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Varsány Község Önkormányzata idôszaki kiadványa
„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik mennyből az angyal.”
- Márai Sándor -

Áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog
új évet kíván Varsány Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
Kanyó Judit
polgármester

Dr. Kiss Tamás
jegyző
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Gyarapodó Varsány

Ö

nkormányzatunk ebben az
évben is kitűzte maga elé
azt a nemes, de vállalható
célt, hogy településünkön újabb
értékeket hoz létre, amelyekkel
elősegíti a falu lakosságának boldogulását és növeli Varsány elismertségét szűkebb és tágabb ha-

zánkban egyaránt. Egy kis településen azonban nehéz olyan beruházásokat végrehajtani, amelyek évek
múltán is megmaradnak és megélhetést biztosítanak.
Bizakodunk, hogy az idei beruházásaink ennek a célnak eleget fognak tenni.

2. oldal
Április 1-én nyílt meg a Portéka Bolt,
mely a Kézművesportán található.
Az átadón tiszteletét tette dr. Bagó
Józsefné a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége osztályvezetője. A megnyitón, annak ellenére, hogy munkaidőben volt, szép számmal vettek
részt a helyiek.

A bolt a Kézművesporta és a Varroda termékeit árusítja. A termékek minősége kitűnő, hála a gondos elkészítésnek. A Portéka Bolt
nyitva tartása: hétköznaponként
8.00-16.00. Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
Június 30-án került átadásra a Petőfi úton kialakított Feldolgozó Üzem
és a mellette elhelyezkedő raktár.
Ezzel végre teljes körűen megújult
a falu központjában lévő két, rossz
állapotú és ezért kevésbé jól hasznosítható épület.
A megnyitón köszöntőt mondott
Kanyó Judit polgármester, Balla Mihály országgyűlési képviselő, Varga Péter a Belügyminisztérium szakmai tanácsadója, és jelen volt több
környékbéli település polgármestere is.
Az átadatott épület 5 főnek ad munkát, akik a Falugazdaságban megtermelt gyümölcsök és zöldségek
tartósítását végzik. A beruházás azért
is előremutató, mert a Varsányi Konyhán így még több helyi termesztésű alapanyagot lehet étkeztetés
céljából felhasználni.

■

Közfoglalkoztatás
2016

A

z elmúlt évekhez hasonlóan idén is maximálisan kihasználtuk a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket. A 3. oldalon lévő táblázat ezt mutatja be.
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3. oldal
Program neve

Időtartama

Létszám (fő) Összes támogatás (Ft)

Bérköltség (Ft)

Mezőgazdasági

2016.03.07-2017.02.28.

56

83 500 587

61 479 184

Helyi sajátosságok

2016.03.21-2017.02.28.

28

48 292 604

32 959 628

Közút

2016.04.01-2016.11.30.

15

13 439 713

10 852 968

Belvíz

2016.04.01-2016.11.30.

15

13 437 505

11 076 064

Hosszabb 4 fős

2016.04.01-2016.11.30.

4

3 890 945

3 685 760

Hosszabb 17 fős

2016.03.07-2016.11.30.

14

16 236 746

16 134 733

Hosszabb/Dajka

2016.05.02-2016.11.30.

1

806 260

806 260

Hosszabb/Dajka

2016.10.19-2017.02.28.

1

521 409

504 598

Hosszabb/Szakács

2016.05.20-2016.11.30.

1

749 775

732 964

Hosszabb/ügyintéző

2016.07.07-2016.11.30.

1

553 960

553 960

Hosszabb/ügyintéző

2016.08.10-2016.11.30.

1

425 665

425 665

Mindösszesen:

137

178 798 100

139 211 784

Adózás 2015
Adónem

Befizetés (e Ft)

Tartozás (e Ft)

Kommunális adó

2796

1823

Helyi iparűzési adó

8341

3644

Gépjárműadó

2422

1367

Késedelmi pótlékok, bírságok

31

8005

Összesen

13590

14839

Önkormányzati beruházások 2015-16
Támogatás

Saját erő

Támogatások Start 2016 a Raktár kialakításhoz és a feldolgozóüzem berendezéséhez

6.587.555 Ft

2.000.000. Ft

Kiegészítő támogatás 2015 a Feldolgozóüzem kialakításához

8.400.000 Ft

1.000.000. Ft

Varroda kialakításához start támogatás

9.237.000 Ft

6.000.000. Ft

Udvar kialakítása

3.101.216. Ft

Kocsibeálló Petőfi út 14.

