
A polgármester beszámolója 
 
A választások óta alig telt el 3 hónap, de azt gondolom érdemes írni azokról az eseményekrıl, 
programokról melyek megvalósultak. Beszámolómat az események sorrendjében vázoltam 
fel. 
Kiemelten kezeltük a foglalkoztatottak számának emelését. Október hónapban 33 fı dolgozott 
intézményeinkben és a Polgármesteri Hivatalban. Novemberben ez a szám 57 fıre 
emelkedett. 
Rendbe tettük a település határában és a belterület egy részén lévı árkokat.  
Elkezdıdött a Szécsényi úti önkormányzati telek rendezése, a szomszéd felıli, és a fıút 
mentén lévı kerítés építése.  
Napi rendszerességgel kezeljük a szociális kérdéseket. 
Az Ipoly Erdı Rt-vel aláírtunk egy megállapodást, miszerint 8 fı kezdhette meg a gallyfa 
győjtését, melyet a rászorultak vásárolhatnak meg. Ezt a munkát tovább folytatjuk emelt 
létszámmal, terveink szerint 2011 elsı hónapjaiban is.  
 
Az önkormányzat képviselı testülete 2 alkalommal rendes, 1 alkalommal rendkívüli ülést 
tartott. A testületi üléseket egy képviselıi fórum elızte meg, melynek az volt a célja, hogy 
alaposan átgondoljuk, elıkészítsük a testületi üléseket. A közmeghallgatáson 19 fı vett részt. 
Több észrevétel és javaslat hangzott el, mely a településünk közeli jövıje szempontjából 
nagyon hasznos lehet. Fontos volt számunkra, hogy az elızı években kapotthoz képest 
felemeljük a középiskolába járó diákoknak és a felsıoktatási intézményekbe járó hallgatóknak 
szánt ösztöndíjat. 
Így 20 diák havonta fejenként 4.000 Ft-ot kap. 
Rendkívüli segélyezésre is sor került. 13 fı  összesen 102.000 Ft segélyt kapott. 
 
A polgármester heti egy alkalommal részt vett a Szécsényben megvalósuló Kistérségi 
Szakorvosi Rendelı beindításának elıkészítésével kapcsolatos megbeszéléseken. Ma már 
elmondható, hogy egy európai színvonalú szakorvosi ellátásban lesz része településünk 
lakóinak is, a minden bizonnyal 2011 elsı negyedévében beinduló intézményben. A 
járóbeteg-ellátó központ pályázatból valósult meg, közel egy milliárd forint értékben. A 
rendelıt egy Kft. mőködteti, melynek Varsány is tagja. 
 
Megalakult az új kistérségi társulási tanács. Elnökévé Szécsény város polgármesterét Stayer 
Lászlót választotta a 13 település polgármestere. Abban bízunk, hogy az elızı évek 
gyakorlatának megfelelıen a jövıben mindenki számára elfogadható megállapodások 
születnek a fejlesztések, a beruházások és a foglalkoztatás területén is. 
 
Megbeszéléseket folytattunk településünk intézményeinek vezetıivel és 
„külsıs”szakemberekkel. Feltártuk azokat a hiányosságokat, melyeket rövid idı alatt rendezni 
kívánunk. Gondolok itt a Gyerekházra, az Óvodára, a Gondozási Központra és az Általános 
Iskolára. Megállapítható, hogy együttmőködı, jó szakemberek dolgoznak intézményeinkben. 
Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány benyújtott egy pályázatot, melyben Varsány 
konzorciumi partnerként szerepel. Amennyiben a pályázat eredményesen zárul, egy közel 16 
milliós fejlesztést valósíthatunk meg Varsányban.  Kedvezményezettjei a fiatalok és a 
gyerekek lesznek. 
Aláírásra került az általános iskola számára beszerzésre kerülı interaktív táblák szerzıdése, 
melynek értéke 7 millió Ft. 100%-os pályázati támogatással valósult meg. 
 
