Emlékeztető
Készült: A 2011. június 22-én, 17.00 órakor a varsányi Művelődési Házban megtartott
Falugyűlésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint
Pintérné Kanyó Judit: Az általa elmondottak írásban az emlékeztető mellékletét képezik.
Kelecsényi Tibor:
- A Dankó úti patak (Dankó út 20-tól lefelé) állapota nagyon rossz. Az iszapfogót ki kellene
takarítani, mert pang és büdösödik a víz.
- A temetőben sok szétszedett síremlék van, amit a gazdájuk ott felejtett. Nem szép látvány,
gondoskodni kell az eltávolításukról.
Pintérné Kanyó Judit:
- A patak tisztántartásáért nagyon sokat tesz az önkormányzat. Már többször megtörtént a
kitisztítás, de az ott lakóknak nem erősségük a tisztántartás.
- A Dankó úton szervezett patkányirtás is történt nem régiben.
- A Dencsi pataknál is meg kell oldani a víz akadálytalan lefolyását. A Közútkezelővel már
egyeztetett, segíteni fognak.
- Ha sikerül kinyomozni a szétszedett síremlékek tulajdonosait, fel lesznek szólítva az
eltávolításra.
- Nagy gond még a temetővel kapcsolatban, hogy a lakosság egy része nem akarja, hogy az
önkormányzat nyírja a füvet, mert a fű rászáll a síremlékekre. A lakosság másik fele pedig
örül neki. A temető rendben tartása nagy költséget jelent az önkormányzatnak. A környező
településeken sem az önkormányzat nyírja a sírok között a füvet.
- Néhányan kérték, hogy vágják ki a tujákat. Ő csak azoknak a bokroknak a kivágást
támogatja, melyek veszélyeztetik a síremlékeket.
Kelecsényi Tibor: Jónak tartja, hogy az önkormányzat nyírja a füvet a sírok között. Ha ez
nem így lenne, akkor sok sír környéke el lenne hanyagolva. Ez pedig rontaná az összképet.
Bárány Dénes:
- Kérdezi, hogy a tervezett 11 millió Ft-os működési hitelhez társul-e még fejlesztési hitel is.
- A Polgármester Asszony azt mondta, hogy az intézmények szétválasztása kapcsán csökkeni
fognak az intézményi kiadások. Kérdezi, hogy az intézményvezetői pótlékok emelkedésével
is ez a helyzet?
- Jobban át kellene gondolni az iskola előtti kerítés lebontását. Szerinte a csellengő emberek
zavarni fogják az oktatást.
- A kápolna felújítását – mivel magán tulajdon van – csak a tulajdonosok bevonásával lehet
megoldani.
- Szerinte is kell nyírni a füvet a temetőben, csak kicsit körültekintőbben. Úgy, hogy a sírokat
ne szennyezzék be.
- Be kellene vezetni a településen a szelektív hulladékgyűjtést. Nagyon fontos lenne a
környezettudatos nevelés szempontjából is.

- 2 - Nagyon körültekintően kell eljárni abban, hogy milyen vállalkozásokat engedünk be a
faluba. Ne jöjjön ide olyan vállalkozó, aki a környezetet szennyezi, veszélyes anyagokkal
foglalkozik. A földnek ma óriási értéke van. Nagyon meg kell gondolni, hogy kinek és milyen
összegért adják el.
Pintérné Kanyó Judit:
- A működési hitelhez nem társul fejlesztési hitel.
- Az iskola előtti kerítés elbontása és a parkosítás még nem egy eldöntött kérdés.
Mindenképpen átgondolás tárgyát képezi és megfontolt döntést fognak hozni.
- A kápolna tulajdonosaival egyeztetett és hozzájárultak ahhoz, hogy megtörténjen a felújítás.
Még a kápolna mögötti területből is adnak.
- Elhangzott, hogy a temetőben körültekintően kellene a füvet nyírni. Nagyon jó lenne, ha egy
állandó fűnyíró csapattal tudna dolgoztatni az önkormányzat. Egy olyan csapattal, akikre rá
lehetne bízni áprilisban a fűnyírókat és egészen ősz végéig dolgoznának vele. De sajnos csak
30 napos foglalkoztatásra van lehetőség ebben az évben. Most is tönkretették az összes
fűnyírót. Ezek javítása időt és jelentős anyagi eszközöket vesz igénybe. Amíg ez a
foglalkoztatási rendszer lesz, ezen a legnagyobb jóindulattal sem tudnak változtatni. Egészen
más munkát adnak ki a kezük közül azok az emberek, akik az értékteremtő és hosszú távú
közfoglalkoztatásban vesznek részt.