2.648.000. Ft

1.000.000. Ft

Gyógynövény szárító szín építése

1.000.000. Ft

270.000. Ft

Ravatalozó vizesblokk felújítása

1.734.820. Ft

Fő út 2. szám alatti járda, parkoló építése

2.709.000. Ft

Útfelújítás

996.658. Ft

Tábi út karbantartása

1.174.750. Ft

Gyümölcsös bekerítése 1900 m

3.176.139. Ft

Fóliasátor

1.968.000. Ft

Fiat Ducato vásárlása

8.672.634. Ft

Honda Dió robogó vásárlása

145.000. Ft

Motowell robogó védőnőnek

300.000. Ft

Dankó úti hidak felújítása TÁMOP

3.689.765. Ft

Temető szemétlerakó kialakítása

1.280.001. Ft

Hagyományőrzők Háza belső felújítása

5.345.214. Ft

754. hrsz telek vásárlása
Szécsényi út 21. megvásárlása
Az adatokat a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói állították össze

500.000. Ft
1.900.000. Ft

Varsányi Hírlap - 2016. december

A szakmaközi kapcsolatok szerepe

E

gy település életében fontos szerepe van a tapasztalatcserének, mivel az egyegy közösség által megszerzett ismeretek felgyorsíthatják mások fejlődését. Éppen ezért érkezik Varsányba számos szakmai csoport,
az évnek szinte minden időszakában, mert mozgatórugója kívánunk
lenni a különböző önkormányzatok, civil szervezetek és állami intézmények együttműködősének.
Minden ilyen látogatás jó alkalom
arra, hogy növeljük településünk
ismertségét és újabb támogatókat

találjuk elképzeléseinkhez. Ebben
az évben is számos csoport érkezett településünkre.
Az év elején fogadhattuk a Mária
Út Közhasznú Egyesület munkatársait, akikkel a zarándokturizmus
jövőjéről, községünk lehetőségeiről
tárgyaltunk. Leszögezhetjük, hogy
konstruktív megbeszélés volt és ma
már közös pályázatok beadása szerepel terveinkben.
Augusztusban erdélyi testvértelepülésünkről, Homoródkarácsonyfalváról érkeztek Benedek Enikő

4. oldal
tiszteletes asszony vezetésével látogatók. A baráti találkozáson túl
főként a gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretekről beszélgettünk. Olyan új szakmai tanácsokat
kaptunk, amelyekkel eredményesebb munkát végezhetünk.
Szeptember közepén az Európai
Unió EaSI programjának révén Varsányban és Nagybárkányban „VIdéki Romák ÉLetHELYzetének Javítása” címmel tanulmányutat szerveztünk partnereinkkel. Ezen a programon a szociális és gazdasági kérdésekre kerestük a választ többek között dr. Beer Miklós váci püspök atya
és Langarné Victor Katalin államtitkár asszony társaságában.
A hónap végén egy újabb szakmai
csoport látogatására került sor községünkben. A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai a helyi közösségek, a közösségi cselekvőképességek fejlesztésében, a vidék-,
település-, terület- és térségfejlesztésben, illetve a helyi értékek megőrzésében tudnak segítségek nyújtani. A látogatóinkkal a korábbi jó
gyakorlatok, a mi tapasztalataink
és a jövőbeni lehetséges együttműködésről is tárgyaltunk.
Az elkövetkező években is folytatni kívánjuk a szakmai egyeztetések
fórumait településünkön.

■

Pályázatok

Ö

nkormányzatunk minden
lehetséges módon igyekszik sikeres pályázatokat
benyújtani, mert jelenleg ez az
egyetlen módja annak, hogy a lehető legtöbb fejlesztést érjük el
községünkben. Ennek érdekében
számos civil szervezettel, településsel léptünk kapcsolatba.

Az egyik ilyen jelentős pályázat
kapcsán, három községgel fogtunk
össze (Karancslapujtő, Ragyolc és
Holiša), hogy szakmai tapasztalatoknak, fórumoknak, rendezvényeknek adhassunk otthont és bizonyos, kisebb volumenű fejlesztéseket végezhessünk el a Közösségi Ház szabadidőparkjában.

Egy másik pályázat szintén a turizmushoz kapcsolódik és számos
Ipoly-menti község és város, illetve a Mária Út Közhasznú Egyesület is partnerünkké vált. Célunk,
hogy gasztronómiai bemutatóteret és más kiszolgáló egységeket létesíthessünk azért, hogy a
látogatók száma egész évben magas legyen, ezzel munkát biztosítva a helybélieknek.

Varsányi Hírlap - 2016. december

5. oldal
A két már részletezett pályázaton
túl önkormányzatunk önállóan is
megpróbál minél több eredményt
elérni a különböző felhívásokon:
Támogatási igényt nyújtottunk be
a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Programra. Amennyiben
sikeres lesz a pályázatunk, akkor

K

mindenki számára használható szabadtéri sporteszközök kerülnek beépítésre a Közösségi Ház udvarán
létrehozandó sportparkban.
Továbbra is célunk, hogy a falu intézményeit (óvoda, iskola és tornaterem, Közös Önkormányzati Hi-

Varsány a nagyvilágban
özségünk az elmúlt években egyre inkább kibontakozott, s ennek köszön-

hetően számos alkalmat kap arra,
hogy bemutatkozzon a szélesebb
közönségnek is. 2016-ban négy

vatal) a modern igények kielégítésére alkalmassá tegyük.
Ezek a beruházások olyan összegeket emésztenek fel, amelyekre községünknek pályázni szükséges. Kész
tervekkel rendelkezünk.

