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Márianosztra Község Önkormányzata
Pest megye

Maroslele Község Önkormányzata
Csongrád megye
Maroslele az Alföld délkeleti részén, a Tisza és a Maros kö-
zött helyezkedik el. Csongrád megyei település két város 
között, Makótól 10 km-re, Hódmezővásárhelytől 18 km-re 
található. Maroslele egész területén jól kiépített infrastruk-
túra található, kivétel a szennyvízelvezető csatorna (terve-
zett átadás 2014). 

Az önkormányzat tervei között sze-
repelnek olyan fejlesztési beruházá-
sok, amelyek elsősorban az oktatási 

és nevelési, a vállalkozói, innovációs, 
kulturális, sport és szabadidő, valamint 

a település megújulását célozzák meg. 
A lakosság megélhetését a mezőgazdaság-

ból és a környező városok munka lehetőségeiből biztosítja. A 
mezőgazdaságban termesztett növények között kiemelkedő a 
fokhagyma termesztése, a község környezetében található ter-
mőföldek az egyik legjobb fokhagymatermő területek. Bio- és 
megújuló energiafelhasználás program 3  fő közfoglalkoztatá-

sával valósult meg, Belvíz-elvezetési program, 
10 fő közfoglalkoztatottat érintett.

Mezőgazdasági projekt 49  fő köz-
foglalkoztatásával valósult meg. 
Hos szabb időtartamú közfoglalkoz-
tatásban 8  főt alkalmaztunk. Téli 
és egyéb értékteremtő köz fog-
lalkoztatási programban 20  főt 
foglalkoztattunk. A programok 
pozitívuma, hogy a közfoglalkoz-
tatás által csökkent a munkanélkü-
liek száma községünkben. A prog-
ram résztvevői lehetőséget kapnak 
szakmák elsajátítására, miközben ér-
tékteremtő munkát végeznek a község 
javára. Az elmúlt évben csak egy alkalommal 
volt lehetőségünk a mezőgazdasági programban 
előállított termékek kiállítására mely a „XXII. Lelei Napok” ke-
retében valósult meg. A 2014-es évben a mezőgazdaságban 
növelni kívánjuk a termésbiztonságot (öntözéslehetőség meg-
teremtése, szervestrágyázás), illetve zöldség és gyógynövények 
termesztését tervezzük.

Mezőgazdasági startmunka min ta-
program egyik munkavezetője vagyok. 

Közel 60  hektáron gazdálkodunk 49  fő-
vel. Véleményem szerint, településünkön, 

az időjárási viszontagságokhoz képest, sikeres me-
zőgazdasági évet zárhatunk. A dolgozók képzése 
lehetőséget nyújt olyan növények termesztésére, 
melyek nagyobb odafigyelést igényelnek (pl.: zöld-
ség- és gyógynövények). 

Vörös Sándor, közfoglalkoztatott 

Dr. Martonosi György, polgármester