Évek óta húzódott a Dankó úton lévı óriásira nıtt nyárfák kivágása. November végén erre is 
sor került. Varsányi alpinista fiatalok bevonásával 5 db fát vágattunk ki. Hasonlóképpen a 



temetı elıtt is kivágásra kerültek akácfák, valamint a hısök kertjében az érintett lakó kérésére 
vágtunk ki tujákat. Ugyanakkor 60 db fát ültettek el a Dankó úton! 
 
 
A falu bejáratánál a Dencsben, kitakarításra került a patak és annak környezete. Több szilvafát 
is ültettek a munkások. Ezt a munkát tavasszal folytatni kívánjuk. Úgy vélem nagyon fontos, 
hogy rendezett képet mutasson a településünk „bejárata”. Ezért abban bízom, hogy az a 
vállalkozó, aki úgy gondolta, hogy itt a közelben egy géptelepet kíván kialakítani, ahová 
elkezdte hordani a beton törmeléket, rendkívüli módon megcsúfítva a környezetet, átgondolja 
tettét és mielıbb visszaállítja az eredeti állapotokat. Ezúton is kérem vállalkozóinkat, hogy 
környezetünk védelme érdekében tegyenek meg mindent! 
 
Áttekintettük az önkormányzat kintlévıségeit. Lakóinknak összességében 4.370.000 Ft adó 
tartozása van. A folyószámla-hitel 2010. decemberében 13.866.000 Ft. Fejlesztési hitel nincs, 
valamint a mőködési hitel is kifutott október végére. 
 
Tárgyalást folytattunk a Magyar Közút képviselıjével, különös tekintettel a Szılıvölgyi 
bekötıútnál kialakult állapotokra. Sajnos a téli idıjárási viszonyok miatt nem tudtunk 
hozzáfogni az árkok és a híd kitisztításához. 2011 tavaszán az elsı munkáink egyike lesz 
ennek a munkának a megkezdése. Ezt azonban meg kell hogy elızze, az érintett gazdákkal 
való egyeztetés. 
 
Bejegyezte a Nógrád Megyei Bíróság a Roma Értékteremtı Szervezetet. Elnöke Berki 
Dezsıné. Az egyesület vezetıje az elmúlt idıszakban részt vett Egerben az egyház által 
szervezett konferencián. Mikulás ünnepséget szerveztek, melyen megtelt a Mővelıdési Ház 
nagyterme. Pályázatot nyújtottak be „Múltunk, Jelenünk, Jövınk” címmel, a Magyarországi 
Cigányokért Közalapítványhoz.  Amennyiben a pályázat nyer, 2011. áprilisában egy kulturális 
napot szerveznek. Ezúton is kívánok sok sikert, erıt és kitartást az egyesület elnökségének! 
 
Megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mely alakuló ülésén túl novemberben  
megtartotta az elsı hivatalos ülését.  A település polgármestere fontosnak tartja, hogy részt 
vegyen az üléseken. Együttmőködésrıl, közösen megvalósítandó feladatokról esett szó. A 
tehetséges roma fiataloknak kiírt pályázatokon való részvételre is ösztönözte a jelenlévıket a 
polgármester. Meghallgattuk az oktatási és szociális intézményeink vezetıinek a 
beszámolóját. Megállapítható, hogy igen komoly feladatok várnak ránk a gyermekek nevelése 
terén, valamint a szegénység leküzdésére. 
 
Tárgyalást folytattunk intézményeink akadálymentesítése érdekében. Sajnos az elmúlt 
években ezek a beruházások elmaradtak. 2013-ig kötelezı minden közintézményben az 
akadálymentesítés megvalósítása. 
 
Megbeszélést folytattunk azokkal a Petıfi úti lakókkal, akiknek a telke szóba jöhet a 
Mővelıdési Ház alatti terület kibıvítése érdekében. Egyhangúan kinyilvánították, hogy 
eladják a földterületeket. Bízom benne, hogy a szükséges forrásokat elı tudjuk teremteni. 
 
