
 

1 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Arra vállalkoztam, hogy tájékoztassam Önöket arról a munkáról, amit az elmúlt 

években végeztem, és megfogalmazzam azokat a javaslataimat, elképzeléseimet amit 
településünk fejlıdésének érdekében az elkövetkezı években szívesen tennék. 

Településünkön 1740-en élünk, nem mindegy hogy a következı 4 év mit hoz a 
számunkra.  

Arról már meggyızıdhettünk, hogy összefogással komoly változásokat érhetünk el. 
Intézményeink fejlesztésére, környezetünk megóvására, az emberek közérzetének javítására 
szükség van.  

A civil szervezetekkel való együttmőködés elengedhetetlen.  
Testvértelepüléseinkkel a kapcsolatot ápolni kell, mindenekelıtt gyermekeink 

érdekében, hiszen fontos, hogy az Európai Uniós lehetıségeket milyen mértékben ismerik 
meg, s a késıbbiekben hogyan tudnak ezzel élni. 

Római katolikus emberek lévén az egyházzal kiemelt, mindennapi kapcsolatot kell 
fenntartani. 

A településen mőködı vállalkozásokat támogatni kell, hiszen munkahelyeket 
teremthetnek. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hagyományırzı tevékenységre, mely átmenet lehet 
a falusi vendéglátásba, s melynek eredményeképpen szálláshelyek jöhetnek létre. E 
tevékenység is újabb munkahelyeket teremthet. 

A megjelenı pályázatokat folyamatosan figyelni kell. Az új Szécsényi Tervben és a 
vidékfejlesztési programokban óriási tartalékok vannak. 

A sportnak meghatározó szerepe van, több szempontból. Mindenekelıtt szabadidınket 
hasznosan tölthetjük el, továbbá az egészségmegóvás miatt is rendkívül fontos. A jelenlegi 
kormánynak kiemelt feladatai közé tartozik, tehát bizonyára számíthatunk az e területen 
megjelenı fejlesztési célú beruházásokra, melyet településünk is kihasználhat. 

A roma közösség beilleszkedésére, helyzetük, életük jobbítására több figyelmet kell 
fordítani. Fontosnak tartom, hogy olyan feltételeket biztosítsunk, hogy aktívabban, 
kulturáltabban vehessenek részt a közéletben. Erre jó lehetıséget, egyfajta alapot teremthet a 
néhány hónappal ezelıtt megalakult Roma Értékteremtı Szervezet, melynek létrehozásában 
közremőködhettem. 

Gyerekház mőködik a településen, a szegénység leküzdésére, esélyegyenlıség 
biztosítására. Véleményem szerint sokkal alaposabban meg kell ismerni a szakmai fenntartó 
szervezet munkáját, szándékait, meg kell vizsgálni a hosszú távú együttmőködés lehetıségét.  

Nagyon népszerő a piac Varsányban. Azt gondolom azonban, hogy megfelelı 
körülményeket kell teremteni, ahol biztonságosabban, kulturáltabban, és rendezettebben 
tudnak megjelenni az árusok.  

A polgárırségnek ahhoz, hogy aktívabban és szervezettebben részt tudjon venni a falu 
életében, elı kell teremteni a feltételeket. 

Fontos, hogy a mindenki által várt beruházások elinduljanak, melyek elsısorban 
munkahelyeket teremthetnek, de egy szebb és élhetıbb környezetet is eredményezhetnek. 
 
Munkám, tevékenységem az elmúlt években. 

Születésem óta Varsányban élek, minden szállal kötıdöm ahhoz a faluhoz, ahol 
örömet és bánatot egyaránt megéltem az elmúlt évtizedekben.  

