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Polgármesteri tájékoztató

Ö

nkormányzatunk elkötelezett
településünk fejlesztése érdekében. Nehéz helyzetben
vagyok a feladatok rangsorolását illetően. Fontosnak tartom a helyben
élők foglalkoztatását, intézményeink zavartalan, jó színvonalon történő működtetését és felújítását, az
új beruházásokat, az utcák, közterek, intézmények előkertjeinek, parkjainak folyamatos rendbentartását,
szépítését. Mindemellett a szakmai
és emberi kapcsolatok harmóniájára is törekszem.
Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az elmúlt évben történt, s az elkövetkező időszakban várható, településünk életét meghatározó eseményekről.

2013
Foglalkoztatás
A Start munkaprogramnak 2011-től
vagyunk részesei. 2013-ban 4 programban mintegy 60 főt foglalkoztattunk. A szakmunkások száma: 22
fő, a segédmunkásoké 38 fő.
Bértámogatásra 58.535.107 Ft-ot,
míg beruházási költségre 37.372.027
Ft-ot pályáztunk meg, melyet megítélt a Belügyminisztérium Munkaügyi Központja. A fenti beruházási
költség tartalmazza a presszó épü-

letének megvásárlására fordított
bruttó 25.000.000 Ft-ot, valamint az
új kistraktor és a hozzátartozó munkagépek árát, mely közel bruttó
4.000.000 Ft-ot tett ki.
A Varsányi Konyha önálló intézmény
lett. Több eszközt vásároltunk, mely a
dolgozók munkavégzését, a raktározást, tárolást könnyíti meg: asztalokat, edényeket és egy új 300 l-es
fagyasztót.

Beruházások
Start munkaprogramból valósult
meg az óvoda belső tereinek részleges felújítása. Laminált padlóburkolatot, meszelést, ablak- és ajtócserét
végeztünk, továbbá átalakítások zajlottak a folyosón, az öltözőben, a foglalkoztatóban, az óvodavezetői és
az élelmezésvezetői irodában. Beépített szekrényeket alakítottunk ki
a meglévő falnyílásokban. A régi,
elhasználódott bútorokat lecseréltük
az élelmezés- és az óvodavezető irodájában, valamint a konyha étkező
részében. Kialakításra került a folyosón egy társalgó, mely az intézményben dolgozók szakmai megbeszéléseit szolgálja. Az intézmény főbejárata új előtetőt kapott.

A Gyerekházat átköltöztettük a Gondozási Központ épületébe. A költözést meszelés és kisebb átalakítás
előzte meg. Esztétikus, színvonalas
intézmény alakult ki. A Gondozási
Központban található ebédlő, konyha, irodák és a folyosó is felújításra
került. Az orvosi rendelő parkolóját
a biztonságosabb megközelíthetőség érdekében rendbe tettük, járdát szélesítettünk, valamint kialakítottunk egy kis parkot, ahová Szent
Rókus szobrát helyeztük el.
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Az épület állagmegóvásának érdekében csatorna került az előtetőre,
valamint víztaszító burkolat az épület alapjára.
A Közös Önkormányzati Hivatal
épületében található irodák felújítását folyamatosan végeztük és végezzük. A helyiségek jobb kihasználása érdekében kialakításra került
egy új konyha és mosdó, valamint az
irattár is az eddigieknél nagyobb helyiségbe költözött. Átalakultak a műhelyek és a garázsok. Felújításra vár
még a szerszámtároló. Az épület alatt
található pince bejárata is megújult.

LEADER program keretében pályáztuk meg a Közösségi Ház felújítását,
melyet elvégeztünk. A támogatási
összeggel maradéktalanul elszámoltunk. Külső hőszigetelés, meszelés,
nyílászárók cseréje, klub felújítása,
parkoló kialakítása, faházak környezetének burkolása valósult meg a
programból. Ezen túl az épület előtti
járdák és az oldalsó híd átalakítása és
burkolása is megtörtént, valamint
előtetőt építettünk a főbejárathoz.
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Falugazdaság, Szociális
Szövetkezet létrehozása
Településünk önkormányzatának
24,8 ha saját tulajdonú földterülete
van, melyet az elmúlt évtizedekben
gazdálkodók béreltek. Egyrészt a
Start munkaprogram, másrészt az
önellátó falugazdaságra való törekvés ösztönözte a település vezetőit
arra, hogy létrehozzon egy szervezetet, mely hosszú távon is képes lesz
szolgálni és megélhetést biztosítani több családnak.
Célunk mindemellett, hogy a varsányi konyhát egészséges, helyben termelt alapanyagokkal lássuk el.

Az épület előtt kialakításra került egy
szép park.

Útburkolati hibák javítása, útpadka rendbetétele történt az alábbi
utakon: Petőfi út, Ady E. út, Zrínyi
út. Felújításra került az alvégi híd. A
Szőlővölgyi területen medertisztítást, földutak környezetében ároktisztítást, kisebb útkarbantartásokat
végeztünk.

2014-ben a jogszabályi keretek lehetővé tették, hogy a Start munkaprogramban vásárolt gépek, berendezések a Falugazdaság tulajdonába kerüljenek, mely lehetőséget a
földterületek hosszú távú bérlete
egészítheti ki. 2011-ben 5000 m2 területen málnát, míg 2013-ban 5 haon (2.000 db) gyümölcsfát telepítettünk. Az intézményeink környezetében lévő elgazosodott, füves kerteket művelésbe állítottuk, ahol zöldségtermesztést folytatunk. A Szent
István úton lévő építési telkeken
(melyek az önkormányzat tulajdonát
képezik) tervezzük további szántóföldi és kertészeti növények vetését,
ültetését.
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zetét újítjuk meg, valamint a homlokzati nyílászárókat cseréljük ki.
Az épület külső és belső kőműves
munkáit, a festést, a járda kialakítását, a kert rendezését, a kerítések
bontását a Start munkaprogramban
dolgozó szakmunkásokkal végezzük.
Várható befejezése: 2014. június vége.
Az épület a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület székhelye lesz, elnevezése: Hagyományőrzők Háza.

Tervek 2014
Foglalkoztatás
A foglalkoztatottak számát minden
eddigieknél nagyobb mértékben valósítjuk meg. Márciusban 40 fő kezdte meg a mezőgazdasági munkát.
Feladatuk az elmúlt években kialakított kertek, továbbá a málnaültetvény és gyümölcsös gondozása. Az
intézmények környezetének, a faluközpontnak, a temetőnek, a templomkertnek a rendben tartása, virágosítása. 2014-től gombatermesztéssel is foglalkoznak a mezőgazdasági munkásaink, a polgármesteri hivatal alatt lévő pincét tettük alkalmassá e tevékenység végzésére.
Májustól újabb 40 főt alkalmazunk
az értékteremtő munkaprogramban.
Továbbá a közút és belvíz programokat is beindítjuk (amennyiben
meghirdeti a munkaügyi központ),
ahol további, legalább 10-10 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.

