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Ahol múlt, jelen, jövő összeér.

Választási fórum 2019. október 03.



„Akarj több lenni minden egyes nap, akarj többet elérni, 
mert ez adja az emberi lét egyik értelmét.” (Csernok Miklós)

• Megvalósult beruházások a 2. választási ciklusban 2014-2019-ig



„Mindig legyenek terveink. Fontos, hogy egymásra épülő, 
megalapozott tervek legyenek.”
2019-2024.

• Egészségügyi Központ felújítása, Zeneház kialakítása, Általános Iskola 
felújítása, Étterem kialakítása, Zarándokház építése, Kamerarendszer, 
Kézművesporta tovább fejlesztése pajta kialakítása, Útfelújítások, 
Óvoda felújítása, Óvodai játszótér kialakítása, Temető kerítésének 
felújítása, urnafal építése, Focipályák, települési játszótér és fagyizó 
kialakítása, piactér létrehozása, szolgálati lakások kialakítása.



“…tiszteld az utakat, mert elvezetnek oda, ahova menni szeretnél…”

• Bel-és külterületi árkok, földutak rendben tartása.
• A lakosság és a gazdálkodók együttműködése elengedhetetlen.

• Virágosítás, fásítás, parkosítás
Eredmény: rendezett, szép település, 
egészséges lakókörnyezet



„…eredményesség, hatékonyság, elhivatottság…”
• Önkormányzati munka.
Eredményesség: a közigazgatás az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki megfelelő színvonalon. 
Hatékony: Akkor, ha a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt minőséget a legalacsonyabb 
erőforrás-ráfordítással éri el. 
Elhivatott a közigazgatás, ha az apparátus, a „köz” szolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelően, 
tisztességesen, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően, a nyilvánosság által elszámoltathatóan, az egyéni 
teljesítményüket tükröző vezetői megbecsülés mellett látják el munkájukat.



„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon 
szeretik egymást…. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi 
helyzeten és világnézeten túl.” (Müller Péter)

• Intézmények, szolgáltatók a településen
Általános Iskola, Játékkuckó óvoda, Gyerekház, Közösségi ház és Könyvtár, Varsányi Konyha.
Egészségügyi Központ. Orvos, szakasszisztensek, védőnő
Idősek ellátása, Gyógyszertár, Posta. Élelmiszer boltok.
Falugazdaság: 9 év távlatában. Eredményes, fenntartható. Varroda, Varróműhely, Feldolgozóüzem.
Gyümölcs, zöldség-és gyógynövény termesztés.



„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, 

hogy annak értéke is van?” (Katherine Graham)

• Civil szervezetek: Varsányi Faluszépítő Hagyományőrző-és Kulturális 
Egyesület, Nógrád Turizmusáért Egyesület, Varsányi Borbarátok 
Egyesülete, Varsány Sportegyesület, Varsányi Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. Tábi Vadásztársaság, Horgászegyesület. Rendőrség.



„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”
(József Attila)

• Testvértelepülések: Otmuchów, Sedziejowice, Ragyolc, Palics, 
Homoródkarácsonyfalva, Padrón

• Rendezvények: Lepényfesztivál, Szent Mihály napi Palóc búcsú, 
Közösségek hete

• Településünk ismertsége. Film, kiadványok: Vonzóvá váltunk. Média. 



„Nincs jutalom munka nélkül, győzelem erőfeszítés nélkül, 
győztes csata kockázat nélkül.” (Nora Roberts)

• Elismerések. Virágos Magyarország: Arany Rózsa díj, BM elismerés, Az 
év települése, Magyar Turisztikai ügynökség különdíja, Fővédnöki díj, 
Az Országgyűlés Fenntartható Bizottságának különdíja.

Magyarországi Falumegújítási díj 
Nógrádikum díj 
Belügyminiszteri elismerés



„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”.  
(gróf Széchenyi István)


