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Hajdúnánás az Alföld északi peremén található, a Keleti-főcsatornától 2 km-re. Területe 259,62 km2, ebből 10,32 km2
belterület. Lakosainak száma
17 603 fő. A város az 1970-es
évekig agrárváros volt, majd az
ipartelepítés
következtében
agrár-iparváros lett. Ezt a jellegét a mai napig megőrizte.
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A mezőgazdasági mintaprogram
tavaly márciusban vette kezdetét
16 hektár területen 100 fő álláskereső bevonásával. Idén további 18 ha
területen folytatódott a növénytermesztés
170 fő részvételével. A megtermelt zöldségeket a városban működő közkonyhára szállítják,
valamint a feldolgozó kapacitás növelésével a jövőben
savanyító üzemben gyártanak majd helyben előállított,
félkész termékeket. A közfoglalkoztatási programok
munkalehetőséget biztosítanak a kiemelt célcsoportok
számára: a szociális segélyben részesülők részére magasabb jövedelmet jelent és kijutást a tartós munkanélküliség állapotából, a pályakezdők számára pedig helyben biztosít munkatapasztalatot. A gyomirtó szerek nélkül megtermelt
zöldségek kiváló minőségűek, így egészségesebb a gyermekek
menzáztatása, az alapanyagok beszerzése egyszerűbb, olcsóbb,
ezáltal az önkormányzat több rászoruló családon tud segíteni. A

Szólláth Tibor Zoltán, polgármester
programban résztvevők mezőgazdasági szaktudásra tesznek szert,
melyet a saját kerttel rendelkezők
otthon is hasznosíthatnak. 2012 augusztusában a „Hajdúsági Expo XVII.
Hajdúböszörményi Ipari Kiállítás és Kereskedelmi Termékbemutató” rendezvényen
a startmunka mintaprogram is képviseltette magát, Hajdúnánáson termesztett görög-, illetve sárgadinnyét mutattak be. A
rendezvényen a MAGOSZ különdíját a hajdúnánási startmunka
projekt kapta. A 2014-es tervek között szerepel többek között a
kertészetben palánta előállításra alkalmas fűthető fóliasátor felállítása, valamint a megtermelt zöldségek savanyító üzemben
történő feldolgozása. Az állattenyésztési projektben jövőbeni
tervként szerepel a meglévő állatállomány növelése, és a
tenyésztett állatok húsának feldolgozása.
Szabó Szilvia, közfoglalkoztatott
Tavaly kezdtem el dolgozni a kertészetben, mint munkairányító. Ekkor a 10 fős csoportok egyikében irányítottam a munkafolyamatokat, beleértve a napi tevékenységek elvégzését és
a szükséges tudás átadását. Később újabb csoport került az irányításom alá, akikkel a város köztereit szépítettük az általunk előállított
virágpalánták kiültetésével. A program során tapasztalatot szereztem a
szakszerű növénytermesztésről, és munkámmal hozzájárultam a környezetem élhetőbbé tételéhez.