+ 2.384.969.-Ft közvetlen (beruházási) költséget pályáztunk meg, melyet
megítélt a munkaügyi központ. A
mezőgazdasági programban 4 fő
szakmunkás és 36 fő segédmunkás
dolgozik 2014. 03. 04. és 2015. 02. 28.
között, míg az értékteremtő programban 15 fő szakmunkás és 25 fő
segédmunkás dolgozik 2014. 05.01.
és 2014. 09. 30. között.

Beruházások
Hagyományőrzők Háza

Tornaterem
Márciusban kaptuk a jó hírt, miszerint Varsány is bekerült abba a 4 településbe (Nógrád megyében), ahol
tornaterem építése valósul meg a
„Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program” keretein belül.
Az előzetes egyeztetések alapján településünkön egy 18x30 m-es tornaterem fog épülni, melynek becsült
költsége 190-200 millió Ft. Az új tornatermet a jelenlegi helyére tervezzük, a Rákóczi útról nyíló bejárattal.

Részben LEADER pályázaton nyert
támogatásból, részben a Start munkaprogramból újul meg a volt pártház.

Start munkaprogramból
történő fejlesztések

E célra közel 3 millió Ft támogatást
nyert a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület,
melyből az épület teljes tetőszerke-

Az óvodában folytatjuk a felújítást.
A csoportszobák új, laminált burkolatot kapnak, lebontjuk a falra szerelt farostlemez burkolatot, majd

Önkormányzatunk 2014-ben is kiemelt feladatának tekinti a munkanélküli varsányiak helyben történő
foglalkoztatását. Célunk, hogy a foglalkoztatással értékteremtő munkát
végezzünk, megalapozva az emberek megélhetését, lehetőség szerint
hosszú távon.

A mezőgazdasági program megvalósítására 43.609.046.-Ft bért +
8.721.646.-Ft közvetlen (beruházási) költséget, míg az értékteremtő
foglalkoztatásra 23.207.565.-Ft bért
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lefestjük a falakat. Az óvoda kertjében található, raktározás céljára
használt épületet felújítjuk. A Gondozási Központ melletti parkoló új
burkolatot kap.
Felújításra kerül a járda és a híd a
polgármesteri hivatal előtt. Lebontásra kerülnek az iskola és a presszó
épülete közötti beton- és téglakerítések, továbbá a volt pártház épülete melletti fakerítés és az előtte
lévő kőkerítés. Új fakerítés épül (a
telek rendezését követően) az iskola és a presszó épülete közé.

• Idősek bentlakásos otthonának
kialakítása. A programba szeretnénk bevonni az egyházat.
• Óvoda teljes körű felújítása (szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés
korszerűsítése).
• Iskola teljes körű felújítása (szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés
korszerűsítése) együttműködésben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
• Ravatalozó átalakítása.
• Az alvégi falurész teljes körű rehabilitációs programja. Faluörökség kialakítása, a fésűs telekelrendezések erre jó esélyt adnak
(útfelújítás, meglévő palóc házak
felújítása, újak építése).
• A Harmos-Kiss kúria visszavásárlása zarándokház kialakítása céljából. Településünkön halad keresztül a Mária út, ami évente több
száz turistát jelenthet.
• Megújuló energiaforrások az intézményekbe.
• Külterületi utak rendbetétele.

Költségvetési keretből
tervezett fejlesztések
Belterületi utakon található kátyúk
megszüntetése, útpadkák felújítása.
Képviselő testületi ülésen fogjuk kijelölni az utcákat.
Ingatlan vásárlását tervezzük a posta átköltöztetése céljából, a Fő út 2.
sz. épületbe.
A Magyar Postával megkezdődtek a
tárgyalások.

Hosszú távú fejlesztési
lehetőségek
Bizonyára sokak előtt ismert, hogy
lezárult a 2007-2013 közötti Európa
Uniós fejlesztési program és kezdetét
veszi a 2014-2020-as. Több területen
vannak határozott településfejlesztési elképzeléseink, melyek esélyesek
lehetnek és ezáltal tovább fejlődhet
településünk.

• Helyi termékfejlesztés, piac kialakítása, szociális bolt létesítése.
Ezúton szeretném megköszönni az
együttműködését azoknak, akikre a
napi munkák során vagy a rendezvényeken számíthatok (testületi tagok, hivatali dolgozók, intézmények
dolgozói, Start munkaprogramban
dolgozók, magánszemélyek). Nagyon
jóleső érzés egy polgármesternek, ha
a munkáját elismerik. Az elmúlt években többször kapott településünk
igen magas elismerést, melyekről e
hírlapban is beszámolunk. Jó közösség nélkül nem lennének ilyen szép
eredményeink.
Még egyszer köszönöm az együttműködést településünk lakóinak!

Pintérné Kanyó Judit
polgármester
(2014. április)

■

-
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Hirdetmény

T

ájékoztatom a lakosságot, hogy
2014. május 25-én kerül sor az
Európai Parlament tagjainak
megválasztására. Erről már minden
választópolgár megkapta az értesítést.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatást a polgármesteri hivatalban működő Helyi Választási Irodánál,
illetve a www.valasztas.hu weboldalon kaphat minden érdeklődő.

HVI vezetője

■

Helyi értéktár
létrehozása

A

2012. évi XXX. törvény a
magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
a települési önkormányzatok számára a következő feladatot adja: a
települési önkormányzat települési értéktárat, ill. Települési Értéktár
Bizottságot hozhat létre.

Varsány község Önkormányzatának
képviselő testülete 2014. április 14-i
önkormányzati testületi ülésén határozott a Települési Értéktár és a
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról. A bizottság szervezi a
településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjteményt és
megküldi azt a megyei értéktárba.
A 114/2013. ( IV.16.) Korm. rendelet
megfogalmazza a nemzeti értékek
szakterületenkénti kategóriáit, melyek a következők: agrár- és élelmiszergazdaság; egészség és életmód;
épített környezet; ipari és műszaki
megoldások; kulturális örökség; természeti környezet; turizmus és vendéglátás; a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a
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települési értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti a polgármesterhez intézett beadványában.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javaslattevő adatait,
• az értéktárba felvételre javasolt
nemzeti érték adatait,
• az értéktárba felvételre javasolt
nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját,
• a nemzeti érték kritériumainak
való megfelelést valószínűsíthető dokumentumokat,
• valamint a szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

■

Önkormányzati rendeletek
betartása

A

z Önkormányzat Képviselőtestülete által alkotott helyi rendeletek közül szeretnék kiemelni kettőt, melyek betartása különösen fontos és a lakosság
nagy részét érinti.