■
kitüntetett eseményen vettünk részt.
Júliusban Balassagyarmaton a Palóc Hagyományéltető Napokon voltunk, amelyet a Szent Anna Búcsú
időpontjában tartottak. A rendezvényen helyi termékeinken túl a
Muskátli Hagyományőrző Együttes tagjai is lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra. Szeptemberben
a Szécsényben megrendezésre kerülő Megyei Vadásznapon, a balassagyarmati Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon és Megyenapon továbbá a budapesti Vajdahunyad
várában rendezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon is ott voltunk.

Elmondhatjuk, hogy termékeink
népszerűek voltak a látogatók körében, sikerült öregbítenünk településünk hírnevét.

■
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6. oldal

„Az öregek, ha egymás közt vannak,
nem is olyan öregek”

G

abriel Garcia Marquez híres
idézetével alighanem mindazon szépkorú varsányi lakos egyetért, aki részt vett 2016.
október 6-án, az önkormányzatunk
által az Idősek Világnapja alkalmából szervezett köszöntésen.
Nagyon nagy öröm, hogy ilyen szép
számban találkozhatunk még, gyermekeiket és unokáikat bölcsen nevelő, az élet értékeire tanító emberrel községünkben. Az általuk megéltek mindannyiunk javára szolgálnak, ezért is fontos feladatunk
a megbecsülésünket kifejezni irányukba.

Az elmúlt évek példáihoz hasonlóan, idén is egy kis zenés műsorral és egy kellemes koradélutáni
ebéddel vártuk őket. Időseink pedig megteremtették azt a hangulatot, amelyben a mindennapok
témái mellett évtizedes emlékek
kerültek ismét felszínre. Lehetőségük volt arra, hogy ha csak lelkileg
is, de ismét fiatalok legyenek, s éppoly örömmel meséljenek magukról, mintha ezek az események tegnap történtek volna.
Jó egészséget kívánunk Nekik! Találkozunk a jövő évi Idősek Napján!

■

E

Lepényekkel
hódítunk

bben az évben, amikor kilencedik alkalommal rendeztünk
meg a Lepényfesztivált, két
napos programsorozatot állítottunk
össze. Augusztus 19-én, pénteken
délután nyílt meg Bella Zsuzsanna, Népviseletünk gyöngyszemei
festészeti kiállítása a Hagyományőrzők házában. A művésznő két,
erre az alkalomra készített képpel
is kedveskedett településünknek.
A kiállítás szeptember közepéig volt
megtekinthető. Este a Club Alcatraz szervezésében Lepény DJ Festival volt, amely nagy népszerűségnek örvendett a fiatalabb korosztályok között.

Szombaton, államalapító Szent István királyunk ünnepén a hagyományoknak megfelelően zajlott a Lepényfesztivál, melyet ünnepi szentmisével nyitottuk meg. Celebrálta: dr. Gencsi Zsolt Szeráf atya. Ennek keretében került sor az új kenyér és a lepények megszentelésére. A varsányi asszonyok végeláthatatlan mennyiségben sütötték a
lepényeket, túrós, káposztás, szilvás
ízesítésben. A lepényverseny győztese a Mami Kedvence csapat lett.
A lepények mellett a palóc ételek
és a Nógrád megye különböző részeiről érkezett kézművesek is sikert arattak.
A programot úgy állítottuk össze,
hogy abban mindenki örömét lelte: a legfiatalabbak a Disney-hercegnőkkel táncolhattak, az élő muzsikát kedvelők rockzenének örülhettek, a kabaré szerelmesei Ihos
Józseffel nevethettek, míg az idei
sztárvendégünk Danics Dóra volt.
Az estét Sandra&Attila és a Lepény
Retro Festival zárta. Kísérőprogramokban sem volt hiány: a Kézművesportán fafaragásból vehettek lec-
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7. oldal
két az érdeklődők. Az idén is ellátogattak hozzánk a veterán autósok,
bemutatva járműparkjukat. A vizes
medencénél pedig a legkisebbek
pancsolhattak.

2017-ben a tizedik Lepényfesztivál
következik, amely már csak a jubileum miatt is különleges lesz.

■

2

Mûvészet
Varsányban

2016 júliusában hagyományteremtő szándékkal bútorfestő tábort szerveztünk a Kézművesportán Sasvári János vezetésével. A programokkal a fiatalabb
korosztályokat céloztuk meg, de
ez alkalommal inkább a középkorúak voltak aktívak.
A tábor során a résztvevők megtanulhatták a klasszikus palóc bútorfestészet alapvető vonásait, motívumait. Terveink szerint jövőre is
szervezünk tábort.

■
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Szent Mihály Napi Palóc Búcsú

A

z elmúlt időszakban számos programot tartottunk
településünkön, de a védőszentünk tiszteletére rendezett
búcsú kiemelkedett talán mindközül, a maga sok-sok évtizedes
hagyományával és a szellemiségével. A búcsút szeptember 25-én,
a hónap utolsó vasárnapján rendeztünk meg. A programsorozat
a szokásoknak megfelelően a szüreti felvonulással indult. A nagy
létszámú csoport színpompás látványt nyújtott. A fiatalabb és az
idősebb korosztályok mind-mind
képviseltették magukat. A Közösségi Ház szabadidőparkjában ös�szegyűlt közönség meghallgathatta a kisbíró híreit, majd Kanyó Judit
polgármester asszonynak és Skuczi
Nándor úrnak, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlés elnökének köszöntőjét. Ezt követően a

népművészeti csoportok vették birtokukba a színpadot. Fellépett a
Muskátli Hagyományőrző Együttes,
a Palóc Néptáncegyüttes, de elfogadták meghívásunkat a terényi, a
ragyolci, a nógrádmegyeri, az egyhá-

8. oldal
zasgergei és az egyházasdengelegi
hagyományőrző csoportok. A bemutatókat a Paramisi Együttes zenés népmeséjével zártuk.

