Tiszaörs Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Bodonné Gyöngy Erika, polgármester
2012-ben hat területen indítottuk el
a közfoglalkoztatást. A legnagyobb
lehetőséget a mezőgazdasági programban láttuk, mivel településünkön
hagyománya van a háztáji gazdálkodásnak, és úgy véltük, hogy az embereket újra rá lehet szoktatni a rendszeres munkára. Először is önkormányzatunk a költségvetése terhére vásárolt egy ingatlant, ahol megfelelő ólakat tudtunk kialakítani állataink számára. Négy állatfaj tenyésztését és tartását indítottuk el.
45 db nyulat, debreceni hibrid anyát, és5 db bakot vásároltunk.
Az utódokat mélyalomra választva felhizlaltuk, több felhasználási és értékesítési formát alkalmaztunk. A lakosság számára
lehetőséget biztosítottunk élő állat igénylésére otthoni állattartás céljából. 5 db anyakoca tenyésztését indítottuk el (lapály/
nagyfehér), ma már 2 hetente tudunk sertést vágni az önkor-

mányzati konyha számára. Jelenleg a telepen
több mint 50 db különböző korú sertés
kéri a takarmányt. 22 db anyakecskét
vásároltunk, melyhez 1 db törzskönyvezett alpesi bakot szereztünk be.
A szaporulatukból 20 db jerkével
tudtuk bővíteni az állományt. Az
idei nyáron már folyamatosan
készítjük a kecskesajtot, melynek
egy részét értékesítjük. Tojóhibrid
állományunk már 2 éve látja el a
konyhánkat és a száraztészta készítő kisüzemünket friss tojással. Ez
év óta őshonos fogolyszínű állomány
is van telepünkön, jövő évtől kistérségi
tenyésztési központ lesz önkormányzatunk.
Az állati takarmányok nagy részét saját magunk
termeljük meg. Homoktövis ültevényünk jövő évben fordul termőre. Dolgozói létszám: 140 fő. Előállított termékeink: árutojás,
száraztészta, kecsketej, kecskesajt, füstölt nyúl, befőtt, savanyúság, zöldségfélék. Megjelentünk termékeinkkel: helyi piac, Főzőverseny Tiszafüred, Amerikai magyarok találkozója Tiszafüred,
Kivilágos virradatig Kisújszállás, Járási nyílt nap Tiszafüred.

Kovács István, közfoglalkoztatott
2012 novembere óta dolgozom a mezőgazdasági programban,
melynek keretében háztáji állattartó képzésben vettem részt. A
tanfolyam alatt sok hasznos dolgot tanultam állattenyésztésből,
melyet otthon is tudok hasznosítani. Munkám során a program részét
képező kecsketartásban felmerülő feladatokat látom el: etetés, legeltetés,
elletés, fejés. A programmal elégedett vagyok, szeretem azt a munkát,
amit végzek. Lehetőség szerint a jövőben továbbra is részt vennék a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban.
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Tiszaörs település lakossága 1378 fő. Településünk évek
óta munkanélküliséggel küzd, ezért is éltünk a lehetőséggel, amit a startmunka mintaprogram kínált.
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