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Vanyarc Község Önkormányzata
Nógrád megye

Vanyarc Nógrád megyei kistelepülés, évek 
óta folyamatosan csökkenő lakosság-

számmal. Jelenleg 1300-an élünk itt, 
de egyre kevesebb a gyermek, és 

a fiatalok elvándorlása is jellem-
ző. Ennek elsősorban az az oka, 
hogy nincs munkalehetőség. 

A közfoglalkoztatási programok 
beindításával érezhetően fé-
ke ződik ez a folyamat. Hatféle 

programban indultunk. Ezúttal 
azt szeretném hangsúlyozni, hogy 

talán nem a nyereségtermelő érték-
teremtés volt a legfőbb eredményünk, 

hanem egy újfajta szemlélet megjelenése. 
Azok az emberek, akik a programokban részt vet-

tek, újra visszanyerhették önbecsülésüket azáltal, hogy a tele-
pülésen élők úgy tekintenek rájuk ismét, mint a közösség 
hasznos tagjaira. Sokan közülük elhelyezkedtek a civil 
szférában, mert szakmai hozzáértésük mellett sikerült 
munkatapasztalatot szerezni, és legyőzni azt a gátlást, 

amelyet kialakít az évek óta tartó 
munkanélküliség. A mezőgazda-
sági programban dolgozók olyan 
mennyiségű és minőségű terméket 
állítanak elő, hogy szinte teljes egé-
szében fedezni tudjuk az Önkormányzat 
konyhájának alapanyag szükségletét, akár a 
gyermek, akár a szociális étkeztetés terén. A közútkarbantar-
tók a bokrok, cserjék kivágását követően olyan mennyiségű 
aprítékot állítanak elő, amely elegendő az Óvoda fűtésének 
megoldására. A keletkező felesleg értékesítését is fontolgat-
tuk, hiszen létező kereslet van rá. Mindezen eredményeket 
nem szabad hagyni, hogy elvesszenek, de sajnos, be kell látni, 
hogy a különböző programok önfenntartóvá válásához nem 
elegendő egyetlen esztendő. Biztosak vagyunk abban, hogy 
legalább a legjobb eredményeket hozó programokat folytat-

nunk kell a 2014. évben, és természetesen új ötleteket is 
szeretnénk megvalósítani.

Hrncsjár Mihályné, polgármester

Lászka János vagyok, Vanyarcon születtem. Szakmám épület-asz-
talos, amiben már évek óta nem tudtam elhelyezkedni, így kerül-

tem be a START mezőgazdasági programba. Szeretem a kertészeti 
munkát, otthon is műveljük a kertünket. A kapcsolódó képzésen sok újat 

tanultam. Jó csapat alakult ki a kollégákkal, néha még szórakozni is együtt 
szoktunk. Ha a fizetés kicsit több lenne, még elégedettebb lennék, mert ez a 
munka hosszútávra megélhetést biztosít nekem itt helyben.

Lászka János, közfoglalkoztatott