Több szerzıdést felülvizsgáltunk. Megállapítottuk, hogy az internetet szolgáltató Optanet Kft-
vel egyáltalán nincs írásos szerzıdésünk, csupán szóbeli megállapodás volt. A 
Gyógyszertárral kötött megállapodásnak is zajlik a felülvizsgálata. Az Invitel Zrt-vel  
megújítottuk a szerzıdést, melynek következtében kisebb tarifákkal telefonálhatunk az 
intézményeinkbıl. A közeli jövıben dönteni kell az orvosi rendelı és a gondozási központ 
főtésének megnyugtató rendezésérıl. November végén a hivatal tulajdonában lévı 



valamennyi gépkocsi esetében módosítottuk a biztosításokat, lényegesen kedvezıbbek az új 
tarifák.  
 
Az Észak Magyarországi Vízmő társulással  több ízben történtek egyeztetések. Cél a lakosság 
minıségi és olcsóbb vízellátása. 
 
Büszkék vagyunk a Muskátli Hagyományırzı Együttesre, akiket nemrégiben ismét 
meghívtak egy Budapesten zajló fesztiválra. Már-már nem telhet el úgy egy országos 
rendezvény, amire ne kapnának meghívást. Gratulálok a vezetıjüknek és a tagoknak!  
 
A településünkön bejegyzett turisztikai civil szervezetek díjat alapítottak, melyeknek az 
ünnepélyes átadására a szécsényi Kastélyban került sor. A díjakat Dr. Horvát Endre Úr 
turizmusért felelıs helyettes államtitkár adta át. 
 
A Belügyminisztériumban rendezték meg az új polgármesterek felkészítı tanácskozását, 
melyen településünk polgármestere is részt vett. 
 
Telefonon, de beszéltem a Harmoss-Kiss kúria tulajdonosával. Rövidesen személyesen is 
folytatunk egyeztetéseket. Nagyon együttmőködı és segítıkész embert ismertem meg. Bízom 
benne, hogy a közeli jövıben meg tudunk állapodni a kúria sorsát illetıen. 
 
Aszfaltzúzalék került a Szent István útra. Ezzel is próbáltuk segíteni a közlekedését az ott élı 
lakóknak. Természetesen ez egy átmeneti állapot. Rövid távú cél az út és a járda teljes 
kiépítése. 
 
A képviselı testület döntött a szolgálati lakások eladásáról. Megtörtént az ingatlanok 
felértékelése. Valamennyi ingatlan megvásárlására Varsányi fiatalok jelentkeztek. Ezt 
örömmel nyugtáztuk.  
 
Terveink között szerepel a gyermek-és közétkeztetés átalakítása, melyrıl az érintettekkel már 
folytattunk megbeszéléseket. Az önkormányzati képviselıkkel egyetértésben elfogadhatóbb 
lenne, ha nem mőanyag ételesekben hordanák haza a gyerekek az ebédet, hanem kulturált 
körülmények között a gondozási központ ebédlıjében fogyaszthatnák el. Ennek feltétele a 
fızéshez és az étkezéshez szükséges eszközök elıteremtése. Ebben segítségünkre lesz a 
gyermekszegénység elleni program. 500.000 Ft értékben vásárolnak a konyhára nagy 
teljesítményő fızızsámolyt. Szintén az İ támogatásukkal kapott településünk 70 fı számára 
evıeszközöket.  
 
December elsı felében érkezett a hír, miszerint megnyertük azt a Testvértelepülési pályázatot, 
melybıl jövıre a Palóc Szıttes Kulturális Napokat tudjuk lebonyolítani. A pályázaton nyert 
összeg: 12.214,27 Euro, tehát kb.3 millió Ft. 
 
200.000 Ft támogatás folyósítása van folyamatban a Polgárırségnek. A 2010-ben megvalósult 
rendezvényeken való helytállásért és közremőködésért. A folyósítás szintén a civil 
szerveztünk által bonyolított nemzetközi pályázatból lehetséges. 
 
Önkormányzatunk támogatja a sportegyesületet. Részükre, több alkalommal térítésmentesen 
rendelkezésre bocsájtotta a mikrobuszt. Elnök úr kérésére anyagi támogatást is biztosított, a 
költségvetési keretben meghatározottakon túl. Fontos, fejlesztendı és a jövıben is 
támogatandó a varsányi sportélet.  



