Varsány - Ahol múlt, jelen, jövő összeér
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Varsányiak!
Születésem óta Varsányban élek. Ide
köt minden, ami egy ember számára az élete
során fontos lehet. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, az elmúlt
évtizedekben munkáimat mindig örömmel és
hivatástudattal végeztem.
Könyvtárosként, turisztikai irodavezetőként, civil
szervezetek elnökeként és polgármesterként tevékenykedtem. Mind közül mégis a legkedvesebb a
polgármesteri munka, mert az elmúlt 9 évben szülőfalum fejlődéséért dolgozhattam. Nagy öröm
számomra, hogy sok embert tekinthetek igazi
kollégának, segítő, becsületes embernek, akikre a
mindennapok során számíthatok.
Egy település fejlődését meghatározza, hogy milyen földrajzi környezetben helyezkedik el, továbbá az ott élő emberek életminősége, kulturális adottságai, jó színvonalon
működő szolgáltatások jelenléte. Településünkön élelmiszer- és vegyiáru bolt, egészségügyi ellátás, intézmények: iskola, óvoda, gyerekház elérhetők, bár a minőségen
mindig van mit javítani. Talán ez az a szemlélet ami előbbre visz bennünket, hogy soha
nem lehetünk teljes mértékben elégedettek. Mottóm, hogy: mindig legyenek terveink.
Fontos, hogy egymásra épülő, megalapozott tervek legyenek.
A közösségben való gondolkodás, az összefogás, az egymásra való odafigyelés mind
a helyi társadalmat erősítik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy értékelem, hogy
Varsány fejlődésének titka éppen ebben rejlik. Kialakult egy pozitív szemlélet, mely
során bizonyossá vált, hogy az egymás iránti figyelem, bizalom erőt jelenthet, ami
megtérül, hiszen a közösségnek nevelő ereje is van.
További fontos tényező, hogy a helyben létrehozott munkahelyeket meg tudtuk őrizni,
hogy képesek voltunk e tekintetben is fejlődni.
A szécsényi járás, nagyobb települései közé tartozunk. Az önkormányzati társulásoknak
nagyon fontos jelentőséget tulajdonítok, hiszen a közösen megvalósított feladatellátás, mint
pl. orvosi ügyelet, határon átnyúló pályázati lehetőségek új távlatokat nyitnak meg előttünk.
Hiszem, hogy csak az összehangolt munka, az egyetértés, a jószándékkal megközelített
feladatmegoldás teremthet egységet a megválasztásra kerülő képviselő-testületben is,
ami aztán egy még hatékonyabb és gyümölcsözőbb fejlődést eredményezhet.
A fentieket összefoglalva vallom, hogy a közösségünkben rejlő erő, a szeretettel,
odafigyeléssel, szakértelemmel végzett munka mindenkor meghozza a gyümölcsét.
Erre Varsány az elmúlt években jó például szolgált.
Kívánom, hogy az elkövetkező években is ez a szemlélet legyen a meghatározó
településünkön!
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Megvalósult beruházások a 2. választási ciklusban,
2014-2019-ig
A terv, miszerint minden évben épüljön vagy újuljon meg egy intézmény, jöjjön létre
új munkahely vagy szolgáltatás. Megvalósult.

Varroda

Feldolgozó üzem

2015-ben a varrodát,
2016-ban a feldolgozó üzemet, a raktárat és a portéka boltot,
2017-ben a falugazdaság központi telephelyén épített garázst,
2018-ban a gyógyszertárat és a Községházát adtuk át,
2019-ben elkészült az Idősek Klubja és az óvoda kerítése.