Az elmúlt 27 évben 5 munkahelyem volt, valamennyi a szécsényi kistérségben.  
Bárhová kerültem, mindig az volt a célom, hogy a rám bízott feladatokat a legjobb 
képességeim szerint teljesítsem. Arra is figyeltem, hogy folyamatosan képezzem magam a 
munkahelyi elvárásoknak, beosztásaimnak megfelelıen.  
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Jelenleg, - immáron 13 éve - a szécsényi Tourinform iroda vezetıje vagyok, mely 
belföldi turisztikai információs és marketing tevékenységet végzı intézmény. Számtalan 
idegenforgalmi kiadványt jelentettünk meg az elmúlt években mely a kistérségünkbe látogató 
több tízezer turistának szolgáltatott információt.  Tanácskozásokat, konferenciákat 
rendeztünk, nemzetközi programokat, rendezvényeket bonyolítottunk le helyi, kistérségi, 
megyei, regionális és országos szinten. Tanulmányutakat szerveztünk bel-és külföldre 
egyaránt. Kezdeményezésemre létrejött több megyei feladatot ellátó civil szervezet, mely 
szintén a turizmus fejlıdését segítette. Munkám során napi kapcsolatba kerültem az 
önkormányzatokkal. Évente tartottam beszámolót, folyamatosan részt vettem az üléseken, 
mindenekelıtt azokon, melyek a turizmust, a kistérségi munkát, és a civil szervezeteket 
érintették. Több mint 100 pályázatot nyújtottunk be az elmúlt 10 évben, melyeknek kb. a 
60%-a volt nyertes. Civil szervezeti tevékenységem során kiemelt figyelmet fordítottam a 
foglalkoztatásra. Több mint 70 fı pályakezdı fiatalt alkalmaztam az elmúlt 10 év során, a 
Munkaügyi Központ az Országos Foglalkoztatási Alap, valamint a Nemzeti Civil Alap 
támogatásával. Munkámnak köszönhetıen közvetlen, szinte napi kapcsolatot ápolok a 
megyei, a régiós és az országos médiákkal. (újságok, televíziós társaságok, rádiók) 

Nevemhez főzıdik több megyei rendezvény létrehozása, melyek mind a mai napig 
megvalósulnak, többségük az országhatárokon túl is elismert. Az utóbbi 3 évben Varsány 
lakossága is megtapasztalhatta, hogy mit jelenthet számára ha a megye érdeklıdésének 
középpontjába kerül, ha ismert TV társaságok forgatnak a településen. 

Két országos szervezetnek vagyok az alelnöke. Az Országos Tourinform 
Szövetségnek, valamit a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének. A szervezetekben 
megvalósuló munka során számtalan kiváló szakmai kapcsolatot szereztem, mely azt 
gondolom, hogy településünk javára is fordítható lenne a jövıben. 

 
Oktatás, kultúra. Általános Mővelıdési Központ. 
Varsány azon települések közé tartozik, aki elmondhatja, hogy iskolájában és 

óvodájában évek óta emelkedik a gyereklétszám. Ezért arra kell törekedni, hogy a még 
hiányzó technikai, valamint az oktatás színvonalának emeléséhez szükséges egyéb eszközöket 
elıteremtsük, sıt lehetıségeink figyelembe vételével minden tekintetben fejlesszük az 
intézményt. Az iskolát és az óvodát véleményem szerint meg kell óvni a körzetesítéstıl. Az 
óvodai férıhelyek számát emelni szükséges. Az intézmény további fejlesztése szempontjából 
elengedhetetlen a tehetséggondozás. Támogatni kell a szakkörök mőködését, és a mővészeti 
oktatás fejlesztését. A könyvtár mőködéséhez szükséges feltételeket biztosítani kell. 

 
Gondozási Központ. 
Idısek, gyerekek ellátása. Foglalkozás, törıdés, szeretet. Mindezek olyan fogalmak, 

amelyek mögött valódi tartalom kell, hogy legyen. Településünkön szükség van egy ilyen 
intézmény fenntartására. Arra kell törekedni, hogy az ott dolgozó szakembereket hosszútávon 
lehessen foglalkoztatni. 