Este a Közösségi Házban szüreti
bált tartottunk. A jó hangulatról a
Csabi-Gabi Duó gondoskodott.

■

Varsányi Hírlap - 2016. december

9. oldal

E

Muzsikaszó a templomban
Ebben az évben is megrendeztük a népszerű Muzsikáló Templomkerti Koncer-

tet. Július 24-én, a vasárnapi szentmise keretében lépett fel településünkön a Vissi d’Arte Művészeti
Együttes.
A magával ragadó koncerten Varga Ivett és Jambrik Zsolt énekükkel, Lévárdi Beáta művészeti vezető pedig hangszeres játékával
tették különlegessé a vasárnapot
a szép számmal megjelent híveknek.

■

I

Szent Mihály
vigyáz ránk

dén rendkívüli lelkiséggel készült Varsány apraja-nagyja
településünk védőszentjének,
Szent Mihály arkangyalnak a főünnepére. Ennek apropója volt,
hogy a varsányi hívek körében nagy
népszerűségnek örvendő Ocsovai
Gábor Grácián atya felajánlott községünk számára egy Szent Mihályt
ábrázoló szobrot, amelyet örömmel fogadtunk el, s adtunk át e kiemelkedő szent ünnepén a templomkertben.
Az ünnepi szentmisén közreműködött Szita Tamásné, Pifka Alexandra, a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar és a Vissi d’Arte Művészeti Együttes.
Köszönetünket fejezzük ki Manhertz Istvánnak, a szobor elkészítőjének és mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a szobor elhelyezésében.

■
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Falumegújítási
Díj

A

2015-ös Magyarországi Falumegújítási Díj pályázatán

Varsány a fenntarthatóságért végzett munkájáért kapott
elismerést.
A díjat Kanyó Judit polgármester,
illetve Lehoczkiné Dudás Anikó
és Rigóné Tóth Tímea képviselők
vettékát 2016 májusában Komlóskán.

■

Virágos Magyarországért

A

z elmúlt évekhez hasonlóan községünk idén is benevezett a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenybe 282 másik településsel együtt.
A huszonegyedik alkalommal kiírt verseny díjkiosztóját a kaposvá-

ri Szivárvány Kultúrpalotában tartották meg, ahol Kanyó Judit polgármester és Lehoczkiné Dudás
Anikó képviselő vettek részt Varsányból, akik a régiós kategóriában “Az év települése” díjat vehették át.

■

Hírek a Játékkuckó
Óvodából

A

tavasz a jó idővel tevékenységek sokaságát hozta óvodánk életébe.

A március hónapunk színházi előadással indult, majd Petrovics Istvánné Etus néni, varsányi népviseletbe öltözve, népdalokat énekelt a
gyerekeknek. A Húsvét közeledtével is sok tennivaló akadt az óvoda
„lakóinak”. Hagyományosan, idén
is elhívtuk Bárány Antalné Margit
nénit és Szita András bácsit, hogy
újabb mesékkel ismertessenek meg
bennünket.
Az április sem telt el gyermekműsorok nélkül, sokat nevettünk Ribizli bohóc előadásán, és a pórul
járt öreg halászon.
Talán a legizgalmasabb hónap mégis a május volt, hisz a hónap eleje
és vége is műsorral zárult. Hónap
elején az édesanyákat köszöntötték a gyerekek, a hónap végén pedig a budapesti és nyírjesi kirándulásunkat követően, ünnepélyes
keretek között búcsút vettünk nagycsoportosainktól.
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A nyár gyorsan elröpült és az ősz
beköszöntét sok új kisgyerek várta. Idén ősszel a 2 csoportunk 25,
illetve 29 fős gyermeklétszámnak
örvendhet, így a 2016/17. nevelési
évben is bőven lesz tennivaló a
„Játékkuckóban”.
Nem rettenünk meg a hideg időtől sem, igyekszünk az eddigieknél
is több programot szervezni. Tervezünk karácsonyi vásárt, kézműves foglalkozásokat, lovardai látogatást, pizzázást, rendőrségi-, és
tűzoltó bemutatót, látogatást a
szomszéd települések óvodáiba
és sok sétát, szülőkkel közös kirándulást. Várjuk a tavaszt, amikor is
településünk értékeit, munkahelyszíneit is kihasználva igyekszünk
még több pozitív élményhez, tapasztalathoz juttatni gyermekeinket. A jövőben innovatív szemlélettel, színes programokkal, sok játékkal, vidámsággal várjuk a Varsányi
Játékkuckó Óvoda apraját és nagyját.
Óvoda új telefonszáma:
06-32/425-009
Bárányné Uhrin Anikó
óvodavezető

■

A

Szép siker

Szécsényben működő, de
több környékbéli település – köztük Varsány – gyerekeit is soraiban tudó Iglice Néptáncegyüttes,a közmédia Fölszállott a páva című műsorának középdöntőjébe jutott.
A sok-sok elhivatott táncos láttán
ezúton gratulálunk a gyerekeknek,
felkészítőiknek és szüleiknek!