Gyógyszertár

Községháza

Tervezett beruházások
Az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy kizárólag saját forrásból
valósítsa meg a terveit. Mindenkor szükség van pályázati forrás bevonására. Az elmúlt
években sikeresen pályáztunk, több program kapott pozitív elbírálást.
Egészségügyi Központ
A Területi Operatív Program
82 millió Ft támogatással.

keretében

2

újul

meg

2019-ben,

mintegy

Varsány - Ahol múlt, jelen, jövő összeér
Az épület nyílászáróinak a cseréjére, a falak és a födém szerkezet hőszigetelésére,
napelemes fűtéskorszerűsítésre kerül sor. Továbbra is az épületben kerül elhelyezésre
a háziorvos, a védőnői szolgálat, a gyerekház és a családsegítő központ.
Zeneház kialakítása a volt orvosi szolgálati lakásból. A szécsényi járás településeivel
közösen bonyolított pályázat keretében valósul meg, melyre 4 millió Ft támogatást
kaptunk. A teljes körű felújítást 2020-ban szeretnénk befejezni, saját erő bevonásával.
A kialakításra kerülő intézményben hangszeres zeneoktatás folyik majd. A tehetséges
gyerekek számára biztosít egy kiváló lehetőséget.
Általános Iskola.
Évek óta húzódó beruházás, mely az önkormányzatot, mint tulajdonost érinti, kezelője
a Balassagyarmati Tankerületi Központ. Természetesen a tervek kidolgozásában részt
vettünk. Minden bizonnyal 2020-ban kerül sor az első ütem megvalósítására, mely
szerint emelet ráépítésre kerül sor. Ezt követi a tornaterem, majd az udvar kialakítása.
A beruházás költségvetése: több, mint 1 milliárd Ft.
Étterem megvalósítása.
A volt presszó épületét 2015-ben vásárolta vissza az önkormányzat, a Belügyminisztérium
támogatásával. Ezt követően több pályázatot is benyújtottunk, melyek sajnos nem kaptak
pozitív elbírálást. 2019-ben a Magyar Kormány döntött arról, hogy az országban 50 település kaphat kiemelt gazdaságfejlesztési támogatást. Ebbe a körbe Varsány is bekerült. Jó esélyünk van tehát arra, hogy a 70-es években épült Óvoda épületéből korszerű körülmények
közé költöztessük a konyhát, egyúttal létrejöjjön egy 60 főt befogadó étterem. Engedélyezett
építési tervdokumentációval rendelkezünk. A beruházás tervezett költsége: 160 millió Ft.
Zarándokház építése.
A Mária Út Egyesülettel való jó kapcsolatnak köszönhetően esélyünk van egy 30 főt
befogadó zarándokház építésére.
Ezzel a céllal vásároltuk meg a 296 hrsz-ú ingatlant. (Varsány, Szécsényi út 62.)
Az előzetes egyeztetésen és felmérésen túl vagyunk. Kormányzati döntésre várunk.
Kamerarendszer (LEADER)
Folyamatban lévő pályázat.
2018-ban nyújtottuk be a pályázatot, mely szerint a település fő közlekedési útvonalaira, intézményeink környékére kerül térfigyelő kamera.
Egy nagyon korszerű, rendszámfelismerő programmal ellátott rendszert fogunk
kiépíteni. A beruházás költségvetése: 3 millió Ft.
Kézművesporta tovább fejlesztése, pajta kialakítása (LEADER)
Folyamatban lévő pályázat
A Kossuth úti épület és annak kertje, a lakosság körében is kedvelt pihenőhely. A pajta
kialakításával további zárt, a hidegebb időszakban is megtartható rendezvényeknek,
foglalkozásoknak nyújt megfelelő helyszínt. A beruházás költségvetése: 8 millió Ft
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Dózsa György út felújítása (Belügyminisztérium)
Pályázatot nyújtottunk be az alvégi út és árkok rendezése érdekében. Várhatóan egy
ún. második körös elbírálást követően számíthatunk támogatásra.
Költségvetése: 14 millió Ft