1. A kerti hulladékok
égetésének szabályairól
szóló rendelet rögzíti, hogy:
- az égetést heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön 10 és 18 óra között lehet végezni;
- csak száraz, könnyen égő kerti hulladékot lehet égetni, égést elősegítő anyagokat használni tilos;
- szeles és esős időben kerti hulladékot égetni tilos!

2. Az állattartásról szóló
rendelet értelmében az
ebek tartása

Pénzügyi beszámoló adatai:
2013. év
BEVÉTELEK

- Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét
ne hagyhassa el.
- Bekerített ingatlanon eb szabadon
tartható, azonban a kerítést úgy kell
kialakítani, hogy az eb az ingatlanról ne tudjon kijutni. A kóbor állatok
befogásra és elszállításra kerülnek.
- Az eb tartója köteles az ebet évenként a saját költségére veszettség
ellen beoltatni és a féregtelenítését
elvégeztetni.

Működési bevételek

- Az önkormányzat jegyzője az előző évi oltást elmulasztó ebtartót - szabálysértési eljárás megindítása mellett – felszólítja a pótlásra. Ha az ebtartó a felszólításnak nem tesz eleget, a jegyző értesíti a kerületi főállatorvost, aki elrendeli az eb leölését.
Bárány Erzsébet
jegyző

■

VArsány Község időszaki kiadványa

IMPRESSZUM

3178 Varsány, Rákóczi út 1. - Telefon: 06 (32) 387-387
Felelős vezető: Pintérné Kanyó Judit
Tervezőszerkesztő: Sümegi Gábor
Készült: Várkert '97 Kft. nyomdaüzeme, 600 példányban

(e Ft)
261 332

Felhalmozási bevételek

35 838

Finanszírozási bevételek

29 386

Függő, átfutó,
kiegyenlítő bevétel

- 55

Bevételek összesen

326 501

Kiadások

(e Ft)

Személyi juttatás

64 195

Munkáltatói járulék

10 394

Dologi kiadások

44 248

Egyéb kiadások

1 924

Szociális kiadás

43 548

Felhalmozási kiadás

13 048

Intézményfinanszírozás 105 473
Függő, átfutó,
kiegyenlítő kiadás

-2 184

Kiadások összesen

280 646

Pénzkészlet 2013.
december 31-én

43 247

A táblázatot összeállította:
Percze Beáta pénzügyi előadó

■
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Változás!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
Szécsényi Járási Hivatalánál intézhető ügyek

2

013. január 1-től működik a járási hivatala (Szécsény, Rákóczi út 84.), amelyhez az alábbi
hatáskörök kerültek a polgármesteri hivataltól:

-

egészségügyi ellátásra való jogosultság,
közgyógyellátás (alanyi és normatív),
ápolási díj,
hadgondozás.

A méltányossági alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelmet továbbra is a polgármesteri hivatalban kell benyújtani.

■

Szécsényi Járási
Kormányablak

A

Szécsényi Járási Kormányablak 2014. március
24-től működik, minden hétköznap 8:00-20:00
óráig tart nyitva a Rákóczi út 84. szám alatt (a
Városháza épületében), ahol összesen 266 ügytípus intézésére nyílik lehetőség.

A

A Járási Hivatal
ügysegédet működtet,
aki minden hétfőn
8.00 – 10.30 óráig
ügyfélfogadást tart a
polgármesteri hivatalban,
ahol a fenti ellátásokra
irányuló kérelmet be
lehet nyújtani.

Amennyiben további információra van szükségük, forduljanak a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez és
ügyintézőihez.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak
köre

• az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 140%-át (jelenleg 39.900,- Ft),
- ha a gyermeket egyedülálló szülő,
illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét
még nem töltötte be, vagy
- felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanul, és 25. életévét még
nem töltötte be.
• az öregségi nyugdíj legkisebb ös�szegének 130%-át (jelenleg: 37.050,Ft) a fentiek alá nem tartozó esetben.

A települési önkormányzat jegyzője
megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a kérelem beadását
megelőző hónap jövedelmét kell
alapul venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

A kérelemhez csatolni kell:
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemnyilatkozatát
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről.

2014. május

Az ügycsoportok egyaránt magukba foglalják a teljes körű
okmányirodai szolgáltatást (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély iránti kérelmek), valamint a megszűnő megyei kormányablak szolgáltatásait (pl. családtámogatási kérelmek).

Szociális ellátások

települési önkormányzat
képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati
segélyt nyújt.

-

■

Az egy főre jutó jövedelem meghatározásánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy
élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos
gyermeket.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók vagyonára.
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni
értékű jogot kell érteni, amelynek

Varsányi Hírlap
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egy főre jutó értéke a gyermeket
gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét

2.) A kérelem beadását megelőző 1
hónap jövedelemigazolása. Csak a
kifizetőhely által kiadott jövedelemigazolás fogadható el. (Számlakivonat, postai kifizetés csekkvége nem)
• Ha valakinek munkaviszonyból
származó jövedelme van, munkáltatói igazolás.
• Ha nyugdíja van, meg kell kérni
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest) előző havi igazolását.
• A családi pótlékról szóló igazolást a polgármesteri hivatal megkéri
a Magyar Államkincstártól.
• Munkanélküli ellátásról a munkaügyi központ igazolását.

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog,
amely az általuk lakott ingatlanon áll
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
A települési önkormányzat jegyzője
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a háztartásban megjelölt személyek együttesen vagy külön-külön
a törvényben meghatározott értékű
vagyonnal rendelkeznek.
Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a megállapított
jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.

A települési önkormányzat jegyzője
annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll,
a tárgyév augusztus hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll,
a tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít, mely
jelenleg alkalmanként 5.800,- Ft

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény mellékletei
1.) Kérelem hiánytalanul kitöltve,
mely a polgármesteri hivatalban kérhető. (Ügyintéző: Szép Józsefné) (18
éven felüli kérelmező saját jogán adja
be a kérelmet, ugyanazokkal a mellékletekkel.)

Ha valakinek nincs semmilyen jövedelme, hozzon igazolást a munkaügyi központtól, hogy nem kap ellátást, vagy nyilatkozza le az általunk
kiadott nyomtatványon.
3.) Ha egyedülállóként neveli gyermekeit, hozzon jogerős bírósági végzést a válásról, vagy nyilatkozza le,
hogy egyedülállóként neveli őket,
valamint azt is, hogy mennyi gyermektartásdíjat kap a gyermekei apjától.
4.) Középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás, főiskolásoknak hallgatói
jogviszony igazolás.

