Varsány Község Önkormányzata
Nógrád megye

Pintérné Kanyó Judit, polgármester
A munkanélküliek száma igen magas, ezért rendkívül nagy jelentőséggel bír a közfoglalkoztatás megszervezése. Négy programlábban
dolgoztunk: mezőgazdasági 20 fő, téli
értékteremtő 17 fő, belvíz 9 fő, közút 12
fő. Eddig 6 hektár földterületet vontunk saját
művelésbe (málna, gyümölcsös, zöldséges). A téli értékteremtő
program keretében folyamatosan zajlik az intézmények felújítása, karbantartása. Ebből a szempontból nagy előnyünk, hogy
szakmunkásokat (ács, kőműves, festő) is tudunk alkalmazni a
közfoglalkoztatás keretében. A belvizes és közutas programnak
köszönhetően folyamatos a vízelvezető árkok és patakmedrek karbantartása, fűnyírás. Egységes és rendezett falukép
fogadja az idelátogatókat, az itt élőknek pedig élhető
környezetet biztosít. A start munkaprogramban elért
eredményeink elismeréséül miniszteri dicséretben és

pénzjutalomban részesült településünk. Ennek köszönhetően megvásárlásra került
egy kistraktor. Szintén e program keretében lehetőségünk nyílt egy ingatlan megvásárlására, amelyet
étteremmé kívánunk átalakítani.
Az önkormányzat csatlakozott a
Varsányi Falugazdaság Szociális
Szövetkezethez. 2014-ben további 5 hektár földterületet kívánunk
művelésbe vonni, zöldségeskert
kialakítására. A megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel a fenntartásunkban működő konyhát kívánjuk
ellátni, a felesleget pedig értékesíteni
szeretnénk. 2014-től beindítjuk a gombatermesztést. Start mintaprogram keretében kérelmet
nyújtunk be gyógynövénytermesztésre vonatkozóan. Fontos
lenne, hogy 2014-ben is tudjunk szakmunkásokat foglalkoztatni, mert folytatni kívánjuk az intézmények felújítását. 2014-ben
80-100 fő közfoglalkoztatását tervezzük. Képzéseket is
tervezünk: gombatermesztő és sajtkészítő.
Báránkó Tamásné, közfoglalkoztatott
Hosszú évek óta munkanélküli voltam. 2013 márciusától vettem
részt a közfoglalkoztatásban, a mezőgazdasági programban. Számomra öröm, hogy dolgozhattam, értéket termelhettem. A megtermelt zöldségekkel hozzájárultunk a közétkeztetéshez. Nagy feladat volt a
gyümölcsös telepítése, de ezzel hosszútávra biztosítottuk az emberek foglalkoztatását. Feladataink közül nagyon látványos a közterületek virágosítása, a parkgondozás. Jó hallani az itt élő és idelátogató emberektől, hogy milyen szép a falu.
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Varsány község Nógrád megyében a szécsényi járásban található, az ország 48 leghátrányosabb kistérségei közé tartozik.
Csak közúton közelíthető meg. Palócföldi fekvése, élő néphagyománya és fesztiváljai révén igazi turisztikai látványosság.
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