Megbeszélést folytattunk Ferge Sándor úrral a Multi Coop Szövetkezet vezetıjével. 
Segítségével lehetıségünk lesz egy internetpont kialakítására, mely egyben pályázatíró 
irodaként is mőködhet. 
 
Elkészült az új kemence a Mővelıdési ház melletti területen. Valamennyi kemence, és az  
elıttük lévı terület kapott egy tetıt. A beruházás a településünkön bejegyzett Falusi 
Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete által bonyolított nemzetközi pályázatból valósult 
meg. A kemence megáldására és avatására január hónapban kerül sor, melyre már ezúton 
szeretettel meghívjuk a település lakóit. A pontos idıpontról értesítést küldünk, valamint a 
kábel tv-ben is közzé tesszük. 
Elkezdıdött az önkormányzati épület belsı átalakítása, az irodák rendbetétele. Ahogyan a 
választási programban is ígértem, a régi rend szerint visszarendezıdtek az irodák. Nagyon 
kellemes légkörben, kulturált körülmények között szeretnénk fogadni kedves ügyfeleinket 
2011-ben! 
 
Tárgyalások folynak megújuló energiaforrások kialakítása érdekében. Ez érinti a 
közvilágítást, az intézmények belsı világításának teljes átalakítását, valamint a főtés 
korszerősítését. 
 
Karácsonyi díszkivilágítás van a Szécsényi úton. Köszönhetı mindez vállalkozóinknak: 
Laczkó Gellértnek, Király Bertalannak, Kanyó Boldizsárnak, Bozsó Tibornénak, Tiszttartó 
Andrásnak, Király Andrásnak, Szita Tamásnak, Kiss Bertalannak, Csizmadia Zoltánnak. 
Továbbá a képviselı testület tagjainak a szervezı munkát, valamint a közvetlen anyagi 
támogatást : Bárány Pálnak, Bárány Barnabásnak, Rigó Tibornak, Pintérné Kanyó Juditnak, a 
Varsányi Faluszépítı, Hagyományırzı és Kulturális Egyesületnek, és az önkormányzat 
összefogásának. Ezek a hópihe elemek természetesen megmaradnak, tehát jövıre is 
kihelyezhetık. Terveink szerint 2011-ben tovább színesítjük a települést karácsonykor, 
szeretnénk, ha a Szécsényi úton és a templom elıtt néhány fenyıfa díszkivilágítását meg 
tudnánk oldani.  
 
E cikk írásával egy idıben kerül megrendezésre az általános iskolában annak a nemzetközi 
rajzpályázatnak a megnyitása, melyet a Testvértelepülések Szövetsége, Európa a polgárokért 
c. nemzetközi pályázatból valósítunk meg. 3 országból 88 db rajz érkezett. Ezúton is szívbıl 
gratulálunk a diákoknak és a felkészítı tanároknak! 
 
A cikk végén, de annál nagyobb szeretettel szólok az idısek napi rendezvényrıl, melyet 
december 16-án rendez (rendezett) településünk. Különösen fontos a varsányi 
önkormányzatnak, hogy megbecsülje és tıle telhetıen megnyugtatóan rendezze az idısek és a 
rászorultak helyzetét. 
 
Még nem hivatalos információ, de már a döntés megszületett, ezért szeretném a lakossággal 
megosztani azt a hírt, miszerint 3 nyertes LEADER pályázatunk van, melynek értelmében a 
varsányi önkormányzat a templom melletti területen, az árkok lefedésével parkolókat alakíthat 
ki, valamint a templomkert teljes felújítására kerülhet sor. Továbbá lehetısége lesz 2 civil 
szervezetünknek a Panziós falusi vendéglátó és a Közösségfejlesztı képzéseket beindítani. 
 
Szeretettel várjuk településünk lakóit a Polgármesteri Hivatalba. Ügyfélbarát, kellemes 
légkört kínálunk Önöknek! 
 
Tisztelettel:  
Pintérné Kanyó Judit 
polgármester 


