
  

 

Szakmai beszámoló 

 

Start mezıgazdasági tevékenység  

 
A 2012. évben a projekt keretében Alap önkormányzat közigazgatási 

területén, az önkormányzat tulajdonában lévı  belterületi 438. helyrajzi 

számú ingatlanon, 3000 négyzetméter  szántón  növénytermesztési 

tevékenységet folytattunk.  

A munkálatok 2012. március 1-tól 2012. december 31-ig folytak. A 

tevékenység létszámigénye 9 fı segédmunkás és 1 fı érettségizett szakmai 

vezetı volt, aki irányította a közfoglalkoztatottakat és koordinálta a projektet. 

A program keretében termeltünk burgonyát, sárgarépát, petrezselymet, babot, 

valamint, a 2011. évben munkaügyi központ által támogatott értékteremtı 

beruházás keretében megvalósult  100 négyzetméteres fóliasátorban paprikát, 

paradicsomot és uborkát is. Ezek a termények a helyi óvoda konyháján  

kerültek  felhasználásra, mely intézmény biztosítja az óvodások, általános 

iskolások és a házi szociális gondozott idıs emberek étkeztetését is.  

 

Az óvoda konyháján bevételezett mennyiségek az alábbiak voltak: 

- 360 kg paprika, 182 kg paradicsom, 203 kg uborka, 167 kg  cékla, 24 kg 

zöldbab, 50 db zöldhagyma, 50 kg. vöröshagyma 211 kg sárgarépa, 240 

kg, zöldség, 580 kg burgonya.    

 

Az étkezést igénybe vevık (óvodás, iskolás gyermekek és idısek) részére 

több friss zöldséget tudtunk adni a napi étkezéshez mint az elızı években. 

A programban részt vevı közfoglalkoztatottak naponta szállították a 

konyhára a szükséges zöldségmennyiséget. 

Az iskolások és az óvodások foglalkozások, illetve tanóra keretében 

folyamatosan figyelemmel kísérhették a fóliás és a szabadföldi termesztést. 

Szívesen segítettek a munkálatokban is.    

 

A fóliában történı zöldségtermesztés nagy szakértelmet igényelt, sok 

segítséget kaptunk a helyi termelıszövetkezet dolgozóitól és helyi 

vállalkozóktól, akik már ezen a téren nagy tapasztalatokkal rendelkeznek. 

Fóliánkban és a kertben korszerő csepegtetı öntözırendszert építettünk ki, a 

vizet saját fúrt kútból, szivattyú és felállított tartályok segítségével 

biztosítottuk, azonban év közben szükségessé vált egy új kút fúrása, mert a 

meglévı nem tudta biztosítania szükséges vízmennyiséget.  

 

 



 

Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva sokat tanultunk, amit szeretnénk  

majd 2013. évben is hasznosítani.  Idén  új  fóliasátor kerül kivitelezésre a 

már megnyert Start Plusz program keretében, ami főthetı lesz és lehetıvé 

teszi primır zöldségek termesztését is. 

A zöldségek betakarításakor összegeztük a megtermelt javakat, ami pozitív 

mérleget mutatott, mely hozzájárult a konyhánk mőködési költségeinek 

csökkentéséhez. 

 A pincénkben tárolt zöldségfélék jelenleg is biztosítják a fızéshez  

szükséges földes árut (burgonya, zöldség, sárgarépa) szinte egész télen át.  

 

2012. évben két önkormányzati tulajdonú üres telek, (415/6 hrsz.  és 415/7 

hrsz., területük egyenként 1093 négyzetméter) akác, illetve pusztaszil 

facsemetével való beültetése is megtörtént.   

A projekt keretében vásárolhattunk több nagyértékő eszközt is, egy 

kistraktort ekével, valamint motoros permetezıt, rotakapát utánfutóval, ezek 

az eszközök jelentısen megkönnyítették a munkálatokat, megoldották a 

könnyebbé tették a zöldségek és termények szállítását a végsı felhasználási 

helyre.A vásárolt kistraktor valamennyi 2012. évi projekthez tudtuk 

használni szállításra, főnyírásra stb.  

 

Amennyiben 2013-ban lesz lehetıség a projekt folytatására, tovább folytatjuk 

a fóliasátras termelést több fóliában, illetve újabb önkormányzati telkeket  

fásítanánk, valamint a szabadföldi termesztésbe is több területeket vonnánk 

be. A programban foglalkoztatott dolgozók részt vettek a parkok 

rendezésében, virágok ültetésében és gondozásában is, a parlagfőírtási 

munkálatokban is.  

 

Alap, 2013. január 31.   

 

 

                                                          Méhes Lajosné 

                                                           polgármester 


