Hajdúhadház Város Önkormányzata
Hajdúhadház egy közel 13 000 fő lélekszámú kisváros Hajdú-Bihar megyében. A településen évek óta probléma a magas munkanélküliség, amely közel 20%-os. A település sajátossága, hogy itt él a megye legnagyobb roma közössége.
Hajdúhadház Város Önkormányzata a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében 2013-ban 828 főnek adott munkát.
A kistérségi startmunka mintaprogram keretében 212 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. 32 fő a település belterületi útjainak
javítását, 32 fő a mezőgazdasági földutak karbantartását végezte.
A lakosok megelégedésére az utakon található kátyúk nagy részét
megszüntették. 25 fő a településen meglévő illegális hulladéklerakó-helyek felszámolásában vett részt, így
több, évek alatt kialakult gócpontot
sikerült felszámolni. 21 fő a település csapadékelvezető csator-

nahálózatát tartotta karban, így a település
belvíz általi veszélyeztetése csökkent.
A projekt egyik látványos elemeként 15 fő betonelemeket gyár
tott, melyeket a település belterületén található árkokban
rakott le, így növelve azok élettartamát és a belvíz elleni harc
hatékonyságát.
A program legfontosabb
pontja a mezőgazdasági programelem, mely 87 főnek ad munkát. A szántóföldeken kukoricát és
napraforgót termesztettünk. A fóliasátrakba konyhakerti növények
mellé virágok is kerültek. A magas
színvonalú munka eredményeként az
önkormányzat konyháit folyamatosan friss, helyben termelt, biztonságos alapanyagokkal tudtuk ellátni. A település iskolásai a megtermelt konyhakerti
növényeken kívül a programnak köszönhetően
idén már saját nevelésű baromfihússal is találkozhattak az iskolai étkeztetés során. Az előnevelt csirkék
egy része nem kerül levágásra, hanem tojóállományként minden nap friss tojással látják el a konyhákat.
További céljaink között szerepel az állatállomány növelése, a település parlagon lévő legelőinek hasznosítása
juhok tartásával. Fontos célkitűzés, hogy a megtermelt javak a lakossághoz is eljussanak az újonnan kialakított önkormányzati bolton keresztül.

Danó Valéria, közfoglalkoztatott
Nagyon hasznos volt számomra, hogy részt vehettem ebben a programban. A brigádomban jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Eddig nem foglalkoztam állatokkal, most azonban lehetőségem nyílt
arra, hogy megtanuljam a baromfi nevelését. Így most már otthon is tartok csirkéket. Remélem, a
jövőben részt vehetek hasonló programokban, ahol ismét tanulhatok számomra hasznos dolgokat.
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