Szent István út felújítása. (Magyar Falu Program) Jó eséllyel pályázunk az út
felújítására a Magyar Falu Program keretében. Új tervek készültek, mely alapján költséghatékonyan kerül felújításra a Szent István út és körnéke. A járda az utca teljes
hosszában elkészült.
Költségvetése: 20 millió Ft. A pályázat benyújtásra került.
Óvoda felújítása (Magyar Falu Program)
A település 70-es években épült óvodája felújításra szorul. Belső terei, csoportszobái
az elmúlt években megújultak. Esztétikus, rendezett körülmények között történik a
gyermekek nevelése. A konyha kiköltözését követően megkezdődik az épület nyílászáróinak a cseréje, a falak szigetelése, tornaszoba kialakítása.
költségvetése: 34 millió Ft. A pályázat benyújtásra került
Óvodai játszótér kialakítása (Magyar Falu Program)
Az óvoda udvarán jelenleg is meglévő játszóteret szükséges modernizálni, a kültéri
eszközök többsége cserére szorul. A mai kor követelményeinek megfelelő, modern
játszótér kialakítása a cél. Tervezett költségvetése: 4 millió Ft. A pályázat benyújtásra
került.
Temető kerítésének felújítása, urnafal építése (Magyar Falu Program)
A temető rendben tartására mindig gondot fordítottunk. Az utóbbi időszakban lényegesen csökkent a közfoglalkoztatotti dolgozói létszám, ezért időnként akadozik a fűnyírás. Arra törekszem, hogy a temető teljes területének a rendbetétele megtörténjen, ezért
került benyújtásra a pályázat, melyből a kerítés teljes hosszban megújul, kivágásra
kerülnek a fák, jelentős földmunkát végzünk a volt gázcsere telep környékén. Új parkolóhelyek kialakítását is szükségesnek tartom. Ehhez telkek megvásárlása szükséges.
Az urnafal kialakítása a ravatalozó melletti területen fog megtörténni.
Az összes munka költségvetése: 5 millió Ft
Focipálya
Nagypálya: Szeretnék megoldást találni a pálya rendezésére és az öltöző felújítására.
Meglátásom szerint pályázati forrás bevonása mindenképpen szükséges. Véleményem szerint érdemes megfontolni a pálya áthelyezését is. Ezt követően egy korszerű,
XXI. századi pálya és öltöző alakulhat ki településünkön. A varsányi focicsapat vezetésével együttműködve kívánjuk meghozni a döntést.
Kispálya: a Bem apó és a Jókai utak közötti, jelenlegi ún. játszótér területén kispályát
alakítunk ki. Regisztráció megtörtént, a pályázat benyújtásra kerül 2019 őszén.
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Települési játszótér és fagyizó kialakítása
Tervek szerint a Közösségi Ház szabadidő parkjában kerül kialakításra egy mindenki
számára elérhető játszótér, melyhez kapcsolódik fagyizó is. A 2020-as költségvetési
keret terhére vagy az esetlegesen addig megjelenő pályázati forrásokra alapozva.
Piactér létrehozása (2020. évi közfoglalkoztatási program)
Rendezett körülmények közé, végleges helyére szükséges költöztetni a piacteret.
A Falugazdaság központi telephelye (postaudvar) a posta előtti terület alkalmas erre a célra.
A 2020. évi közfoglalkoztatási program keretein belül esély van a megvalósítására.
Tervezett költségvetése: 5 millió Ft
Szolgálati lakások kialakítása (rendőr, tanár, orvos) Magyar Falu Program
A településen több eladó ingatlan közül lehet választani, melyek alkalmasak szolgálati lakások kialakítására. Egy település életében nagyon fontos, hogy megfelelő
végzettséggel rendelkező szakemberek dolgozzanak az intézményekben, jó legyen a
közbiztonság. A szolgálati lakások a fiatal szakemberek számára minden bizonnyal
ösztönzőek lehetnek a letelepedést illetően.