 
Egészségügy 
Egy településen rendkívül fontos, hogy milyen az orvosi ellátás. Évekkel ezelıtt 

megfelelıen kulturált körülmények közé került az orvosi rendelı. Arra kell törekedni, hogy 
megırizzük, sıt tovább fejlesszük az orvosi ellátást, mindenkor figyelembe véve a 
szakemberek javaslatait. 

A gyógyszertár is a lakosság kényelmét szolgálja, mőködésére a jövıben is szükség 
van. Érdemes elgondolkodni egy fogászati rendelı nyitásán.  
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Testvértelepüléseink 
Jelenleg 4 országgal (Lengyelország, Szlovákia, Románia, Szerbia) tartunk fenn 

testvér-települési kapcsolatot. Fontosnak tartom, hogy a jövıben is ápoljuk ezeket a 
barátságokat, valamint azt is, hogy újakat hozzunk létre. Mindenekelıtt a határon túli magyar 
ajkú lakosság irányában. Arra kell törekedni, hogy a gyerekek és a fiatalok is élvezzék ennek 
a kapcsolatnak az elınyeit. Mindez megnyilvánulhat pl. hagyományırzı, nyelvi, kézmőves 
táborok formájában. 

 
Kapcsolat az egyházzal 
Köszönettel tartozom az egyház vezetıinek azért, hogy minden kérést, ami elsısorban 

a rendezvényekhez volt köthetı, maximálisan támogatott. A Muzsikáló templomkerti 
koncertek egyre népszerőbbek településünkön, ezeket a jövıben is folytatni javaslom. A 
településünket is érintı nemzetközi pályázatból egy faluszéli kis kápolna építését 
kezdeményeztem. A megvalósítás során a Plébános Úr együttmőködése mellett a lakosság 
támogatása is szükséges. A földterület, melyre a kápolna épül, id. Bárány István ajándéka. 
Reményeink szerint 2010. szeptember 26-án sor kerül az alapkı letételre. Abban bízom, hogy 
2011-ben a Szent Mihály napi Búcsú alkalmával felszentelhetik a kápolnát. Ugyanakkor nem 
szabad elfeledkezni a Magyarok Nagyasszonya kápolnáról. A felújításához szükséges 
forrásokat közösen elı kell teremtenünk. Egy újabb lehetıség arra, hogy az összefogás szép 
példájáról beszélhessünk.  

 
Civil szervezetek szerepe egy település életében  
A civil szervezeteknek komoly szerepe és jelentısége van egy település életében. 

Tevékenységükkel, munkájukkal hozzájárulhatnak a különbözı közérdekő –és intézményi 
feladatok megvalósításához, ráadásul 100%-os támogatást kapnak. 

Jelentıs pénzeszközöket hívhatnak le pályázatokkal, melyekbıl beruházások 
valósulhatnak meg. Erre már van példa a településünkön is, hiszen a virágtartók, padok, 
buszmegállók, posta kerítése, és a Kézmővesporta kialakítása is így jöhetett létre. Az évek óta 
Varsányban megrendezésre kerülı megyei rendezvényekre is civil szervezetek pályáztak. 
Kiemelést érdemel a 2010-ben nyert nemzetközi pályázat, melyet az általam vezetett Falusi 
Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete nyújtott be. A rendezvények mellet a pályázat 
további beruházásokat eredményezhet.  Abban is bízom, hogy több varsányi lakos is kedvet 
kap ahhoz, hogy beindítsa a falusi vendéglátói tevékenységet, mellyel kiegészítheti a 
jövedelmét. További terveim szerint egy új kemence is épül Varsányban.  

Civil szervezet mőködteti a hagyományırzı csoportot, ez egyfajta önállóságot is jelent 
a csoport számára. 

Fontos tudni, hogy civil szervezetnek bárki lehet a tagja, aki egyetért az 
alapszabályban megfogalmazott célokkal. Jó lenne, ha egyre több varsányi ember csatlakozna 
a településünkön mőködı 10 civil szervezet valamelyikéhez, hiszen mindenki véleményére, 
ötletére, javaslatára és nem utolsósorban együttmőködésére számítunk. 