■
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Kicsi ÓRIÁSOK a
Biztos Kezdet Napsugár Gyerekházban

nak Suskó Nikolettnek, aki a kérdéseket megválaszolva hasznosabbnál hasznosabb tanácsokkal
látta el a szülőket.

kapjanak a szociális, érzelmi és értelmi, valamint testi fejlődésük javításához. Éppen ezért látogat el
hozzánk havi rendszerességgel
szomato pedagógusunk, Maiczenné Földi Réka a Gézengúz Alapítvány egyik munkatársa, akinek hálásak vagyunk fantasztikus munkájáért. Köszönettel tartozunk dietetikusunknak, Tóth Babettnek, aki
különleges házilag elkészített bébi ételeket hozott a cseppségeknek, valamint pszichológusunk-

Egész évben kézműves programokkal várjuk az anyukákat, akikkel
együtt készülünk az aktuális ünnepekre.

N

agy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház töretlen népszerűségnek
örvend a gyermekek és szülők körében. A településen immáron 10.
éve működik az intézmény, amelynek jelenleg az Egészségügyi Központ ad otthont. Családias hangulatú kis közösségünk jelenleg 36
apróságot számlál.
Célunk, hogy a gyermekek életük
legkorábbi szakaszában segítséget

Jelenleg adventi koszorúk és karácsonyi díszek, ajándékok készülnek. Ezúton kívánnak az intézmény
dolgozói mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket!
Nagyová Alexandra
intézményvezető

■

Varsányi Hírlap - 2016. december

13. oldal

Hírek a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolából!

I

ntézményünk 121 fő tanulóval és 28 fős felnőtt személyzettel kezdte meg a munkáját.

A nevelő-oktató munkához a tárgyi feltételek teljesen megfelelőek, szép környezetben kezdhették
meg tanulóink munkájukat.
Tanév eleje óta nem unatkozunk.
Rengeteg programunk volt, melyben a tanulók tevékenyen részt vehettek.
Szeptember hónapban a tanulók
rajz pályázatokon vettek részt, sportnapot szerveztünk, melyen tanulóink megmutathatták ügyességüket, kitartásukat. Szeptember végén kapcsolódtunk a Magyar Diáksport Napja programsorozathoz,
melynek kapcsán tanulóink minden országosan előírt feladatot színvonalasan teljesítettek.

Most sem feledkeztünk meg a zenei világnapról, színes programon
keresztül hívtuk föl a tanulók figyelmét arra, hogy a zene nyugalmat
jelenthet, és egy jó kifejező eszköze érzelmeinknek.
Papírgyűjtési akcióval folytattuk tevékenységsorozatunkat, mely bevétel jelent a tanulók számára.
Nem feledkeztünk meg történelmi nagyjainkról sem, hiszen a 7.
osztályos tanulók szívet melengető előadása könnyeket csalt ki szemünkből, amikor a 13 Aradi vértanúra és első független kormányunk vezetőjére emlékeztünk haláluk évfordulóján.
Közösen ünnepeltük az 1956-os
forradalom 60. évfordulóját. 8. osztályos tanulóink a községi ünnep-

ségen is segítették az egybegyűlteket, hogy megemlékező műsorukkal vissza tudjanak gondolni,
át tudják érezni, azokat az időket
és elgondolkodjanak, hogy mi mindent köszönhetünk elődeinknek.
A jeles napok programsorozat keretében minden osztály kapcsolódott a Takarítás Világnapjához és
Takarékossági Világnaphoz, a 7.
osztályosok kiállítással, különböző felhívásokkal figyelmeztettek
az Autómentes Napon a szennyező anyagok veszélyeire, az 1. osztályos tanulók az Állatok Világnapján saját rajzaikkal, kiállításaikkal
hívták fel figyelmünket arra, hogy
gondoskodjunk megfelelően kisállatainkról, hiszen azok megtanítanak bennünket türelemre, kitartásra, de még szeretetre is.
A Nógrád Megyei Munkaügyi Hivatalnak idén is a mi iskolánkra esett
a választásra, hogy a térségben
megszervezze a pályaválasztási ki-
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K
állítást, mely segíti a 7. - 8. osztályosok és szüleik döntését abban,
hogy milyen irányban tanuljanak
tovább. A pályaválasztási kiállítás
sikeréről a Nógrád Megyei Hírlap
is tájékoztatta olvasóit.

Részt vettük a „Európai Mézes Reggeli” programban, melyben a méz
jótékony hatására hívtuk fel tanulóink figyelmét. Tisztelettel megköszönjük Király András méztermelőnek, hogy térítésmentesen segítette iskolánkat, abban, hogy gyermekeink ízlés világát új tudjuk átalakítani, hogy a cukor helyett a
méz édesítse meg életüket.