- A Salgótarjáni VGÜ-vel már tárgyalt a szelektív hulladékgyűjtésről. Egy sziget
kialakításának vannak különböző előírásai, ami kisebb beruházást igényelne az
önkormányzattól. A 3 gyűjtő edény kb. 300 ezer Ft-ba kerül és bármikor megvehetjük. A
tegnapi nap folyamán arról tárgyaltak Szécsényben, hogy a salgótarjáni hulladéklerakó
fejlesztésére pályázni fognak. A pályázat lehetővé fogja tenni a településeken a szelektív
hulladékgyűjtést, illetve komposztálókat is szeretnének elhelyezni a lakosoknál.
- Egyetért azzal, hogy körültekintően kell eljárni abban a vonatkozásban, hogy az ipari
övezetben kik, milyen vállalkozások kapnak helyet, milyen munkahelyeket teremtenek.
Amennyiben komoly érdeklődés mutatkozik, lakossági fórumon fogják megvitatni a kérdést.
Bárány Erzsébet: Az intézmények szétválasztásával kapcsolatban fog megtakarítás
jelentkezi az önkormányzatnál, ugyanis a vezetői pótlékok emelkedése nem eredményez
annyi többletet, mint a vezetők kötelező óraszámainak emelkedésével járó megtakarítás.
Önálló intézmény csak az általános iskola és az óvoda lesz. A könyvtár és a művelődési ház a
polgármesteri hivatal alapító okiratába fog szerepelni, csak külön szakfeladaton.
Pusztai Bertalanné: A Mikszáth út végének lezárását meg kell szüntetni, mert így minden
forgalom a Kossuth útre terelődik. Nagy eső esetén minden víz feléjük folyik, a járművek oda
hordják a sarat, akik gyalogosan jönnek a földekről, azok az Ő járdájukon verik le a sarat.
Csak a kerítés és sánc között hajlandók lenyírni a füvet, a ház mögött nem. Úgy gondolja,
hogy az közterület és tartsa rendben az önkormányzat. Ha a közterületen tárolnak valamit,
akkor felszólítja Őket az önkormányzat, hogy távolítsák el onnan.
A falu valóban nagyon szép, de kritika is érkezik, mégpedig azért, mert nem minden utcában
helyeznek el virágokat és padokat. Úgy gondolja, hogy azoknak a lakóknak kevesebb
kommunális adót kellene fizetniük, akiknek az utcájában nem kerülnek elhelyezésre a virágok
és padok.
A Rákóczi út 72. szám alatti ház mögött hiába került kiásásra az árok. A füvet nem nyírja a
tulajdonos, így a víz nem tud lefolyni.
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Pintérné Kanyó Judit: Ősszel az árkok kiásásával elejét tudták venni a víz telkekre történő
ráfolyásának. Mindenkinek kötelessége az ingatlana körülötti közterület rendben tartása. A
Szécsényi út a falu bejárata ezért különösen oda kell figyelni a rendben tartására.
Akik egészségügyi állapotuk, koruk miatt nem tudják megoldani a fűnyírást, azoknak
lehetőségük van bejelenteni és ellenszolgáltatás fejében az önkormányzat elvégzi a munkát.
Harsányi Erika: A környékükön (Dobó út) sem a nappali, sem az éjszakai órák nem telnek
nyugodtan. A fiatalok randalíroznak, ricsajoznak. Jó lenne, ha a Polgárőrség vagy a rendőrség
többször járőrözne arra. Már szólni sem mernek a rendzavaróknak, mert még Ők
fenyegetőznek.
Horváth Istvánné: Ő a falu központtól messzebb lakik, de feléjük is sok a szemét és a
patkányok is el vannak szaporodva. A csengőt is ki kellett kapcsolnia, mert folyamatosan
zaklatják a csengetéssel. Már a kapun is kellett zárat cserélni, mert a kulcsot mindig ellopják,
kiveszik a zárból.
