Kistelek Város Önkormányzata
Csongrád megye

Nagy Sándor, polgármester
A Mezőgazdasági program 70 fő
(burgonyatermesztés 5 hektár területen valósult meg, valamint a
420 m2-es fóliasátrat működtettünk);
Téli és egyéb értékteremtő program
26 fő (2,71 hektár területen akácot, nyárfát, pusztaszilt telepítettünk); Mezőgazdasági
utak rendbetétele 10 fő (külterületi mezőgazdasági utak rendbe
tételét valósítottuk meg); Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 3 fő közfoglalkoztatása valósult meg.
Kertészetünkben a 420 m2-es, termálvízzel fűtött fóliasátor építése a hátrányos helyzetű családok számára lehetővé tette, hogy az
itt előállított és kiosztott zöldségpalántákkal megtermeljék az éves

zöldségszükségletüket, illetve munkát biztosítson
a program ideje alatt. A tanfolyamon részt
vevő dolgozók, az ott tanultakat otthoni
kertjeikben is hasznosítani tudták. Az
önkormányzat az addig kész növényként megvásárolt dísznövényeket,
egynyári virágokat saját magának
elő tudta állítani. 5 hektár területen
burgonyatermesztés folyt, melynek köszönhetően nagyszámú rászoruló családot és közintézményt
tudtunk ellátni burgonyával. Önkormányzatunk a sikeresen megvalósított
startmunka programnak köszönhető elismerésként lehetőséget kapott arra, hogy
egy újabb termálvízzel fűthető fóliasátrat hozzon létre. A fóliasátor terjeszkedésével párhuzamosan,
fokozatosan bővítésre kerül az egynyári virág és zöldségpalánta növénykínálata. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a kertészet megnyissa
kapuit a lakosság felé, így jövedelmezővé és önfenntartóvá válhat.
A továbbiakban is folytatni szeretnénk a burgonyatermesztést. Terveink között szerepel fűszerpaprika termesztése is, mely nagy kézimunkaigényével újabb rászoruló családokat tudna foglalkoztatni.

Jéga-Szabó Istvánné, közfoglalkoztatott
Számomra nagy lehetőség volt a program, hiszen sokáig nem
volt munkahelyem. Dolgoztam a burgonyaföldön, és a fóliaházban is. A burgonyaföldön tapasztaltakat hasznosítani tudtam
az otthoni kertemben, és az önkormányzattól kapott zöldségpalántákat elültetve saját zöldségeimmel lányomat is tudtam támogatni, aki
egyedül neveli gyermekét. Nagyon bízom abban, hogy ennek a programnak lesz folytatása, hiszen ezzel anyag biztonságban érzem magam.
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Kistelek a Dél-alföldi régióban, Csongrád megye északnyugati részén fekszik. A kistérség közlekedés-földrajzi
adottságai igen kedvezőek. Legfontosabb gazdasági ága a
mezőgazdaság. A térségben hagyományosan a szántóföldi
művelés és a zöldség- gyümölcstermelés dominál. Kistelek
lakosainak száma 7 243 fő.
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