Bel-és külterületi árkok, földutak rendben tartása

Az állami támogatás keret terhére, valamint a Magyar Közúttal való jó kapcsolatnak
köszönhetően, az elmúlt években folyamatosan megtörtént a bel-és külterületi utak és
az árkok karbantartása. A szélsőséges időjárás következtében azonban sokkal gyakrabban szükséges elvégezni a tisztítási munkákat. Ehhez azonban a lakosság megfelelő
együttműködése is szükséges. A fűnyírás, árkolás, az előkertek rendben tartása mindenkor az ott lakók feladata volt. Kérem, hogy ebben a jövőben is legyenek partnerek.
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Virágosítás, fásítás, parkosítás

Meggyőződésem, hogy jobb egy olyan településen élni, ahová jó megérkezni. Mert
rendezett, tiszta utcák, szép porták fogadnak bennünket. A településről alkotott kép, az
első benyomás nagyon fontos. Olyan mint egy háznak az előszobája.
Nagyon örülök, hogy ezt a törekvésünket mások is észreveszik, mi több jutalmazzák. Több
országos elismerést kaptunk az elmúlt években a tiszta, szép és rendezett környezetünkért.
A jövőben is arra törekszem, hogy még több fát, virágot, évelő növényt ültessünk településünkön.

Önkormányzati munka

Elengedhetetlenül fontos a hivatal zavartalan működtetése szempontjából a megfelelő infrastrukturális háttér, mind személyi, mind tárgyi eszköz vonatkozásban. Varsány
azon kevés települések közé tartozik, ahol van egy kiváló, jogi végzettséggel rendelkező jegyző, diplomás adó- és pénzügyes kolléganők. Zavartalanul ellátják a hagyatéki és a szociális ügyeket, naprakészen kezelik az irattárat, az anyakönyvet, valamint
felkészült kolléganők, munkavezetők fogadják az ügyfeleket és a közfoglalkoztatási
programban dolgozókat.
Képviselő-testület: A képviselő-testület 7 főből áll. Az elmúlt 5 évben rendszeresek voltak a testületi ülések, 268 határozatot hoztunk. Időben elkészültek a testületi
ülések jegyzőkönyvei, melyet megküldtünk a Kormányhivatalnak és közzétettünk a
www.varsany.hu weboldalon. A jövőre nézve fontosnak tartom, hogy aki képviselőtestületi tagként szeretne dolgozni, vegyen részt az önkormányzati munkában, járjon el a település rendezvényeire, képviselje a települést bel-és külföldön egyaránt.
Itt szeretném megköszönni a 2014-2019 között működő testület tagjainak a munkáját.