Lakásfenntartási támogatásra
jogosultak köre
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultsághoz az alábbi
feltételeknek kell megfelelni: Normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250
%-át (mely jelenleg 71.250,- Ft), és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Lakásfenntartási támogatás
mellékletei
5.) Kérelem hiánytalanul kitöltve,
mely a polgármesteri hivatalban kérhető. (Ügyintéző: Szép Józsefné)

6.) A kérelem beadását megelőző
1 hónap jövedelemigazolása (nettó
összegről).
Csak a kifizetőhely által kiadott jövedelemigazolás fogadható el. (Számlakivonat, postai kifizetés csekkvége
nem)
a. Ha valakinek munkaviszonyból
származó jövedelme van, munkáltatói igazolás.
b. Ha nyugdíja van, meg kell kérni
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest) előző havi igazolását.
c. Munkanélküli ellátásról a munkaügyi központ igazolását.
d. A családi pótlékról szóló igazolást a polgármesteri hivatal megkéri
a Magyar Államkincstártól.
Ha valakinek nincs semmilyen jövedelme, hozzon igazolást a munkaügyi
központtól, hogy nem kap ellátást,
vagy nyilatkozza le az általunk kiadott
nyomtatványon.
7.) Új kérelmező esetében lakás-használatbavételről határozat, ha nincs
neki, a lakásnagyság igazolását pontosan töltse ki.

Lakásfenntartási támogatásnál a
lakásba bejelentett lakcímmel rendelkezőknek kell a jövedelemigazolása. (Nem számít, hogy elváltak
vagy külön élnek, ha ott a lakcíme,
szükséges a jövedelméről szóló
igazolás is.)

Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít
meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább
67 %-ban elvesztette, aki legalább 50
%-os mértékű egészségkárosodást
szenvedett, vagy akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
b) aki vakok személyi járadékában
részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélkülijáradék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
(a továbbiakban együtt: álláskeresési
támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési
támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idő lejártát megelőzően szüntették
meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f ) aki az aktív korúak ellátása iránti
kérelem benyújtását megelőző két
évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal
legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek
ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az
özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52.
§-ának (3) bekezdése szerinti okból
szűnt meg, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelőzően az állami
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három
hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és keresőtevékenységet
nem folytat.
Az aktív korúak ellátása tekintetében
- ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt
vagy háztartási munkát végez.

-
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Akkor nem biztosított a megélhetés,
ha a családnak az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 90
%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet
kifejező arányszáma, ahol
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma
0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos
gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,
továbbá ahol
f ) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy
fogyatékossági támogatásban részesül.

nyuló kérelmet benyújtó személy által ezen időtartam alatt folytatott
keresőtevékenység időtartamát is
figyelembe kell venni.

Az előzetes együttműködés időtartamának számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irá-
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Az aktív korúak ellátására való jogosultság
a) az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől,
b) a keresőtevékenység megszűnésétől,
c) rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől
számított tizenkettő hónapon belül
benyújtott kérelem alapján állapítható meg.
Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítésétől számított 30 napon belül
benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap.
Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg - a (6) bekezdésben
meghatározott kivétellel - csak egy
személy jogosult.
Szép Józsefné

■

Anyakönyvi adatok
Újszülöttek
névsora:

Születés
időpontja:

Szülők neve:

Hevesi Viktória
Balázs Gréta
Kovács Zselyke

2014. március 19.
2014. március 19.
2014. március 22.

Csadó Anett – Hevesi József
Adorján Anikó – Balázs József
Sárközi Teodóra – Kovács Arnold

Elhunytak névsora:

Születés éve:

Halálozás időpontja:

Roik Mátyásné
Gazsi Aladárné
Pálmány István Anzelm
Juhász István
Berki Jánosné

1948
1958
1938
1939
1944

2014. január 14.
2014. január 28.
2014. március 2.
2014. március 19.
2014. április 8.

Lezárás dátuma: 2014. április 8.

Bárány Bernadett anyakönyvvezető

■
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Napsugár
gyerekház

Újra tanulok program
településünkön

munkaügyi központ támogatásával az Újra tanulok
TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-001
program keretében indultak képzések településünkön. A programban
való részvételre a Varsányban élő
munkanélküliek kaptak lehetőséget,
akik a tanfolyam alatt 77.300 Ft bruttó alapbérre voltak jogosultak.

A konyhai kisegítő, a mezőgazdasági
munkás és a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyamon indulók sikeres OKJ-s vizsgát tettek.
A betanított gyertyakészítők és az
alapkompetencia képzésen résztvevők is sikeresen levizsgáztak, tanúsítványt kaptak.
Ispánné Héricz Enikő

■

Tanfolyamok:
Tanfolyam neve

Létszám

Oktatók
neve

Képzés
időtartama

Konyhai kisegítő

25 fő

Czakó György
Kozma Jánosné

2013.12.01.2014.03.11.

Betanított
gyertyakészítő

25 fő

Czakó György
Pintér László

2013.12.01.2014.03.03.

Mezőgazdasági
munkás

10 fő

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium oktatói

2013.12.01.2014.02.11.

Zöldség– és
gyümölcsfeldolgozó

10 fő

Vizi Zoltán
Kozma Jánosné

2013.12.16.2014.04.09.

Alapkompetencia
fejlesztése

6 fő

Munkaügyi Központ
által megbízott oktató

2013.12.01.2014.03.24.

E

gy éve már, hogy újra megnyitotta kapuit a Napsugár
Gyerekház a Gondozási Központ épületében. Az elmúlt idő-szak
nagyon mozgalmasan és eredményesen telt. A régi gyerekházat látogató családokon kívül felkerestük a
jövőbeli célcsoporthoz tartozó családokat is. Tájékoztattuk a szülőket
programjainkról és ösztönöztük őket
a közösségi eseményeken való részvételre.
Egy közösségi oldalon is jelen vagyunk. Ide a gyerekházban történt
ünnepekről folyamatosan kerülnek
fel fényképek és információt kapnak
az érdeklődők a közelgő eseményekről. Néhány esemény, amely színesebbé tette a tavalyi évet: megünnepeltük az anyák napját, gyereknapot,
a Föld napját. Közös kiránduláson
vettünk részt a gyerekekkel és szüleikkel. Adventi koszorút, karácsonyfa
díszeket készítettünk és minket is
meglátogatott a Mikulás.

Az idei évben is színes programok
várják a legkisebbeket és szüleiket a
Napsugár Gyerekházban. A húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartunk, áprilisban megünnepeljük a Föld napját.
Májusban az édesanyákat köszöntjük
és a gyereknapra készülünk. Emellett
minden kisgyermeket saját készítésű
tortával köszöntünk a születésnapján. Havonta egy alkalommal csoportos mozgásfejlesztést tartunk szakember bevonásával, ami közös élményt nyújt a kicsiknek és szüleiknek
egyaránt.
A programok időpontjairól a gyerekházban lehet érdeklődni. Minden kisgyermekes szülőt és gyermekét várja
a Napsugár Gyerekház!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9:00 – 13:00
Nagy Tímea

■
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külső világ megismerését és a játékba
integrált tanulást emeltük ki. A megvalósításhoz pedig a következő tevékenységek formáit: játék, egészségfejlesztő testmozgás, verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, tánc,
rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,
munkajellegű tevékenységek és a
tevékenységekben megvalósuló tanulás. Intézményünkben ebben a tanévben nagyon sok programot szerveztünk, mert a közös élmények fontosak és segítenek abban, hogy egy
közösségé formáljon minket. A szülőkkel való együttműködés nagy hatással van a pedagógiai munkánkra,
így befolyásolja a nevelés eredményességét.

