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Örményes 1099 lakosú község Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén.
A Budapest-Szolnok-Záhony vasúti
fővonal áthalad a településen.
A Törökszentmiklósi Járási Hivatalhoz tartozunk. 2013-ban
társultunk Kuncsorbával és
Tiszatenyővel, így Tiszatenyői
Közös Önkormányzati Hivatal
lettünk. A község jelenleg is
értékes épületei a Bíró, a Kepich
és Glaser kastélyok.

132

A település mezőgazdasági jellegű, kis
mértékben iparral is rendelkezik. A Glaser
kastély köré épült település 1950. óta önálló
közigazgatási egység. Az újonnan épült épületek
1950-ben a községháza, óvoda és iskola volt, melyek az idők során bővítésre kerültek. Az önkormányzati intézmények közül a
Művelődési Ház és Könyvtár és a szociális ellátásokat biztosító
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
részjogkörű telephelye a „Napraforgó” Gondozási Központ ma is a Glaser kastély épületében van elhelyezve.
2013. évben Örményes Község Önkormányzata sikeresen vett részt a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban,

Fürj Jánosné, polgármester
így 20 fővel tovább folytathattuk a
2012-ben már elkezdett feladatokat,
azaz borjak hízlalását. A 8-10 naposan megvásárolt állatok két-három
hetes korukig tejport kaptak, majd
90 napos korukig szénát, tápot, tejpótlót
fogyasztottak. A kisborjak tartása az előző évben kialakított telephelyen történt, azonban az állomány növekedése szükségessé tette további borjúszállás kialakítását, melyet a
program keretében meg is valósítottunk. 2013-ban 20 fő látta el a
borjútelepi teendőket, melyből 1 fő munkavezető, 19 fő pedig segédmunkás. Bízunk benne, hogy 2014-ben tovább folytathatjuk
munkánkat, a már tapasztaltabb, gyakorlottabb dolgozókkal. Mezőgazdasági programunk bővítését tervezzük. Tulajdonunkban
lévő földjeinket szeretnénk kihasználni körömvirág és szárazbab
termesztésére, valamint fóliasátras zöldségtermesztésre. Földrajzi adottságainkból adódóan útjaink mellett terem a kökény és
a csipkebogyó, ezeket szintén szeretnénk betakarítani és
értékesíteni illetve felhasználni.
Ladányi Lászlóné, közfoglalkoztatott, munkavezető
Növendék szarvasmarha nevelésével foglalkozik csoportunk,
immár lassan harmadik éve. A program szerintem azért jó, mert
lehetőséget jelent az embereknek a településen dolgozni. Az eddig
eltelt idő alatt nem csak szakmát tanultunk, hanem a programban
résztvevők kis csoportja közösséggé kovácsolódott. Igyekszünk úgy dolgozni,
hogy a jövőben a lehető legjobb eredményt tudjuk felmutatni, hogy munkahelyünk megmaradjon, ha az állattartás önfenntartóvá válik.