Intézmények, szolgáltatók a településen

Megállapítható, hogy valamennyi intézményünk és szolgáltatásunk jó színvonalon, megfelelő személyi háttérrel -zömében szakképesítéssel rendelkező kollégák- működik.
Általános Iskola. A település legnagyobb intézménye, 100 gyermek oktatását végzik. A fentiekben már utaltam rá, hogy az iskola egy jelentős beruházás előtt áll. Az
intézményt átvette át a Balassagyarmati Tankerületi Központ, ami azt jelenti, hogy
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a fenntartásáról gondoskodik, az ingatlan tulajdonosa továbbra is Varsány Község
Önkormányzata. Települési szinten jó az együttműködés az intézmény vezetésével, a
tantestülettel, és a dolgozókkal egyaránt. A települési, a nemzeti ünnepek, megemlékezések színvonalas lebonyolításában a gyerekek rendszeresen részt vesznek.
Közösségi Ház és Könyvtár
A településen zajló rendezvények kulturális színtere. 2018-ban a könyvtár teljes
állományának átválogatása, frissítése megtörtént. A Házban pályázatíró és rendezvényszervező kollégák dolgoznak. A szabadidőpark további rendezése, fejlesztése elengedhetetlen. A színpad előtt fedett nézőtér kialakítását tervezzük.
költségvetése: 8 millió Ft, INTERREG - Határon Átnyúló pályázat keretében
Játékkuckó Óvoda. Az intézménybe 2019-ben több, mint 50 gyermek iratkozott be.
Szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógusok és dajkák látják el a gyermekek nevelését és felügyeletét. Az óvoda belső felújítása az elmúlt években megtörtént, játékokkal egyéb eszközökkel való ellátás is jónak mondható.
Varsányi Konyha: Napi 300 adag étel készül. Az iskolában és az óvodában háromszori ingyenes étkezést biztosít 150 fő gyermek számára. Továbbá 80 fő szociális étkezőt
látnak el, valamint intézményi és vendég étkezést bonyolítanak 4 fős állandó szakképzett személyzettel. A konyhát a 70-es években, az óvodával egy épületben alakították
ki. Mára indokolt egy korszerű, új konyhának a létrehozása. Tervek szerint az új étterem (a volt presszó átalakítását követően) ezt a funkciót el fogja látni.
Gyerekház: Napi rendszerességgel nyitva tartó, a 3 éven aluli gyerekeket és szüleiket
fogadja. A nyilvántartott gyermekek száma (2019. szeptemberi adatok alapján) 20 fő.
Az óvodára való felkészítés, a hátrányokkal küzdők beilleszkedésének segítése a fő
tevékenységük.
Egészségügy: Örömmel állapítható meg, hogy Varsányban -sok más településsel
ellentétben-van háziorvos, 2 fő szakasszisztens és védőnő. A kialakítás alatt álló Egészségügyi Központot az eddigieknél is jobb színvonalúra szeretnénk fejleszteni. A szakemberek megbecsülése e tekintetben is kiemelten fontos számomra.
Idősek ellátása: Szociális társulás keretében látjuk el ezt a feladatot. 3 varsányi gondozónő 27 idős embernek nyújt napi segítséget. A jövőben még nagyobb hangsúlyt
fektetünk az idősek gondozására. Tervek szerint kialakítunk egy idősek bentlakásos
otthonát. Ehhez mindenekelőtt ingatlanvásárlásra van szükség. A program kidolgozás
alatt van.
Valamennyi intézményünkben dolgozó kollégának köszönöm az áldozatos, időnként
embert próbáló munkáját. A jövőben is mindent megteszek a jobb feltételek megteremtése érdekében.
Gyógyszertár: A 2018-ban átadott fiókgyógyszertár további működtetése a cél, hiszen
a településen élő betegek azonnali kiszolgálását teszi lehetővé.
Posta: Településünkön évtizedek óta üzemel a posta. Jelenlegi fenntartó: Magyar Posta
Cél a további működtetés és felújítás.
Élelmiszer boltok: Elengedhetetlen, hogy a településen működő Coop boltok felújításra kerüljenek. A Palóc-Coop vezetőségével való jó kapcsolatnak köszönhetően az
ún. felső bolt felújítása elkezdődött.
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Varsányi Falugazdaság
Településünk 2010-ben csatlakozott a közfoglalkoztatási
programhoz. Már a kezdetekkor célul tűztem ki, hogy elsősorban értékteremtő foglalkoztatást fogunk megvalósítani. Volt olyan év, amikor 150 embert foglalkoztatott az
önkormányzat. Az emberi erőforrások feltérképezését, és
a szakmai háttér megismerését követően alakult ki, hogy
mely munkaterületek jöhetnek szóba a munkahelyteremtés
szempontjából.
9 év telt el a program kezdete óta. Elmondhatom, hogy
eredményesen dolgoztunk, hiszen egy jó színvonalú, működőképes gazdasága van településünk önkormányzatának.
13 ha-on gazdálkodunk, melyből 7 ha gyümölcsös, a
fennmaradó területen gyógynövényt, és zöldségnövényeket termelünk, valamint van 3 db egyenként 280 nm-es
fóliasátrunk. Sajnos mára a málna ültetvény tönkre ment, a
hagyományos régi gyümölcsfa fajták telepítése nem sikerült. Az érintett földterületek
sorsán a jövőben érdemes elgondolkodni: javaslom elcserélni v. bérbe adni. A gazdaságban dolgozók száma (2019. szeptemberi adat szerint: 40 fő) A kialakult létszám is
azt indokolja, hogy csak annyi munkát szabad felvállalni az önkormányzat gazdaságának, amelyhez megfelelő kapacitással rendelkezik.
A munkavezetők szakértelemmel látják el a feladatukat, mely nagyban hozzájárul a
sikeres működéshez.

