Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tarpa, a híres kuruc nagyközség a Tiszaháton. Igazán a
kuruc szabadságharcok idején virágzott, ekkor az országos történelemben is szerepet kapott. Történelmi múltja a
Rákóczi- szabadságharc kapcsán ismert. Esze Tamás és a Rákóczi-szabadságharc tette híressé, illetve segítette abban,
hogy mezővárosi, majd hajdúvárosi kiváltságot kapjon.
A 4 967 hektáros nagyközségben most 2 237 lakos él, többnyire
a mezőgazdaságból. A község határában a Tarpai-hegy lankáin
szőlőt, gyümölcsöt termelnek, jellegzetes a „nemtudom” szilva,
a dió és a jonatán alma. A településen megkóstolhatjuk a híres
tarpai szilvapálinkát és a szilvalekvárt.
Közfoglalkoztatási programjaink: START mezőgazdasági prog
ram: 46 fő. Célja a megtermelt javak közétkeztetésbe való feldolgozása. Mezőgazdasági utak rendbetétele: 15 fő. Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében a hozzá tartozó földutakat
kívánja rendben tartani. Belvíz-elvezetési program: 15 fő. Célja a
községi belterületi vízelvezető árkok, valamint a bel- és külterü-
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leti csatornák tisztítása és folyamatos
karbantartása. Téli- és egyéb értékteremtő program: 25 fő. A program
keretében tervezett tevékenységek:
felújítási munkálatok az intézményekben. Fontos az intézmények állagának
megóvása érdekében a renoválási, festési feladatok ellátása. Udvari játszótér felújítása, karbantartása, hogy a
gyermekek biztonságosan használhassák azokat.
Az elmúlt években önkormányzatunk 2 db fóliasátrat üzemeltetett, melyben különböző zöldségféléket termesztett. A 2013.
évben 2 db fűthető fóliát vásároltunk, ami által nemcsak nyári
időben, hanem a hideg évszakokban is tovább folytathatjuk a
növénytermesztést. A megtermelt javakat szeretnénk fagyasztott és befőtt formájában tárolni. A konyhánk túlterheltsége miatt indokolt lenne egy olyan helyiség kialakítása, ahol ezeket a
műveleteket véghez tudnánk vinni. A fóliasátor az időjárás miatt
tönkrement, ezért szeretnénk lecserélni, valamint szeretnénk egy
szivattyú és csepegtető öntözőrendszert kiépíteni. A 2011. évben
4 hektár területen szilvafa csemetéket ültettünk, és a köztes területeket is szeretnénk hasznosítani.
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Nagyon örülök, hogy térségünkben mezőgazdasági program indult. Tartós munkanélküliség után sikerült tisztességes
munkához jutnom, mely jelentősen javított az életkörülményeinken. Jó érzés, hogy a munka világába visszakerültem és ki fogom
használni, ameddig lehet. Mióta ezt a munkát végzem, azóta nagyon sok
mindent megtanultam a mezőgazdaságról és a növénytermesztésről. Különböző növényeket kezdtem el termeszteni a saját kertemben is, és már a
jószágtartáson is gondolkodom. Kettő nagyobb gyermekemet is szoktatom
a kerti munkához, hogy felnőttként ne legyen nekik idegen ez a munka és
a későbbiekben megélhetést biztosíthasson számukra. Remélem, hogy a
közeljövőben is kapok ilyen lehetőséget, mert azok az emberek, akik az
utóbbi években eltávolodtak egymástól, most ismét egy közösséget alkothatnak, és együtt tudnak dolgozni ennek a projektnek köszönhetően.

