Bernecebaráti Község Önkormányzata
Pest megye

Gyenes Zoltán, polgármester
A XX. század derekán még 2000fő
feletti volt lakóinak száma. Ebben
az időben vált meghatározó jövedelemtermelő forrássá a bogyósgyümölcs termelés. Napjainkra több tényező együttes hatására túlsúlyba került gépi
betakarítású piros ribizli termesztés. Település
kezdetektől fogva működteti a különféle elnevezéssel futó
közfoglalkoztatási programokat. 2012-től ez a kormány
szándéka szerint előre tervezett értékteremtő célúvá vált.
Ebben az évben település járdái közül 1618 m (2103 m2)
hosszan történt felújítás. Részesei voltunk a kazáncsere
programnak is (2 db kazán,1 db aprító gép). 2013-ban
elindítottuk a mezőgazdasági programot is, melynek keretében az önkormányzat konyháját is elláttuk zöldségekkel,

illetve burgonyával. Bogyósgyümölcs telepítésbe kezdtünk, illetve pályázaton támogatást nyertünk „gyümölcsfeldolgozó és termékház kialakítására”, bírálatra vár egy 25 millió forintos fóliarendszer-kertészeti projektünk is. A mezőgazdasági projekt keretében
5 asszony és egy fő férfi vesz részt. Egyéb közmunka programjaink: 9 fő közutas, 9 fő vízelvezető rendszerek karbantartása, illetve
téli közfoglalkoztatásban 8 fő, ebből oktatásban 3 fő vesz részt. A
kulturális közfoglalkoztatott 3 fő fiatal. (Átmeneti foglalkoztatott
15-20 fő) A foglalkoztatottak fele nő, roma származású 30% (becsült). Negyven százalékuk, kora, életvitele miatt nehezen helyezhető el az elsődleges munkaerő piacon. 2014-ben a mezőgazdasági projekt bővítésre kerül, részint tulajdonunkba került bogyós
gyümölcs ültetvény művelésével, újak telepítésével. Zöldség és
konyhakerti növények termesztésével, üzemi konyhánkat kívánjuk ellátni. Polgármesterként csak a program folytatására tudom
biztatni a döntéshozókat. Településünkön a lakosság pozitívan értékelte és értékeli közös erőfeszítésünket.
Imre Józsefné, közfoglalkoztatott
Mezőgazdasági programban nagyon jó, hogy a falusi nép részt
tud venni, ezzel sok embernek munkahelyet tudott biztosítani.
Nekem is megélhetést biztosított, 58 évesen már nemigen találtam
volna munkát. Nagyon tetszik ez a munkahely, még mellette tanulhatunk is a könyvekből. Kiváló oktatót kaptunk, Mike János személyében, mert
a tananyagot jól elmagyarázza, le tudja adni. nagyon sokat köszönhetünk a
polgármesternek is, Gyenes Zoltánnak.
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Bernecebaráti község Pest megye legészakiabb fekvésű települése az Ipoly folyó és a Börzsöny hegység találkozásánál. Megye, járás és országhatár is egyben. Lakónépessége
910 fő körül alakul.
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