A Falugazdaság részét képezi a gyógy-és fűszernövény kert. 2500 nm-en több mint 40 féle
gyógynövény található. Elsődleges cél volt megismertetni és megszerettetni a régen használt,
mára kicsit elfeledett gyógynövényeket. Jelenleg tea keverékeket, fűszerolajat és fűszer ecetet
állítanak elő az itt dolgozók. Érdemes lenne azonban tankertként is működtetni.
A varrodában, -megnyitását követően- elsősorban a járás településein dolgozó
közfoglalkoztatottaknak állítottak elő munkaruházati termékeket. Jelenleg a váci székhelyű Duna Mix Kft.-nek végeznek bedolgozói munkát. Ezáltal jelentősen nőtt a dolgozók bére, valamint hosszútávú munkavégzésre van kilátás. Jelenleg 5 fő dolgozik
a varrodában.
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A varróműhelyben ajándék-és használati tárgyak készülnek. Különös figyelemmel a palóc motívumokra, a hagyományőrzésre. Egyre kedveltebb és ismertebb a varsányi portéka
ajándékbolt. 2+2 főnek biztosít rendszeresen munkát. A feldolgozó üzembe kerülnek a mezőgazdaságban megtermelt zöldségek és gyümölcsök. Lekvár, szörp és savanyúság készül,
valamint a téli időszakban tészta előállítással foglalkoznak. Elsősorban a varsányi konyhára
kerülnek a termékek. Az ún. fölösleget értékesítik. Minden szükséges működési engedél�lyel rendelkezik a kisüzem. 2019. szeptemberi adatok szerint 2 fő dolgozik a feldolgozó
üzemben.
A falugazdaságban dolgozók munkája elismerésre méltó. Arra törekszem, hogy hos�szútávon fennmaradjanak ezek a munkahelyek, sőt a kapacitás fejlesztést is tervezem.
Civil szervezetek:
Varsány községben több bejegyzett civil szervezet működik. Fontos, közösségépítő
szerepüket nem lehet eléggé hangsúlyozni. Véleményem szerint az a jól működő civil
szervezet, amely befogadó, együttműködő, segítő szándékkal jött létre. Elkötelezett és
következetes a céljai megvalósítása érdekében. A lakosság széles rétegét be tudja vonni a munkájába. Együttműködő a település önkormányzatával, hiszen a pályázatokon
való közös indulás is komoly előnyöket jelenthet.
Varsányi Faluszépítő Hagyományőrző és Kulturális Egyesület: településünk legaktívabb szervezete. Rendszeres résztvevői a kulturális és társadalmi ünnepeknek. Számtalan meghívásnak tesznek eleget. A szervezet nevében 2018-ban pályázatot nyújtottunk be, melynek köszönhetően 1,8 millió Ft-ot nyertek népviseleti ruhák és kellékek
vásárlására. Köszönöm a kitartó, eredményes, jó csapatmunkát, a közösségi életünkben való aktív szerepvállalást a szervezet minden tagjának.
Nógrád Turizmusáért Egyesület: A szervezet elsődleges feladata, hogy turisztikai
marketing munkát végezzen Nógrád megyében. Konferenciákat, rendezvényeket szervezzen. Az évente megrendezésre kerülő közösségek hete is a szervezet nevéhez fűződik. Az egyesület tulajdonát képezi a varsányi Kézművesporta és vendégház. Több
sikeres pályázatot bonyolított le az elmúlt években. Többek között a 2018-ban megrendezett Székely-Palóc lakodalmat.
Varsányi Borbarátok Egyesülete: Az egyesület célja többek között a helyi hagyományok ápolása különös tekintettel a szőlő-és borkultúrára. Együttműködni a település civil szervezeteivel. Arra törekszem, hogy a településen működő közösség csatlakozzon
minden olyan kezdeményezéshez, mely a községünk további fejlődését eredményezi.
Varsány Sportegyesület: A jövőben még nagyobb intenzitással kell támogatni a varsányi
gyerekek és fiatalok sportolását, különös tekintettel a focira. Nagyon büszke vagyok az ifjúsági és a nagycsapatra egyaránt, egyben gratulálok az elmúlt években elért eredményekhez.
Varsányi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Elengedhetetlen, hogy egy valóban működő polgárőrsége legyen a településünknek. Tárgyi infrastrukturális háttér
rendelkezésre áll. Szükséges a megfelelő személyi háttér kialakítása.
Rendőrség: Jó a kapcsolat. Több, a településünket érintő ügyben történt megnyugtató intézkedés az elmúlt években. Arra törekszem, hogy Varsánynak legyen „önálló”
rendőre. Szolgálati lakás építését kezdeményeztem a Belügyminiszternél. A tervek kidolgozását követően van esély a megvalósításra.
