Esztár Község Önkormányzata
Hajdú-Bihar megye

Szécsi Tamás, polgármester
A közfoglalkoztatási programmal
kiegészülve a legnagyobb munkáltató az önkormányzat. A startmunka
tervezése során figyelembe vettük
a meglévő erőforrásainkat, melyek:
mezőgazdasági adottságú terület, saját
termőfölddel, egykor virágzó üvegházas kertészet működött a településen. A meglévő saját konyha, értékesítési
szempontból olyan felvevőpiac közelsége, mint Debrecen, energiafüggőség csökkentése. 2012-ben 17 fő dolgozott a telepített
energiaakácban, 450 m2-es fóliasátorban, hajtatott kultúrában.
2013-ban 60 fő összesen 9 hektáron dolgozott. Az energiaakác
betakarítása 2013 végén és 2014 elején történt, melynek
hozama hektáronként 40-50 tonna faapríték volt. 2013.
évben már közel 2000 m2 fólia alatt folyt a termelés, melyből több mint 1000 m2 fűthető. Szabadföldön 7 hektáron
folyt termelés intenzív körülmények között. Ilyen módon

az aszályos évben kiemelkedő termés mennyiségünk volt. A megtermelt zöldség egyrészt
a közétkeztetésben került felhasználásra,
másrészt folyamatos frisspiaci értékesítés történt, helyi, ill. a térségi piacokon. A további felesleg pedig
egy, a program keretén belül, az
egykori óvodaépület felújításával
kialakított savanyító üzembe került. Létrehoztuk az „Esztár Íze-Java”
termékcsaládot, jelenleg több mint
10 féle termékkel. A késztermékek
többsége nagyon kedvelt a vásárlók
körében. Segítségünkre van a 2012. évi
startmunka elismerésből megvalósított
70 légm3-es hűtőkamra. A legnagyobb örömünkre 2013. évben ismét miniszteri elismerésben
részesültük. Létrehoztuk a szociális szövetkezetet, melynek tagjai
az önkormányzaton kívül közfoglalkoztatottak is. A szövetkezet
nemcsak a program folytatását vállalja, hanem több más termelő
tevékenység beindítását is tervezi. Hiszünk abban, amit csinálunk és látjuk azt, hogy hová szeretnénk elérni.
Ujlaki Anita, közfoglalkoztatott, csoportvezető
2012. március 1. óta folyamatosan részt veszek a startmunka programban, mint a kertészet csoportvezetője, valamint a vele párhuzamosan folyó háztáji növénytermesztés és tartósítás képzésben, ami
2013. okt. 31.-én mindenki számára sikeres vizsgával zárult. Előző munkahelyeim nem kötődtek a mezőgazdasághoz. A programban végzett munka folyamán olyan kapcsolatok alakultak ki a dolgozók és a település lakói között, amelyek
jó hatással vannak az elvégzendő munkára és a település megítélésére egyaránt.
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Esztár Hajdú-Bihar megye keleti részén, a román határtól
nem messze található. A községben 1450 fő él, a regisztrált munkanélküliek száma 200 fő körüli. Mezőgazdasági
adottságú terület, főként ez biztosít megélhetést. Több kis
és közepes vállalkozás működik a településen.
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