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Tiszasas Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Községünk Jász-Nagykun-Szolnok megye 
déli csücskében, a Tisza bal partján, 

Csongrádtól 19 kilométerre, észak-
ra a Tiszazugban fekvőhátrányos 

helyzetű, 1100 lakosú település. 

Tiszasason nagy hagyományai 
van nak a mezőgazdasági terme-
lésnek. A termelésből – elsősor-
ban annak kertészeti szegmensé-

ből – az 1990-es években megala-
kított szociális fólia program után, 

2011 óta újra önkormányzatunk is 
kiveszi részét. A 2012-ben elindított 

startmunka mintaprogram kidolgozá-
sánál és megvalósításánál így aztán bátran 

használtuk eredményeinket és tapasztalatainkat, 
melynek nyomán a startmunka mezőgazdasági projekt-
jében két ágazatot alakítottunk ki: egy kertészetit és egy 
energianövény termelő- és feldolgozót. Terveinkben, 
saját tapasztalataink mellett, hazánk két legnagyobb 
agrártudományi egyetemének – Gödöllőnek és Debre-
cennek – tudományos eredményeit és szakmai iránymu-
tatásait is beépítettük. Így született meg Tiszasas önellátásra 
irányuló, komplex mezőgazdasági közfoglalkoztatási programja, 
melynek eszenciája: a helyi hagyományokon és erőforrásokon 
alapuló, helyi viszonyokra adaptált és helyben felhasználható ér-
tékek teremtése. Évente átlagosan 35 fő foglalkoztatása mellett 
kertészeti ágazatunkban megtermeltünk 1 ha kápia paprikát, 1 

ha fűszerpaprikát, 2x1 ha káposztát, 
0,3 ha burgonyát, több, mint 1 ha 
különböző fajú és fajtájú energia-
növényt, kisebb területegységeken: 
hónapos retket, sárgarépát, borsót és 
babot. Kialakítottunk továbbá egy tű-
zi-brikett gyártására alkalmas manufaktúrát 
tárolókapacitással együtt. A megvalósított gyakorlatunk üzem-
szerű, folyamatos működésének köszönhetően és a kertészeti 
ágazat terményeit felhasználva csökkentek az üzemi konyhánk 
alapanyag beszerzési költségei. A felesleg értékesítéséből szár-
mazó bevétel realizálódása mellett, az energiatermelő- és fel-
dolgozó ágazat munkájának eredményeként drasztikusan csök-
kentek a fűtési célú kiadásaink is a települési intézményekben. 

2014-ben egy további ágazattal, az állattenyésztéssel 
szélesítenénk tevékenységünket.

Egy hosszantartó egészségügyi problémából kifolyólag vesztet-
tem el az egyébként jól fizető állásomat, 2 évvel ezelőtt. Világ 

életemben örökmozgó voltam, mindig találtam munkát magam-
nak, de sajnos mára a térségben nagyon kevés a munkalehetőség, aki 

pedig 50 év feletti, annak egyszerűen képtelenség elhelyezkedni. Ha nem 
lenne közfoglalkoztatási program, nem is tudom, mit kezdenék magammal. 
Nagy segítség ez nekünk, és külön öröm számomra, hogy olyan dologban 
vehetek részt, amivel segítem a településem. Úgy érzem, van értelme a 
munkánknak, és valóban olyan dolgokat értünk el az elmúlt időszakban, 
amit előtte el sem tudtunk képzelni.

Csávás László, közfoglalkoztatott

Gyói Gábor, polgármester


