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„A fejlesztés elsõ törvénye,
hogy nem lehet eléggé korán
elkezdeni” (Klein Sándor).

És valóban minél hama-
rabb ragadjuk meg a dolgok
„végét”, annál hatékonyabb a
gyermeki kreatívitás.

2013. szeptember 20-án
„TÁMOP” pályázat keretében
került megrendezésre a

a „Krea-
tív ötlet” kézmûves foglalko-
zás. A programot

tartotta a résztvevõk-
nek, ahol a mai modern hob-
bitechnikákat alkalmazva ké-

mura-
szemenyei IKSZT-ben

Bánfalvi
Andrea

Kreatív ötlet
„A kéz mindig kéznél van”

szültek el a különféle dekorá-
ciók, színes rajzok és ragasz-
tott képek. Az ötletszerzést a
folyamatos rajzfilmvetítés is se-
gítette. Az elkészült mûvekben
nagy szerepe volt a részle-
teknek, a több nézõpontból
való ábrázolásnak. Igen erõs a
gyermekek élménybefolyásolt-
sága és a szubjektív színhasz-
nálatuk.

A rendezvény végén tánc-
elõadásokat is megtekintet-
tünk. Mindenki nagyon jól
érezte magát.
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Különféle dekorációk, rajzok, képek készültek.

Idén március 1-tõl decem-
ber 31-ig mûködik

a kistérségi Startmunka
mintaprogram. Ezen program
keretén belül 18 fõ foglalkoz-
tatására került sor települé-
sünkön.

Semjénhá-
za polgármesterének tájékoz-
tatása szerint a település köz-
igazgatási területén megközelí-
tõleg 4,5 km hosszú mezõgaz-
dasági, illetve mezõgazdasági
területet megközelítõ út és a
hozzájuk tartozó 3 km árok-
rendszer található, melyek ál-
lapota folyamatos karbantar-
tást igényel, évi többszöri alka-
lommal. 6 fõ közfoglalkozta-
tott feladata a mezõgazdasági
utak kátyúmentesítése, a hoz-
zájuk tartozó árokrendszer
tisztítása, a parlagfû- és egyéb
allergizáló gyomnövények irtá-
sa, valamint a szükséges, behaj-
ló ágak felnyesése, a beteg fák,
cserjék kivágása. A feladatok
megfelelõ elvégzéséhez be-
szerzésre kerül, egy kistrak-
torra szerelhetõ faaprító (mul-
csozó), továbbá a kátyúmente-
sítéshez 400 t sóder is.

A közúthálózat karbantar-
tása projektben a 11 fõ fela-
data a település közigazgatási
területéhez tartozó kb. 5 km
hosszú belterületi közút és az
5 km járdarendszer karbantar-
tása. A településen a dombor-
zati viszonyok miatt a közuta-
kat határoló árkok nagyon ha-
mar feltelnek hordalékkal, va-
lamint a település nagy terüle-
ten zöldfelülettel rendelkezik,
amelyek folyamatos karbantar-
tása szükséges. A közfoglalkoz-
tatás keretén belül ezeket a
közutakat, járdákat, vízelveze-
tõ árkokat, medreket, a hozzá-
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juk tartozó átereszeket, vala-
mint a zöldterületek karban-
tartását valósítják meg. Idén
fontosnak tartotta a falu veze-
tése, hogy egyes járdaszaka-
szokat újítsanak fel, mivel álla-
potuk már lényegesen lerom-
lott. Közfoglalkoztatottjaik ösz-
szesen 660 m járdát betonoz-
nak, mely munkálatok elvégzé-
séhez a program keretén belül
vásároltak egy betonkeverõt,
továbbá sódert és cementet. A
közterek karbantartására, be-
szerzésre került továbbá egy
önjáró fûnyíró is. A betonozás
mellett a közfoglalkoztatottak
másik nagy feladata a ravatalo-
zóhoz vezetõ út felújítása. Fela-
datuk, hogy ezen útszakaszt
elõkészítsék a térkövezéshez,
majd a szakmai és munkaveze-
tõ irányításával és ellenõrzésé-
vel elvégzik a térkõ lerakását.

Semjénháza, mint gesztor
település és

községgel együttmûködve, a
három településen megvalósu-
ló közfoglalkoztatás adminisz-
tratív feladatainak ellátására
egy fõ adminisztrátor foglal-
koztatására kapott támogatást.
Az adminisztrátor feladata,
hogy Semjénháza, Molnári, Pet-
rivente községek területén
megvalósuló, elvégzett közfog-
lalkoztatási munkálatokat fo-
lyamatosan vezesse, adminisz-
trálja. Az adminisztratív felada-
tokat 40 fõ közfoglalkoztatott
munkavégzésével kapcsolat-
ban végzi: napi feladat veze-
tése egyénekre lebontva, át-
vett-leadott eszközök vezetése,
felhasznált anyagok rögzítése,
jelenléti ívek, szabadságok el-
lenõrzése, nyilvántartása, havi
elszámolások elkészítése, pos-
tázása, kapcsolattartás a mun-
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kaügyi központtal, új közfog-
lalkoztatott munkába lépésé-
nek segítése.

a község al-
polgármestere, valamint a köz-
foglalkoztatottak vezetõje el-
mondta, hogy a település
szempontjából nagy jelentõ-
séggel bír a közfoglalkoztatási
munkaprogram, mivel e prog-
ramok keretén belül számos
kötelezõ feladatot, továbbá fa-
luszépítési munkálatokat is el-
végezhetnek, többek között a
mezõgazdasági és közútháló-
zat karbantartását, járdarend-
szer felújítását, valamint a rava-
talozóhoz vezetõ út térköve-
zését is. Elmondása szerint a
közfoglalkoztatottak elfogad-
ható munkát végeznek, igaz
fizetés után kissé nehézkes az
irányításuk, de a rájuk szabott
munkákat a lehetõ legjobban
végzik el.

A polgármester véleménye
szerint azért is jó a közfoglal-
koztatási program, mivel azok

Kárpáti István,

az emberek, akik kikerültek a
munka világából, újra dolgoz-
hatnak a program keretein be-
lül. Igaz nem sok, de olyan jö-
vedelemhez juthatnak, amely
biztosítja számukra a megél-
hetést és megvan az esélye an-
nak, hogy ismét elhelyezked-
jenek a versenyszférában. Bí-
zunk benne, hogy a jövõben
ugyanezen programon belül
képzéseken vehetnek részt
azok, akik vállalják a tanulást,
így szakképesítést szerezve
megnõ az esélyük, hogy újra
munkát vállalhassanak, hiszen
a mai szociális, társadalmi és
változó gazdasági viszonyok
megkövetelik az átképzéseket,
a felnõtt képzést, az életen át
tartó tanulást. Természetesen
ez mindenkire vonatkozik, aki
a jövõben a megnövekedett
igényû munkaerõpiacon kíván
elhelyezkedni, és versenyké-
pes jövedelmet szeretne.

a program adminisztrátora
Vári Barbara,

Nagy jelentõsége van a közfoglalkoztatási munkaprogramnak
Semjénházán.


