is rendbe raktak. Többek között
megtörtént az önkormányzat épületének felújítása, a katolikus templom
kerítésének helyreállítása, a temető rendbetétele. Folyamatosan gyártják
a betonlapokat, melyeket a településen használnak fel, utak, járdák,
udvarok, csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésére.
Összességében elmondható, az elmúlt 5 év közfoglalkoztatásának
eredményessége az elmúlt évekhez képest kimagasló. Természetesen
még a megélhetéshez újabb termelési árukat, illetve formákat kell
megvalósítani. Ezért a hosszú távú koncepcióban a mezőgazdaság, és a
mezőgazdasági termékek feldolgozására tervezik építeni. Bízva abban,
hogy az új európai költségvetésből az önkormányzat is részesülni fog.
Első sorban a jelenleg használatukban lévő épületek és telkek bevonásával
tervezik fejleszteni úgy a növénytermesztést, mint az állattenyésztést.
A tényeket vizsgálva rá kellett jönni, hogy a vidéki Magyarország
fejlesztésének és megtartó erejének záloga a régi paraszti gazdálkodás
visszaállítása - foglalta össze gondolatait Bihi Miklós polgármester. Itt
kapcsolódnia kell a programhoz a turisztikai ágazatnak is és a kettő
kombinációjából lehet ezeket a halálra ítélt településeket újra életképessé
tenni. Ha megnézzük a turisztika jelenlegi helyzetét, sajnos ki kell
mondanunk, hogy az átmenő turizmus valósult meg a régióban. Ennek
okát vizsgálva jutottunk el arra a felismerésre, hogy az ide látogató
turistáknak élményturizmust kell nyújtani. A mai Magyarország
élményturizmusa a gyógyfürdők köré csoportosul, de, mivel nekünk ez
nem adatott meg, ezért azt kell megmutatnunk, amink van, és amit jól
eladhatóvá tudunk tenni. Természetesen ez az önkormányzat egyedül
kevés, ezért partnereket kell bevonni ebbe a projektbe. Első sorban a
helyi vállalkozókkal kell kialakítani közös gondolkodás mentén létrejövő
projekteket, mely nem lesz egyszerű, mivel jelenleg nagyon kevés
vállalkozó van a térségben. Ennek okait vizsgálva láthatjuk, hogy a helyi
kereslet nagyon alacsony, mivel az emberek nagy része munkanélküli,

vagy maximum közfoglalkoztatott. A közfoglalkoztatás eredeti célja
elsődleges munkaerőpiacra való visszavezetés, tehát hosszútávon ezeket
az embereket vissza kell vezetni a munkaerő piacra, de, mivel régióba
nincs megfelelő munkahely, ezért véleményem szerint helyi gazdaságokat
kell létrehozni, és ezekben hosszútávon megfelelő bérért kell
foglalkoztatást megteremteni.
Az európai szociális alapból olyan tanfolyamokat kell indítani, melyek
elvégzése után ezek az emberek foglalkoztatása lehetővé válik.
Természetesen ezek az elképzelések akkor válhatnak valóra, ha a
kormány és a helyi vezetők egy nyelven beszélnek és a források megfelelő
helyre, megfelelő célra lesznek felhasználva.
Ha ez mind megvalósul, akkor 4-5 éven belül visszatérhet a vidéki élet
vonzereje.
Ezt követően talán a fiatalokat is itt lehet tartani, csökken az elvándorlás,
a népességfogyás, nő a helyben lakó, dolgozó családok száma.
A közfoglalkoztatásban dolgozók, és irányítóik büszkék az eddigi
munkájuk eredményeire, mely
további munkavállalásra ösztönzi az
embereket, és példát mutat mindazok számára, akik még nem léptek be a
közfoglalkoztatottak
körébe
zárta
gondolatait:
Bihi
Miklós
polgármester.