14. oldal

Községi Könyvtár Varsány

Könyvtárunkat a község önkormányzata működteti és
a közösségi ház része. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár, könyvtári információs és közösségi helyének szerepét is betölti. A Megyei
Könyvtár negyedévente frissíti a
több száz könyvből álló csereállományát, valamint az önkormányzat költségvetési keretéből lehetőség van minden évben új könyveket vásárolni.
A Megyei Könyvtár évente több
előadást biztosít községünk lakói

számára. Idén Ribizli bohóc látogatta meg az általános iskolásokat
és az óvodásokat, ősszel pedig Jászberényi Péter természetgyógyász
látta el hasznos tanácsokkal az előadás résztvevőit.
A könyvtár használata és a kölcsönzés továbbra is díjtalan. Közel 8000
könyvből álló állomány mellett wifi
használata is elérhető.
Bobály Katalin

■

Feladatok állnak előttünk.
Elsősorban a tanulás, hiszen rövid
időn belül zárjuk az I. félévet, melynek végén a tanulmányi értesítő
megmutatja, hogy egy-egy tanuló mennyi energiát fektetett a tanulásba.
De öröm is lesz, hiszen nemsokára jön hozzánk a Mikulás, akit köszönteni kell, majd karácsonyi játszóház keretében ajándékokat készítünk a szülőknek és a 4. osztályosok irányításával és zenei művészeti oktatásban részesülő tanulóink, valamint kórusunk közreműködésével készítjük elő a karácsonyi ünnep meghitt hangulatát.

Köszönöm az iskola minden dolgozójának, tanulójának és a szülőknek, hogy tanévkezdéstől ilyen
színes, változatos programsorozattal tudtunk ünnepelni, emlékezni,
kikapcsolódni.

■

Diákok részére juttatott támogatások

A

Bursa Hungarica 2017-ben
is a felsőoktatásba jelentkezni akarókat, illetve a már ott
tanulókat szólítja meg felhívásával.
Településünkről 12 fő érdemelte ki
a tíz hónapos támogatást: tizenegyen az A-, egy fő pedig a B-kategóriában. Az önkormányzat és a

nyertes pályázók oktatási intézménye is 5.000 forinttal segíti őket.
Az Arany János Programban településünkről heten vesznek részt,
akik havi 5.000 forint támogatást
kapnak az önkormányzattól.

■
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A kiválóságok közöttünk járnak

Ö

nkormányzatunk képviselő-testülete minden évben
arra törekszik, hogy azok
a személyek, akik Varsány jó hírnevét öregbítik, azok méltó jutalomban részesüljenek.
Ennek a célnak a megvalósítására
alapítottuk meg a Kiváló Varsányi
Diák címet, amelyet azok a középés felsőoktatásban tanulók kaphatnak meg, akik magas színvonalon tanulnak, továbbá olyan sportvagy tanulmányi versenyről szár-

mazó eredményük van, amely kimagasló.
Örömmel írhatjuk le, hogy tíz olyan
diákot díjaztunk az október 22-én
megrendezett ünnepség keretében,
akik megfeleltek a felhívásban is
rögzített feltételeknek. A kitüntetettek oklevélben és pénzjutalomban részesültek. Reméljük, hogy
2017-ben még több varsányi fiatalt
ismerhetünk el kimagasló teljesítményükért.

■

Lehoczki Szilveszter, Szentkúti Tamás, Szita Dániel, Szép Szabolcs,
Laukó Beatrix, Szép Edina, Lehoczky Mercédesz, Kanyó Judit, Dr. Kiss Tamás,
Pásztor Laura, Pásztor Anna, Bocskay Kinga

B

Karácsony

izonyára többen láttuk már
a 2013 decemberében, kas�szasikerre törő, John Lewis
által készített karácsonyi reklámfilmet. A kisfilm a következő felirattal indul: „There was an animal, who
had never seen Christmas…”; azaz:
„Volt egyszer egy állat, aki sohasem látta a karácsonyt…” A történet főszereplője nem más, mint a
morgós barnamedve és a mezei
nyúl. Az összeállításban elénk tárul a két erdőlakó között megnyil-

vánuló őszinte és szoros barátság.
Együtt játszanak és múlatják idejüket a terebélyes lombok között.
A kisnyúl kérleli a medvét, hogy
idén ne vonuljon el a barlangjába
téli álomra, azonban a mackó hajthatatlan. Elfárad, ásítozni kezd és
otthagyja tapsifüles barátját. A nyulacska szomorúan sétálgat a csillogó-villogó díszek között, boldogtalanul és az ünnep közelgő fényessége sem képes elfeledtetni vele
a medve hiányát. Talán ott munkál
benne a harag, amiért magára hagyta őt, éppen az esztendő legben-