Varsányi Játékkuckó Óvoda

Ó

vodánkba jelenleg 40 gyerek jár. Ez a létszám az elmúlt években csökkent, de
az ismert születések alakulása miatt a következő években magasabb
lesz. Intézményünkben 6 fő alkalmazott dolgozik. Három felsőfokú
végzettségű főállású óvónő, 1 pedagógiai asszisztens és 2 fő szakképzett
dajka. Ezen kívül 1 fő óraadó logopédus a szécsényi szakszolgálattól
jár heti 2 órában. Továbbá gyógypedagógus heti 1 órában és óraadó fej-

lesztőpedagógus heti 2 órában segíti a gyermekek pedagógiai nevelését. Egészségügyi vizsgálatokat Dr.
Rózsa Szilveszter háziorvos, tisztasági
szűréseket Leukóné Oláh Magdolna
védőnő végez.
A mi célunk a gyerekek nevelése, az
egészséges életmód alakítása, érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, valamint az anyanyelvi-értelmi fejlesztés és nevelés.
Ezért a tevékenységek keretének a

Nagyon fontos a közvetlen kapcsolat kialakítása, és az együttműködés.
A szülőket biztatom, hogy továbbra
is forduljanak hozzánk. Kérem, hogy
a szülőértekezleten való részvételt
a gyermeke érdekében mindenki
tartsa fontosnak! Az otthon észlelt
betegség tünete után gyermeküket
orvoshoz vigyék, hiszen óvodába
csak egészséges gyermeket fogadhatunk!
Ispán Lászlóné
megbízott óvodavezető

■
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Varsányi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola

A

2013/2014-es tanév változásokat hozott az iskola életében. Nevelési-oktatási céljaink nem változtak, továbbra is legfontosabb értéknek tartjuk, hogy
olyan tanulók kerüljenek ki az iskola
falai közül, akik nyitottak a világ eseményeire, a játék, az öröm és a vidámság mellett képességeiknek megfelelő tudással rendelkezzenek, melyeket az élet különböző területein
hasznosítani tudnak majd.
Fontos változás volt azonban, hogy
kötelezővé vált a tanulók részére az
iskolában 16.00 óráig való benntartózkodás.
A 148 tanulónk közül csak kevesen
kérték a kötelező benntartózkodás
alóli felmentést. Integrált oktatás folyik az intézményben, hiszen együtt
tanulnak mind a 8 osztályban a normál tanterv, illetve a sajátos nevelési igényű tanterv alapján tanuló
diákok.
Ahhoz, hogy eredményeket érjünk
el, a tanév elejétől minden osztályban tanulószoba működik, amely
foglalkozáson segítséget kapnak a
diákok a házi feladat elkészítésében,
tanulásban, továbbá egyéni fejlődésük, fejlesztésük is biztosítva van.
Továbbra is biztosítjuk tanulóink számára az emelt szintű angol nyelvoktatást, amely lehetővé teszi számukra,
hogy magasabb szintű tudással, jobb
középiskolában folytathassák tanulmányaikat.
A művészetoktatás területén is képezhetik magukat tanulóink, hiszen
zene, iparművészet, báb- és színjátszó tanszakon 61 diákunk helyben,
valamint 7 diákunk a szécsényi művészeti iskolában vehet részt ilyen
irányú képzésben.
Délutánjaink nem csak a tanulásról
szólnak, hanem a mókás, sportos, vidám csoportmunkákról is, mivel kézműves szakkör, meseklub, sportkör,

kézimunka kör, angol szakkör, természetjáró kör, olvasó kör, népművészeti
szakkör, matematika szakkör, kórus,
hon- és népismereti szakkör, környezetvédelmi szakkör, informatika szakkör, valamint népi játékok megismerésével foglalkozó szakkör működik
iskolánkban.
Mindezek mellett nagyon fontosnak
tartjuk a projekt oktatás módszerének alkalmazását az intézményben.
Ebben a tanévben is sok időt, még
több munkát fordítottunk a projektnapok megtartására.
A hagyományos projektek mellett,
mint például farsang, mikulási ünnepség, karácsonyi ajándékkészítés,
anyák napja, kiemelkedőbb projektnapjaink az egészséges táplálkozás
megismertetéséhez kapcsolódnak,
mint például a Vitaminnap.
Fontosnak tartjuk a környezetvédelemmel való foglalkozásokat, a Hulladékból-játék, az Őszi termésnap,
a Környezetvédelmi kirándulás, valamint a „Szemétszüret” napokat.
A családi életre való nevelés egyre
aktuálisabbá válik, ezért próbáljuk az
ehhez kapcsolódó rendezvényeket
színessé, vidámmá tenni. Ide kapcsolódik a Szerelemnap, a Családi kas�sza, valamint a családi élettel kapcsolatos felvilágosító előadás sorozat, melyben nagy segítségünkre van
iskolaorvosunk, valamint a védőnő.
Mindezek mögött rengeteg munka,
odafigyelés, türelem, odaadás van az
iskola dolgozói és tanulói részéről
egyaránt.
Az a remény éltet bennünket, hogy
a sok törődés, az odafigyelés, meghozza gyümölcsét, és így elérjük kitűzött céljainkat: a világra nyitott, értelmes, a szépre, az értékre odafigyelő
emberkék hagyják el iskolánk falait.

Halasi Zoltánné

■
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Varsányi Konyha, mint
önálló intézmény

V

arsány község közétkeztetési feladatait a Varsány, Béke út 10. szám alatti Varsányi Konyha
látja el, amely 2013. június 01-től önálló intézményként működik. Főzőkonyhánk működési engedélyében szereplő kapacitás 200 adag/nap, ami biztosítja
jelenleg 42 fő óvodás, 110 fő háromszor étkező napközis,
17 fő egyszer étkező menzás, 61 fő szociális és 15 fő alkalmazott étkeztetését, sőt lehetőséget ad vendégétkezők
fogadására is.
Étkezőink száma az évek során fokozatosan nőtt és az
időskorúak körében nagy igény van az egyszeri étkeztetés biztosítására.
Személyi feltételek:

Intézményünk 2013. januárjában csatlakozott a Mintamenza programhoz. A program célja az egészségesebb,
korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek egyértelmű nyertese egy egészségesen
táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő generáció.
További cél, hogy a helyben megtermelt nyersanyagok
kiszorítsák az ételek elkészítéséhez használt úgynevezett kényelmi termékeket. Az „igazi” nyersanyagok előkészítése élő munkát igényel, így ez a közmunkaprogramban részt vevők számára is új foglalkoztatási területet jelenthet.
A programhoz való csatlakozás óta eltelt időszak azt bizonyítja, hogy főzőkonyhánk javított az ételek minőségén, egészségesebb, tartalmasabb étkezést tudunk biztosítani minden korosztály számára.

