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Bakonysárkány Község Önkormányzata
Komárom-Esztergom megye

Balaton Község Önkormányzata
Heves megye

2013.03.11-től 2014.02.28-ig vettem részt a mezőgazdasági köz-
foglalkoztatásban, mint munkavezető. Tapasztalataim szerint a 

mezőgazdasági program 2013. évben még hatékonyabban működött, 
mint az előző évben. A megtermelt konyhakerti növények mennyisége az 

elmúlt évhez képest az időjárási körülmények ellenére is megfelelő mennyiségű 
és minőségű lett. A megszerzett tapasztalatainkat idén sokkal hatékonyabban 
tudtuk felhasználni. Fejlődést jelentett a fóliasátor kialakítása.

Bóta György, közfoglalkoztatott

Balaton község a Bükk lábánál található festői környezet-
ben elhelyezkedő település. A 1112 fő lakosságszámú köz-
ség Heves megyében található, mely pusztán csak névro-
konságban áll a „magyar tengerrel”. 

Községünk vendégszerető palóc 
lakosságával és gyönyörű környeze-
tével egész évben szeretettel fogad-

ja az ide látogatókat és átutazókat. 
Balaton Község Önkormányzata 2012-

ben kezdte el a közfoglalkoztatási start 
munkaprogram keretein belül a mezőgazda-

sági projektet, 1  ha területen 5  fő bevonásával.  2012. évben a 
szabadföldben megtermelt konyhakerti növények kb. 790 000 Ft 
költségmegtakarítást eredményeztek, saját konyhán történő 
felhasználással. 2013. évben a megszerzett tapasztalatok alap-
ján már 9 fővel 1,5 ha szabad területen, valamint egy 100 m2 
alapterületű fóliasátor építésével bővítettük a konyhakerti 
növények termesztését. A kedvezőtlen időjárási feltételek 
mellett is jó termésünk lett, melyet a közfoglalkoztatottak 
betakarítottak, feldolgoztak, tartósítottak az önkormány-
zat konyháján. A télire megtermelt növények tárolása 
az idei évben szintén a program keretein belül felújított 

34 m2-es pincében történt. A közfoglalkoztatás 
keretén belül foglalkoztatott munkavállaló-
ink a mai napig is mezőgazdasági kép-
zésben részesülnek, akik a megszer-
zett tudásukat és tapasztalataikat 
a továbbiakban is hasznosíthatják 
a mezőgazdasági projektben. Az 
önkormányzat 2014-ben is tervezi 
a mezőgazdasági projekt folytatá-
sát. Terveink között szerepel a fó-
liasátor 200 m2-re történő bővítése, 
nagyobb területű szabad földte-
rületek művelése, valamint a mező-
gazdasági tevékenységünket állatte-
nyésztéssel is szeretnénk bővíteni. Ennek 
elengedhetetlen feltétele egy saját tulajdonú 
mezőgazdasági jármű (traktor) beszerzése, mely idő 
és költség megtakarítást eredményezne a munkavégzésben. A 
saját traktor a mezőgazdasági munkák végzése mellett lehető-

séget nyújtana a község bel- és külterületein a kaszálásra, 
gyom és parlagfű-mentesítésre.

Udzeliné Murányi Enikő, polgármester