sőségesebb napjain? A harag valójában teljesen jogos volna. Azonban a következő jelenetben látjuk,
amint a nyuszi otthagy egy szépen
becsomagolt ajándékot a barlang
előtt…
Ezt követően a záró színben, a hegy
tetején feltűnik a hatalmas medve, akinek könnybe lábad korábban szúrós tekintete, látván a rengeteg ajándékot, a pompába és
varázsba bújtatott ligetet és az ő
legkedvesebb barátját, akinek volt
elég bátorsága ahhoz, hogy FELÉBRESSZE őt…
Világunkat, amely elsősorban közvetlen környezetünkkel, vagyis a
párkapcsolatunkban, a családunkban, barátainkkal, illetve a munkahelyi összeköttetéseinkben kezdődik; meg kell tanulnunk FELÉBRESZTENI az igazi szeretetre! A tapsifüleshez hasonlóan, túl kell lépnünk egyéni sérelmeinken, tüskéinken és el kell jutunk arra a pontra, amikor eldöntjük, hogy: „Én
akarok előbb szeretni.” A szeretet
tehát, elsősorban nem érzelem,
sokkal inkább döntés. Tudatos döntés. Tudatos elköteleződés abban,
hogy előbb akarom szeretni a másikat, még mielőtt ő szeretne engem. FELÉBRESZTEM őt, hogy megmutassam neki, - ha kell, a sértődöttségem fölé emelkedve -, hogy
szeretem őt. S hogy kifejezzem
számára: értékes, páratlan, lenyűgöző és csodálatos lény. Szerethető és szeretetreméltó. Akkor is, ha
hibázott, s ha még sok-sok vadhajtással rendelkezik, amelyeken
kitartó „metszegetéssel” változtatni kell. Az igazi ajándék, valójában
nem az „ébresztőóra” embertársaink számára, hanem méltóságuk és
önbecsülésük visszaadása; amelytől mások és az esetlegesen tévedéssel teli múltjuk megfosztotta
őket. Tegyük idén a fa alá, a pompába borított, aranyszalaggal át-
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A Plébániahivatal hirdeti, hogy
a templomfelújítás második üteme 3.170.509 Ft amely összegből
közel 1 millió Ft került teljesítésre.
Vállalt határidő 2016. december
31. Adományokat a továbbiakban
is köszönettel fogadunk. Továbbá
2017 nyarán községünkben bér-

málkozás lesz. A felkészülés 2017
januárjában indul. A szentség kiszolgáltatásának feltételei a korábbi gyakorlathoz hasonlóak.

Felhívás hulladék-égetéssel kapcsolatban

Fentiekre tekintettel felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a hulladék-anyagok kazánokban történő égetése TILOS!

kötött döntésünket, szeretteink
méltóságának visszaadására. Mutassuk meg számukra, hogy az
igazi boldogság az igazi szeretetből fakad.
Boldog karácsonyt kívánva:
dr. Gencsi Zsolt Szeráf

F

elhívjuk a település lakosságának figyelmét arra, hogy
a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
3. pont 4.§ értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”.

•
•
•
•
•

kezelt fahulladék
gumi
bőr
bálás rongy
mezőgazdasági hulladék

Ebbe tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés
is.

Ezen anyagok igen nagymértékben szennyezik a környezetet, és
károsíthatják az egészségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó,
a légző- és immunrendszert, és a
vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületetek szabadulnak fel.

Illegális hulladékégetésnek minősül bármely hulladéknak a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése.

A fenti anyagok égetése során általában keletkezik szén-monoxid,
széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid illetve számos egyéb,
irritáló, maró hatású és rákkeltő
szerves anyag.

Jogsértést követ el és 300.000,Ft-ig terjedő levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható, aki nyílt
téren, kazánban, háztartási berendezésben az alábbi anyagokat elégeti:
• háztartási hulladék
• műanyag hulladék

A dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel szétszóródó fémek
(pl. a kadmium, cink, arzén, higany,
nikkel, ólom, króm stb.) az égés során keletkező porral leülepszik a
talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe.

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhívás az ebtartás szabályainak
betartására

F

elhívom az ebtartók figyelmét a kutyatartás szabályainak betartására. Az elmúlt

időszakban több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz kóbor kutyákról.
Kérem, hogy minden ebtartó gondoskodjon arról, hogy kutyája fel-

További információk a vasárnapi
szentmiséket követően.

■

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve,
illetve engedély nélkül háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése esetén 300.000,- Ft-ig terjedő
levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki.
Az illegális hulladékégetéssel kapcsolatos eljárásra a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala illetékes.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
Közös Önkormányzati Hivatal
fokozottan ellenőrzi a település
szennyező forrásait, és az illegális hulladékégetés gyanúja esetén
azt jelzi a járási hivatalnak, amely
hatóság az ellenőrzést elvégzi és
jogsértés esetén (tettenérés vagy
koromvizsgálat laboratóriumi eredményei alapján) a bírságot kiszabja.

■
ügyelet nélkül ne kóborolhasson
az utcán.
Amennyiben a jövőben kóbor kutyát találunk a faluban, szabálysértési feljelentést teszünk az ebtartó
ellen a járási hivatalnál.