TÁMOP 5.3.6.-1/1–2012–0074
Kiút a szegregátumból

A

A projekt 3 szakaszból áll.
Az előkészítés során: 157 fős célcsoport bevonása történt meg. Az
előkészítő szakaszban megtörtént
a település lakóinak megszólítása.
Egy előzetes felmérés készült a családokkal, mely során elkészültek az

2014. május

konyhai dolgozók munkáját. Az elmúlt évben ezt az önkormányzat folyamatosan biztosította.

A konyhán jelenleg 3 fő áll alkalmazásban. 1 fő szakképzett élelmezésvezető, 1 fő szakképzett szakács, 1 fő konyhalány, továbbá jelenleg 2 fő közfoglalkoztatott segíti a

projekt célja: a varsányi romák által sűrűn lakott szegregátum komplex szociális
fejlesztése. Az előre kijelölt és elfogadott célterületen.

-

egyéni fejlesztési tervek alapvető
dokumentációi. A helyi közösség tagjainak bevonásával, a helyi intézmények vezetőinek részvételével, a főpályázó (Varsány Község Önkormányzata) aktív részvételével, továbbá a
Magyar Szegénységellenes Hálózat,
valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet konzorciumi tagként
történő bevonásával elkészült a Közösségi Beavatkozási terv, mely a
pályázat benyújtásának feltétele volt.
A pályázatot a bonyolító szervezet

Kozma Jánosné
konyhavezető

■

számára 2012. 10. 15-én nyújtottuk
be. A pályázati szerződés megkötésére 2013. december 18-án került
sor. A főpályázó által kapott támogatás összege: 64.365.219,- Ft
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány a pályázatban vállat feladatok ellátására: 45.873.155,- Ft-ban
részesült.
A Türr István Képző és Kutató Intézet 37.981,004,- Ft támogatásban
részesült a benyújtásra került költségvetés alapján.
Így összesen: 148. 219.378,- Ft-ot kapott, melynek előlegrésze (25%-os
támogatás) 2014 február 02-án került kiutalásra. A vállalt feladatok a
projekt 24 hónapos futamideje alatt:
Varsány Község Önkormányzata
CSERHAJ épület kialakítása, közösségi- és oktató tér biztosítása, mosási
lehetőségekkel együtt. A CSERHAJ
címe: 3178 Varsány, Hunyadi út 1.
A Gondozási Központ alsó része került felújítására, és heteken belül
sor kerül az épület átadására, mely
a projekt további időszakában a cél-
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csoport tagjainak a rendelkezésére
áll a szakmai feladatok ellátásához.
A Csillagpont kialakítására a szegregátumban kerül sor. A Dankó úton
kerül elhelyezésre egy konténeregység, mely a közösségi szociálismunkások számára irodaként funkcionál,
hogy helyben a JELENLÉTTEL is napi
szinten tudjanak információkat, segítséget nyújtani.

rek tanulására van már lehetőség
jelenleg a közösségi házban, keddi
és szombati napokon. Az oktatást
a Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület bonyolítja. Közösségi programszervezőként Oláhné Csercsics Ivett
segíti a munkánkat.

A Csillagpont is berendezésre kerül,
ehhez mind az önkormányzat, mind
a Magyar Szegénységellenes Alapítvány támogatást nyújt.
Hidak és átjárók építése történik meg
a Dankó úton (páros és páratlan oldal között) annak érdekében, hogy
biztonságosabbá váljon a közlekedés,
és a patakmeder tisztítása is megtörténik.
A Gyerekház bevonásával Anyaklub
szolgáltatást tartunk minden hónapban egy alkalommal, ahol szakemberek segítik a fiatal szülőket a gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos kérdésekben, valamint a
felmerülő egészségügyi problémák
megoldásának lehetőségeivel.
Fontos cél, hogy a szegregátumi területen élő kisgyermekes szülők gyermekükkel együtt vegyék igénybe a
Gyerekház nyújtotta szolgáltatásokat.
A projektben a korai fejlesztői alterületen Nagy Tímea segíti a munkát.
A felnőttek oktatását segíti az önkormányzat: 40 fő számára lehetővé
vált, hogy elvégezze az alapfokú iskolai tanulmányait (5., 6., 7., 8. osztály), mely után jogosítvány és szakma
is szerezhető. Megkezdődött az 5., 6.
osztályos képzés, melynek helyszíne
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola.
A felnőttoktatási alterületen Halasi
Zoltánné és az MSZA közösségi szociálismunkása, Somoskői Tamás támogatja a résztvevőket. (Pedagógusok: Bátyi Sándor, Csomós Melinda,
Bakosné Bányai Mária.)
A gyermekek számára hangszeres
zenei oktatásra kerül sor a projekt
teljes időtartama alatt. Hegedű, gitár, ének, furulya, ritmushangsze-

Közösségi kapcsolattartók: Berki Mihály és Petrovics Ferenc, akik a szegregátumban élőket minden megbeszélésen képviselik. Feladatuk, hogy
pontos információkat juttassanak el
és segítsék a konzorcium által vállat
feladatok teljesülését.
Egészségügy: a kisgyermekes szülőkkel történő napi kapcsolattartást, az
egészségügyi szűrővizsgálatok utókövetését Laukóné Oláh Magdolna
látja el.
A gyermek és felnőtt szűrővizsgálatok lebonyolítását a SZILEN BT. látja
el, Dr. Rózsa Szilveszter közreműködésével. 100 fő részvételére van
lehetőség. A szegregátumban élő
gyermekek szűrése megtörtént. A
felnőttek szűrővizsgálatára már egy
alkalommal sor került, de még egy
nap került kijelölésre, ahol 48 felnőtt
szűrővizsgálatára van lehetőség.
A szociális esetmenedzser, aki napi
szinten együttműködik a család
problémáinak megoldásában: Bocskayné Tóth Katalin.
A foglalkoztatási alterület vezetője:
Galcsik Péter, aki a Türr István Képző
és Kutató Intézetet folyamatosan
segíti az induló képzésekre jelentkezők adatainak összegzésével, valamint kapcsolatot tart a résztvevőkkel
a képzés sikere érdekében.
Fejlesztő pedagógus segíti a nehezen tanuló gyermekeket a szövegértés, olvasás területén. Farkasné Radics Éva gyógypedagógus az alterület munkatársa.
A szociális alterületen Lázár Bálint
szociálpedagógus került alkalmazásra. Aki felméri a házak állapotát,
a kintlévőségeket, emellett adósságkezelési programokkal ismeretei meg
a résztvevőket, és kis csoportok kialakítását segíti a projekt tartama alatt.

