Nagybárkány Község Önkormányzata
Nógrád megye

Dombovári Edina, polgármester
A településen jellemző a munkanélküliség, a legnagyobb foglalkoztató
az önkormányzat, ami az elmúlt pár
évben folyamatosan így van. Míg
egykor a környező településeken a
helyi TSZ, és a helyben lakó vállalkozók
tudtak munkát biztosítani, addig sajnos mára
szinte az önkormányzat maradt az egyetlen foglalkoztató. Lakosaink száma 678 fő, melyből 67% roma nemzetiségű. A Start
programokban 2011-től részt veszünk. 2013-ban két alkalommal az illegális szemétlerakók megszüntetése volt a cél (1010 fő), útfelújításban 10 főt, mederlapozás alkalmával – az árkok
előkészítése 12 főt, míg a mezőgazdasági programban 22+1 főt
alkalmaztunk, utóbbi főt irodai munkán. Tapasztalat, hogy a nagyon nagy létszám nem irányítható, azonban 40 fő esetében érdemi munkáról beszélünk, főleg, ha kisebb csoportokra osztjuk

a létszámot a programokkal. Megfigyelhető
az általános nyugalom, a közrend-közbiztonság javult, a falopáson kívül alig van
dolga a rendőrségnek a településen.
Néhány családból 2-3 fő is bekerült
a programba, így náluk javultak
az anyagi kondíciók is. 2014-ben
elengedhetetlen a programok
folytatása, több okból is. A mezőgazdaság révén szeretnénk elérni, hogy 2-3 éven belül önfenntartók legyünk, és már jövőre cél a
szociális szövetkezet megalapítása.
A napokban megvásárlásra kerülő ingatlanon szabadtartású sertéssel is szeretnénk foglalkozni, túl a baromfin, és a fóliasátras
gazdálkodáson, de maradtak kátyús útszakaszok is. A
mederlapozásról sem mondunk le, de új terv az energiaültetvény (vizes területen fűz), a temető felújítása, parkosítása, az
önkormányzati kert parkosítása, a kerítés cseréje, és a háztáji
gazdálkodás folytatása is, amit tél előtt kezdtünk.
Oláh Attiláné, közfoglalkoztatott
Az, hogy dolgozhatunk, és a bér mellett volt természetbeni juttatás is, nagy
segítség volt. Jövőre ezen a téren változás lesz, hiszen cél a nagyobb szintű termelés, és a Szociális Szövetkezet létrehozása. Pár családból 2-3 fő is
dolgozik, így az ő jövedelmük már nagyon kellemes. Ami nem túl jó, hogy
a mezőgazdasági képzés befejezése után nem számítunk majd szakképzett
munkásnak. Nincs OKJ-s bizonyítvány sem, míg a téli közfoglalkoztatottaknak pár hónap után igen.
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