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Testvértelepülések: A létrejöttük célja minden esetben a kulturális sokszínűség
hangsúlyozása, együttműködés a hagyományápolás, oktatás, nyelvtanulás területén, tanulni egymástól, megtapasztalni, hogy tőlünk távol mit csinálnak másként,
esetenként jobban.
Valamennyi testvértelepüléssel fenntartjuk a kapcsolatot, lehetőségeinkhez mérten és a
földrajzi távolságot is figyelembe véve ápoljuk azt.
Varsány község testvértelepülései: Otmuchów, Sedziejowice (Lengyelország); Ragyolc (Szlovákia); Palics (Szerbia); Homoródkarácsonyfalva (Erdély);
Padrón (Spanyolország)
Rendezvények:
Lepényfesztivál.
Már több mint egy évtizede kerül megrendezésre az egyre nagyobb érdeklődésre számító fesztivál. Megyehatáron túlról is érkeznek vendégek. Az ország turisztikai vérkeringésébe való bekerülés a cél. Mindez azt eredményezheti, hogy szükség lesz további
szálláshelyek és színvonalas szolgáltatások kialakítására.
Szent Mihály napi palóc búcsú
Évtizedek óta a településünk
búcsúja. Minden évben színvonalas felvonulással, fellépőkkel,
színes forgataggal várjuk az elszármazott családtagokat, barátokat, ismerősöket. A jövőben is
különös odafigyeléssel szervezzük meg a rendezvényt.
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Közösségek Hete
Egyhetes programsorozat. A hagyományőrzés, a palóc népi kultúra és gasztronómia
bemutatása a cél. Évről évre egyre nagyobb érdeklődés kíséri a rendezvénysorozatot.
(pl. Székely-Palóc lakodalom)
Településünk ismertsége
Egy település akkor válik ismertté, ha valamivel kitűnik a többi közül. Természetesen
arra gondolok, hogy felfigyelnek az ott folyó fejlesztésre, gyarapodásra, szép környezetre, jó intézményi ellátottságra, egyszóval fejlődésre.
Meggyőződésem, hogy Varsány egy ilyen település lett. Kitűnik a környezetéből. Ahogyan az „idegenek” vagy a hazalátogatók megfogalmazzák: jó ide jönni, büszke vagyok rá, hogy innen származom.
2018-ban egy 30 perces film készült. „Vonzóvá váltunk” címmel 3 féle kiadványt jelentettünk meg. Naprakész honlapot és közösségi oldalakat működtetünk.
Az elmúlt években számtalan helyen képviseltük Varsányt. A különböző médiumoknak rendszeres szereplői vagyunk, hogy csak a legutóbbiakat említsem: MTV,
Duna Tv Ízőrzők. Elismeréssel beszélnek településünkről. Sok varsányi ember
együttműködő és áldozatos munkájának köszönhető mindez. Legyünk erre nagyon
büszkék.
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Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Varsányiak!
Kérem engedjék meg, hogy az alábbiakban az elmúlt évek elismeréseiről is szóljak:
Virágos Magyarország program. 2012-től minden évben beneveztünk.
Eredményeink: Arany Rózsa díj 2012., Belügyminiszteri elismerő oklevél 2015.,
Az év települése 2016., Magyar Turisztikai Ügynökség különdíja 2017.,
Fővédnöki díj 2018., Az Országgyűlés Fenntartható Bizottságának védnöki díja 2019.
Magyarországi Falumegújítási díj: 3 alkalommal részesültünk ebben az elismerésben, 2016-ban, 2018-ban és 2019-ben.
Az országban 12 település vehette át a Belügyminisztérium által alapított díjat.
Nógrádikum díj: Varsány község a Nógrád Megyei Önkormányzat által alapított díjat
2018-ban vette át. „Varsány közösségi élete és a túrós lepény készítés hagyományainak
éltetése” érdemeinek elismeréséül.
Belügyminiszteri elismerés: A közfoglalkoztatási programok kiváló színvonalú megvalósításáért. 2013.
Köszönöm településünk lakóinak a bizalmat, az együttműködést, az elmúlt években
tanúsított jószándékot. Nagyon örülök, hogy sokan vagyunk Varsányban akik látjuk,
hogy ennek a településnek nemcsak múltja és jelene van, de biztos, hogy lesz jövője is.
Tisztelettel várok minden kedves varsányi lakost 2019. október 3-án a 17 órakor
kezdődő választási fórumon, melyre a Közösségi Házban kerül sor.
Köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal és érdeklődésükkel!
Kanyó Judit
polgármester-jelölt
2019. szeptember
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