Az önkormányzat vállalása, hogy támogatja a projekt keretén belül egy
focicsapat megalakulását- egy önálló sportegyesület létrehozását és
a csapat felszerelésének, sporteszközeinek a biztosítását.
Sor kerül egy 5 napos hospitálásra
a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségségénél Bátonyterenyén, ahol a
hulladékból tüzelő készítés;t sajátítják el a résztvevők. A hozzá kapcsolódó présgépek elkészítése folyamatban van.
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány a közösségi szociális munka
területén vállalt kiemelt feladatot.
Az egyéni fejlesztési tervek folyamatos nyomon követése, a célcsoport
tagjaival való állandó kapcsolattartás, a szociális segítségnyújtás a feladatuk.
Ezen a területen tevékenykedik Somoskői Tamás, Nagyné Mákos Izolda,
Tóth Ádám, akik igazoltan dolgoztak
már szegregátumban élő emberekkel, és legalább 3 éves gyakorlatot
tudtak felmutatni a szociális munka
e területén. Bangó Beatrix szociális
asszisztensként segíti a munkát és a
foglalkoztatási alterület munkájába
is besegít.
A Magyar Szegénységellenes Alapítvány 2013. január 13-án megkezdte
a tanoda típusú szolgáltatás beindítását a szegregátumi területen
élő fiatalok számára. A családok látogatása megtörtént. A tanoda típusú szolgáltatást 46 gyermek veszi
igénybe a szegregátumból, és 7 fő
szegregátumon kívüli gyermeket
is fogadunk. Első osztályos gyermek
7 fő, második osztályos 4 fő, harmadik osztályos 3 fő, negyedik osztályos 5 fő, hatodik osztályos 5 fő, hetedik osztályos hat fő, és nyolcadik
osztályos 7 fő. Elkészültek az egyéni
fejlesztési tervek a gyermekek számára. A tanoda hétfőtől szombatig
várja a gyerekeket. Pedagógusaink:
Nyikon József, Csuka Brigitta, Horváth Zoltán.
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Tréningek megvalósítására kerül sor.
Április hónapban 2  x  3 nap és május hónapban 2  x  3 nap időtartamban. (együttműködési, hatékonysági,
konfliktuskezelés, álláskeresési technikák és drog prevenció témakörben)
Közösségi programok megtartására
kerül sor havi rendszerességgel.
Az alapítvány biztosítja a program
futamideje alatt a hangszereket a
zenetanuláshoz.
Türr István Kutató és Képző Központ:
A képzések felelőse
- Hálózatépítés, kapcsolatfelvétel,
rendezvények lebonyolítása.
Elindult az energetikai ültetvénygondozó képzés, mely 240 óra időtartamú. A Bio és Zöldhulladék hasznosító képzés 120 óra időtartamban
május hónaptól kezdődik el. Itt még
van lehetőség jelentkezni.
Betanított gyógynövénytermesztő
500 órában kerül bonyolításra. Indulás tervezett időpontja: 2014. július
Betanított kőműves és festő 584 óra
időtartamban. Tervezett indulás: 2014.
augusztus
Betanított karbantartó munkás 684
órában. Tervezett indulás 2014. augusztus. A résztvevők a képzés idejére megélhetési támogatásban részesülnek.
A www.varsany.hu honlapon a projekt bemutatása megtörtént. A nyilvánosság táblái elkészültek és kihelyezésre kerültek. Megjelent a projektet bemutató cikk a Nógrád Megyei
Hírlapban. Az MSZA-val közösen megtartottuk a falu és célcsoport számára
a tájékoztató megbeszélést.
A projekt vezetője: Varga Nóra
A projekt szakmai vezetője: Berki Judit
A projekt pénzügyi vezetője: Percze
Beáta
A projekt adminisztrátora: Bárány Erzsébet
Varga Nóra
projekt vezető

■
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Bemutatkozás: MSZA

A

z alapítvány célja a magyarországi szegénység mélységének és kiterjedtségének
csökkentése. E cél érdekében tevékenységét a Magyar Szegénységellenes
Hálózat nevet viselő - a szegénység ellen küzdő társadalmi szervezetek és
alapítványokat tömörítő - informális
együttműködés tevékenységeinek támogatásán, valamint - az eredeti cél kiteljesítése érdekében - a „Legyen Jobb a
Gyerekeknek Nemzeti Stratégiához”
kapcsolódva megkezdett kistérségi gyerekprogram (Szécsényi Gyerekesély Program) működtetésén keresztül fejti ki.
• A szegénység elleni küzdelem során az alapítvány célja elsősorban annak biztosítása, hogy a szegénység
és társadalmi kirekesztés ügye folyamatosan közbeszéd tárgya legyen;
• annak elérése, hogy e kérdések
a legmagasabb politikai és szakmai
döntéshozatali szinteken is folyamatosan napirenden legyenek;
• a szegények szükségleteinek felismerésének, megfogalmazásának,
napirendre tűzésének segítése;
• a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetése érdekében
lobby-tevékenység folytatása.
• a szegénységben és társadalmi
kirekesztettségben élő emberek képessé tétele véleményük és javaslataik megfogalmazására, az őket érintő

döntések befolyásolására, a teljes jogú társadalmi részvételre;
• a szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó közös
projektek kezdeményezése és megvalósítása;
• a Magyar Szegénységellenes Hálózat tagjaival, más szervezetekkel és
a téma iránt érdeklődőkkel a leghasznosabbnak bizonyult elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok megosztása;
• a szegénység elleni küzdelemben
érintett civil szervezetek és az állami/
önkormányzati intézmények, kutatóhelyek egymás közötti együttműködésének és partneri kapcsolatai kialakításának támogatása és kezdeményezése;
• a hazai és a külföldi (különösen
az Európai Unió területén tevékenykedő) civil szervezetek közötti együttműködések és partneri kapcsolatok
kialakításának kezdeményezése és
támogatása;
• hozzájárulás azoknak a kormányzati programoknak a megvalósításához, amelyek a szegénység kezelésére hivatottak, illetve ezen programok megvalósításának folyamatos
figyelemmel kísérése.
Berki Judit
Programiroda: Varsány, Petőfi út 14.