 
Vállalkozásfejlesztés a településen 

Fontosnak tartom, hogy a vállalkozások megfelelı körülmények között mőködjenek. Ennek 
érdekében folyamatos kapcsolattartásra van szükség önkormányzat és vállalkozó között. Meg 
kell ismerni egymás szándékait, hiszen csak így képzelhetı el korrekt együttmőködés. A 
kapcsolat megnyilvánulhat egy idıközönként tartott vállalkozói fórumon. De szükségesnek 
tartom, hogy tudjuk ki milyen vállalkozói tevékenységet folytat, adott esetben pl. milyen 
beruházásba kapcsolódhat be a településen, vagy milyen jellegő munkaerıre van szüksége. A 
Munkaügyi Központ által nyújtott foglalkoztatási támogatásokat is meg kell ismerni, és 
véleményem szerint jobban ki kell használni.   
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Turizmusfejlesztés 
Meggyızıdésem, hogy településünkön létjogosultsága van a falusi turizmusnak. 

Számtalan vidékfejlesztési program adott lehetıséget a fejlesztésre az elmúlt években.  
A falusi turizmus nem önmagában a szobakiadással lehet igazán eredményes, hanem a 

hozzá kapcsolható szolgáltatásokkal, helyi termékekkel. Szolgáltatás lehet pl. a 
hagyományainkon alapuló népviselet bemutatása, a falumúzeum mőködtetése, a helyi ízekre 
épülı vendéglátó egység (étterem) kialakítása. Helyi termékeink lehetnek a lekvár, a tejbıl 
készíthetı termékek sora, a méz, a bor és számos kézmőves alkotás. Ország-és Európa szerte 
jó példák vannak a helyi termékeket árusító boltokra. Jó lenne, ha ennek beindításával 
példamutató település lehetnénk Nógrád megyében. Természetesen itt is meg kell említeni a 
jövedelem forrás lehetıségét. 

Szálláshely fejlesztésre, kialakításra több ingatlan alkalmas a településen. A Harmos-
Kis kúriát vissza kellene vásárolni. A Mővelıdési Házat fel kellene újítani, ezt követıen 
kiváló színtere lehetne képzéseknek, konferenciáknak, különbözı kulturális és zenei 
rendezvényeknek, kiállításoknak. A rendezvényeket folytatni kellene. Azonban a rendezvény 
helyszínét bıvíteni szükséges, erre kiválóan alkalmas a Mővelıdési Ház mögötti terület, mely 
jelenleg magántulajdonokban van. Ezek megvásárlására mielıbb sort kellene keríteni, 
természetesen egyeztetve a tulajdonosokkal. 2011-ben a rendezvények sora tovább bıvül. 
Varsányban tervezzük megrendezni az Ipoly-menti kézmőves fesztivált is. Tehát így már 4-re 
nı a fesztiválok száma településünkön.  

 
További beruházások 

 A ravatalozó korszerősítése, külsı belsı felújítása idıszerő. 
Piac kialakítására alkalmas lehetne a postakert, egy fedett, ácsolt tetıszerkezettel, megfelelı 
burkolattal és a mőködéshez szükséges infrastruktúrával. 
A volt TSZ iroda mely jelenleg magánkézben van, hasznosítható lenne szálláshelynek. Erdei 
iskolai programok színterévé is válhatna. Érdemes elgondolkodni a volt tejcsarnok, istálló 
épületeken. Véleményem szerint vállalkozásoknak (pl. fodrászat és kapcsolódó 
szolgáltatások) adhatna helyet. 
 
Egy alaposan átgondolt, szakemberek közremőködését igénylı terv alapján a falu központ 
teljesen megújulhatna, igazi közösségi térré, kulturált környezetté válhatna. Nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy ezek a beruházások számos munkahelyet teremthetnek a Varsányban 
élıknek. 

 
 
 
 
 
 

Pintérné Kanyó Judit 


