
158

53
61

 Ti
sz

ai
ga

r, 
Dó

zs
a G

yö
rg

y ú
t 1

9.
 

Tiszaigar Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Programjaink között szoros kapcsolat áll 
fenn. Így többek között a belvíz-el ve ze-

tési program, a kazánprogram, illetve 
az illegális hulladéklerakó-helyek 

felszámolása program is össze-
mosódik egymással. 

A felaprított ágakat a kazánprog-
ram során megvásárolt nagy tűzte-
rű kazánunk égeti el, mellyel nagy-

mértékben csökkentettük a fűtési 
költségeinket. Programjaink közül a 

legkiemelkedőbb a mezőgazdasági 
program. A 2012. évben megkezdtük 

a méhészettel kapcsolatos munkálatokat, 
kiváló minőségű mézet tudtunk pergetni, me-

lyet a közétkeztetésben használtunk fel. A mellékter-
méket is újrahasznosítottuk, így készültek el méhviaszgyertyáink. 
A 2012. évben közel 170 embert foglalkoztattunk. Legfontosabb 
elismerésünk a mezőgazdasági programban nyújtott kiemel-
kedő szakmai tevékenységünk elismeréséül kapott minisz-
teri elismerő oklevél. 2013-ban közel 200 embernek sike-
rült munkát adnunk. A mezőgazdasági programunkba 
több gépet, eszközt is beszereztünk. Méhállományunk 

az év végére a duplájára növekedett. 
A szállításukhoz lehetőségünk nyílt 
egy új gépjárművet venni. A kaptá-
rokat 2013-ban már asztalosaink ké-
szítették el. A mezőgazdasági program 
segítségével burgonyát, paradicsomot, 
paprikát, hagymát, répát, cukkinit, tököt ter-
meltünk. 2013-ban az arborétumhoz vezető bekötő utat is asz-
faltburkolattal láttuk el. 2014-ben 14 db szőke mangalicát vásá-
roltunk törzstenyészetből. 2012. december 22-én részt vettünk a 
Szolnoki Főiskolán megrendezett bemutatón, ahová saját termé-
keinkkel érkeztünk. 2014-es terveink között szerepel a mangalicák 
szaporítása, és így a génmegőrzés. Ez év elején vásároltunk 10 db 
racka anyajuhot szintén törzstenyésztésből, a célunk ebben az 
esetben is ugyanaz. A jelenlegi 133 méhcsaládot tovább bővítjük, 
célunk a 200 család elérése. Továbbfolytatjuk a kaptárok gyártását 
is. Nagyon reméljük, hogy közfoglalkoztatási programjaink 2014-

ben is ilyen sikeresek lesznek, és még több embert tudunk 
a munka világába visszaállítani.

Munkánk során sok dologgal foglalkozunk. A közfoglalkoztatás 
során érezzük, hogy a mi a munkánk is fontos. A bér kevés, de jobb 

49.000.- Ft-ért dolgozni, mint otthon ülni és szégyenkezni a gyere-
keink előtt, hogy munkanélküliek vagyunk. Azáltal, hogy van munkánk, 

gyermekeink számára is jó példával szolgálunk. Büszkeséggel tölt el, hogy 
sikereket érünk el és ezt a lakosok is érzik. A tiszaigari vezetőség nyitott az ötle-
teinkre, ha Polgármester Úr jónak találja őket, meg is valósítja azokat.

Illés Róbert, közfoglalkoztatott

Szilágyi László, polgármester