■

Kérjük, támogassa adója 1%-val a Varsányban működő civil szervezeteket:

Egyesület neve:

Adószáma:

VARSÁNY FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPITVÁNY

19161691-1-12

VARSÁNY SPORTEGYESÜLET

19928533-1-12

VARSÁNYI FALUSZÉPÍTŐ, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS
KULTURÁLIS EGYESÜLET

18642421-1-12

VARSÁNYI GYERMEKEK DIÁKSPORT EGYESÜLETE

18639876-1-12

Varsányi Borbarátok Egyesülete

18335541-1-12

Varsányi Polgárőr Egyesület

18637290-1-12

Varsány-Tábpusztai Horgászegyesület
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NÓGRÁD MEGYEI KÉZMŰVES MŰHELY

18669660-1-13

Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete

18636000-1-12

NÓGRÁD TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

18797703-1-15
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Elismerések a
településnek
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012. évben a Virágos Magyarország pályázat keretében Arany
Rózsa díjban részesült községünk. Ugyanezen pályázatban 2013ban különdíjjal jutalmazták településünket.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr
elismerésben részesítette az országban azt az 53 települést, köztük Varsány is, amelyek a közfoglalkoztatási
programban kimagaslóan teljesítettek.

A Miniszteri elismerő oklevelet 2013.
novemberében Pintérné Kanyó Judit
polgármester asszony személyesen

Kitüntetések, díjak varsányi
magánszemélyeknek, civil
szervezeteknek

E

gy jó szakma felér egy diplomával. 2013. április 24-26.
között megrendezett Szakma
Sztár Fesztivál első helyezettje Lehoczki Dávid varsányi bútorasztalos.
Bárány Antalné Strehó Margit néni
2013. augusztus 18-án Balog Zoltán

vette át a Belügyminisztérium Márvány termében.

■
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2014. évi

rendezvénynaptár

emberi erőforrások miniszterétől átvette a Népművészet Mestere-díjat a
Budai Várban.
2013. március 15-én a Varsányban
élő Schukkert András díszpolgári kitüntetést kapott, melyet az önkormányzat első ízben adott át.

■

014. június 25-29. „Tájak, Ízek,
Kultúrák”, Testvértelepülési találkozó, „Az önellátó gazdálkodás újjáélesztése”

2014. július 6.

Muzsikáló Templomkerti
Koncert

2014. augusztus 16.
Lepényfesztivál

2014. szeptember 12.
Idősek Napja

2014. szeptember 30.
Szent Mihály Napi Palóc Búcsú

2014. december 22.
Falu Karácsonyi Műsor

Varsányi Hírlap

16. oldal

Összefogással húzzák a
falu szekerét Varsányban

É

l” egy falu Észak - Magyarországon, Nógrád megye
dimbes-dombos lankái között: Varsány, az évek óta csinosodó, egyre szerethetőbb és élhetőbb
település. A falu a vidéki lét megőrzését tűzte ki képzeletbeli zászlajára. Ennek érdekében minden olyan
pályázati lehetőséget kihasználnak,
melyek a helyiek életminőségének
javítását, Varsány fejlődését eredményezik. Az önkormányzat és a civil
szervezetek közreműködésével, az
elmúlt három évben, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
100%-os intenzitású támogatásával
projektek sorát valósítottak meg a
településen.
A két legjelentősebb önkormányzati fejlesztés, 2012-ben és 2013-ban
valósult meg: A „Vidéki örökség megőrzése” elnevezésű pályázatból épült
meg a falu parkolója, és a helyi hívek legnagyobb örömére a templomkert felújítása is megtörtént. Nem
várhatott magára a Közösségi Ház
korszerűsítése sem, hiszen az intézmény nem csupán megnevezésében, hanem a maga valóságában is
sok-sok helyi és kistérségi program
helyszíne. A varsányi Lepényfesztiválra és a Szent Mihály napi palóc búcsúra évente több ezer ember látogat.
A „Közösségi célú fejlesztés” címet viselő pályázat, közel nettó 17 millió
forintos támogatásban részesült.

A pályázati lehetőségekről természetesen a helyi, illetve varsányi
székhelyű Nógrád megyei hatáskörrel rendelkező civil szervezetek sem
maradtak le. Kiemelésre érdemes a
Nógrád Turizmusáért Egyesület és a
Nógrád Megyei Kézműves Műhely
Egyesület. A két szervezet fontos
alkotóeleme a civil szférának, ráadásul egységesen a hagyományőrzés, a megye értékeinek ápolása

-
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Információk:

mentén működik. 2011-ben a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” elnevezésű pályázaton a helyi
Kézművesporta kialakítására nyert
támogatást a Nógrád Turizmusáért
Egyesület. A régi parasztházat már
korábban, 2008-ban vásárolta meg
a civil szervezet: az épület lett a megyei falusi vendéglátók és a megyei
kézműves egyesületek székhelye, valamint a kézművesek alkotóháza is.
A portán két vendégszobát és két,
különböző foglalkozásokra alkalmas
műhelyt alakítottak ki. Az 50 fő befogadására alkalmas nyitott színben
egy kemencét is felépítettek.
Ugyancsak a Nógrád Turizmusáért
Egyesület sikeres pályázata keretében készült ötféle, úgynevezett INFOMAP a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” pályázat keretében. A kiadványok tematikusan mutatják be az
Ipoly-menti térség turisztikai látnivalóit, turisztikai útvonalait, fesztiváljait, kézműveseit és falusi vendéglátóit.
2012-ben a Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület támogatással valósíthatta meg a Nyitott Műhely Galériák rendezvénysorozatát.
Az egyesületnek deklarált célja, hogy
szűkebb és tágabb környezetében
közelebb hozza egymáshoz a kézműves mestereket, és bemutatkozási, kiállítási lehetőséget biztosítson
számukra. Ezekre alapozva a megyébe látogató turisták megismerkedhetnek a palóc hagyományokkal,
az ősi mesterségek mai követőivel, s
vihetik jó hírüket szerte az országban, vagy a határokon túlra is. Ennek
a szellemiségnek a jegyében valósult
meg a Nyitott Műhely Galériák projekt, melynek keretében több Ipolymenti településen mutatkoztak be
a kézműves mesterek.
www.mvh.gov.hu

■

Dr. Rózsa Szilveszter

háziorvos rendelési ideje:

+36 32 387 004
hétfő 10:00-13:00
kedd 13:30-14:30
szerda 9:00-12:00
csütörtök 12:00-14:00
péntek 8:00-12:00

Védőnő

tanácsadásának ideje:

+36 70 338 75 32
kedd 8:00-10:00
szerda 8:00-10:00

Gyógyszertár

+36 30 993 33 56
hétfő 9:00-13:00
szerda 9:00-13:00
péntek 9:00-12:00

Varsányi Közös
Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási ideje:

+ 36 32 387 387
hétfő
8:00-12:00 és
13:00-16:00
szerda
8:00-12:00 és
13.00-16:00
péntek
8:00-12:00
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