Kelecsényi Tibor: Már nekik is ki kellett a csengőt iktatni. A télen az is előfordult, hogy a
gázcsapot elzárták szórakozásból.
Pintérné Kanyó Judit: Ezek azok a felvetések, melyekre nem lehet jó választ adni. Az
önkormányzat egyedül nem tudja ezeket a problémákat kezelni. Működik a településen a
polgárőrség. Jelezni fogja a rendőrségnek és a polgárőrségnek, hogy gyakrabban járőrözzenek
a település ezen részein. Most már a polgárőrség is könnyebben tud mozogni, ugyanis
pályázaton nyertek 2 db robogót. Azoknál az embereknél, akik képesek társaikat ily módon
zaklatni, szemetelni, szemléletváltozást kell elérni és ez nem egyszerű feladat.
Bárány Dénes: Probléma még a faluban, hogy az év bármely napján – jogszabályi tiltás
ellenére – tüzijátékot rendeznek és petárdáznak. Ezzel a háziállatokat is megfélemlítik és
kitörnek még a zárt udvarokból is. Véleménye szerint ez is oka annak, hogy kóbor kutya van a
faluban. Ha majd tudja, hogy kik csinálják, feljelentéssel fog élni.
Pintérné Kanyó Judit: Sajnos Ő is tapasztalja ezeket. Itt valóban csak a feljelentés lehet az
egyetlen megoldás. Viszont ahhoz bizonyítani is kell.
Tóth Dénes: Tábon megépült a kastélytól a tóig az út. Most már aránylag rendezett a
környék, csak az egyik magán telken vannak elhelyezve oda nem illő bódék. Ezeknek az
eltávolítása iránt szükséges lenne intézkedni.
A Vadász Társaságnak most is volt 6 fő osztrák vendég vadásza. Nagyon rendetlen a
Szőlővölgy környéke, ami kedvét szegheti a külföldi vendégeknek. Az egyik tanya rendezett,
de a másik rendezetlen. Kötelezni kellene a gazdát, hogy a vízelvezetést oldja meg,
akadályozza meg, hogy a tanyáról a trágya kihordásra kerüljön az útra.
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Pintérné Kanyó Judit: Az említett bódék magánterületen vannak elhelyezve, így nehéz
dolog kötelezni a tulajdonost az eltávolításra. A felszólítás viszont ki fog menni.
A Szőlővölgyben az állapotok rendezése megkezdődött. Megtörtént a bejárás és
megkezdődtek a munkák is. Remélhetőleg mindenki részt vesz a helyzet rendezésében és a
kialakítandó állapotok megőrzésében.
Havasi Ottóné: Látszik, hogy a faluban munka folyik; azon dolgoznak, hogy folyamatosan
szépüljön a település. Jó bejönni a faluba, mert a Szécsényi út valóban nagyon rendezett,
szépek a virágok. De még más utcákra is el lehet mondani, hogy szépek, mert az ott lakók arra
törekszenek, hogy szép legyen a környezetük. A Művelődési Ház felújítása is jól sikerült,
szép lett. Ezeknek mindenképpen örülni kell, és mindenkinek arra kell törekedni, hogy részt
vegyen a szépítésben és a megőrzésben.
A védőnői pályázat elbírálása során a képviselő-testület legyen arra figyelemmel, hogy a falu
lakosságának száma emelkedjen.
A tervezett költségvetési hiány nagyon minimális, mindenképpen kezelhető.
Úgy érzékeli, hogy jó munka folyik a faluban, csak így tovább!
Pintérné Kanyó Judit: Megköszöni a közfoglalkoztatásban résztvevő szakemberek és
dolgozók munkáját. Sokat tettek és tesznek azért, hogy a faluról jó kép alakuljon ki az
idelátogatókban és itt lakókban. Már a választási programjában is ígérte, hogy a helyi
szakemberek és helyi fiatalok foglalkoztatására nagy hangsúlyt fog fektetni. A lehetőségeket
maximálisan kihasználva elindult ez a folyamat. Reméli, hogy a jövőben is lesznek legalább
ilyen lehetőségek.
Mivel nem volt több hozzászólás, a Falugyűlést 18.30 órakor lezárta.
k.m.f.
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