■
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A Varsány Sportegyesület hírei

A

Varsány SE 2011 óta hivatalban lévő vezetősége (elnök: Strehó András,
vezetőség: Baráth Dezső, Fábián
Róbert, Kiss József, Percze Róbert,
Rigó Róbert és a később lemondott Erdélyi István) örömmel számol be a csapatot érintő eseményekről.
A 2015-16-os bajnokságot felnőtt
csapatunk a megyei másodosztály
keleti csoportjának ötödik helyén
zárta Fábián Róbert játékos-edző
irányításával. Az ifjúságiak a tabella kilencedik helyén zártak Strehó
József irányításával.
A jelenlegi szezon végén – ugyanebben az osztályban – a felnőttek
dobogós helyet kívánnak szerezni, amely az erőviszonyok ismeretében reális terv, míg az ifjúságiak
esetében a cél, hogy stabil középcsapat legyenek. Reméljük, hogy
sikerül, mivel – sajnos – egyre kevesebb fiatal szereti a hétvégéjét illetve szabadidejét feláldozni a sport-

ra, és a közösségre. Az edzők személye nem változott.
A bajnokság felénél a felnőttek a
tabella élén állnak: 14 mérkőzés
alatt 12 győzelmet arattak 1 döntetlen és 1 vereség mellett, 45 gólt
lőttek és 14-et kaptak. Az ifjúságiak a tizedik helyet foglalják el: 15
meccsükön 6 győzelemnek örülhettek 1 döntetlen és 8 vereség mellett,
47 lőtt és 48 kapott gól született találkozóikon. A felnőttek 37, az „ifisták” 19 pontot szereztek.
2016 márciusában kissé megújult
a sportpálya. Kiss József („Bütyök”)
vezetőségi tag felajánlott csöveiből társadalmi munka keretében
felújítottuk a pálya korlátját és a
hálótartót. Ebben a munkában játékosaink, szurkolóink, támogatóink egyaránt lelkesen vettek részt,
hiszen senkinek sem mindegy milyen környezetben fogadjuk aktuális ellenfelünket. A felújítás keretében a kispad is megújult és az
önkormányzat segítségével új lab-

dafogó hálók kerültek felszerelésre a két kapu mögött. A labdafogó
hálók felszerelésénél Szita Tamás
(„Csoki Tomi”) emelődarus segített.
Ezúton köszönjük meg mindenkinek a nagylelkű felajánlást és az áldozatos munkát. Köszönjük az önkormányzatnak a társadalmi munkákhoz, illetve a labdafogó hálók
beszerzéséhez nyújtott segítséget,
és hogy a két csapat számára biztosítja az utazáshoz szükséges önkormányzati kisbuszokat.
A Varsány Sportegyesület - az önkormányzat segítségével -, továbbra is biztosítani szeretné, hogy a
sportolni vágyó, sportszerető fiatalok és persze idősebbek minél
jobb körülmények között (akár egy
teljesen új pályán) sportolhassanak és öregbíthessék Varsány jó
hírnevét. Tudjuk, hogy ez nem egy
egyszerű feladat, de összefogással
minden lehetséges.
HAJRÁ VARSÁNY!!!
Összeállította: Percze Róbert

■

Strehó András, Percze Róbert, Strehó József, Fábián Róbert (játékos-edző) Géczi Viktor, Rigó Róbert, Bárány Máté,
Virág Zsolt, Takács Roland, Tiszttartó Lóránt, Baráth Dezső, Kiss József, Havasi Dávid, Lehoczki Dávid, Báránkó Gábor,
Kiss Ádám, Tiszttartó Ádám, Király Szabolcs, Bárány Barnabás, Tiszttartó Róbert
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Hírek a Roma SE Varsány csapatáról

A

csapat a 2015-16-os szezont nem tudta befejezni a
megyei másodosztályban,
így a labdarúgók ebben az idényben egy osztállyal lejjebb, a harmadik vonal keleti csoportjában
játszanak.
Az ősszel lejátszott kilenc találkozón négy győzelem és öt vereség
áll a klub neve mellett. A csapat idehaza legyőzte az ecsegi és a mátramindszenti, idegenben a vanyar-

Varsányi Kisokos

N

Temetői rend

yitva tartás: április 1-től szeptember 30-ig: 7.00-21.00 óráig, illetve október 1-től március 31-ig: 8.00-18.00 óráig

A sírhely birtokosa köteles a sírhely
és környékének gondozásáról,
gyomtalanításáról gondoskodni.
A temetőben keletkezett hulladékokat csak az üzemeltető által a
helyre lehet lerakni, egy szemét
lerakodóhely marad használatban.
A temető tulajdonos és üzemeltetője: Varsány Község Önkormányzata
Varsányi Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadása és
elérhetősége
3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Hétfőn és szerdán: 9-12, 13-15,
illetve péntek: 9-12
Tel.: 06-32/387-387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Közérdekű telefonszámok,
nyitva tartások
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Segélyhívó: 112

ci és az egyházasdengelegi klubot.
Ezek a csapatok állnak a Roma SE
mögött a bajnokságban.
A játékosok 19 gólt rúgtak, melyeken nyolc játékos osztozik és 21-et
kaptak, így 12 ponttal a bajnokság
hatodik helyét foglalja el a csapat.
A ligát vezető Magyargéctől 10, a
harmadik Karancsaljától 4 ponttal
maradnak el a varsányiak.

■

Katasztrófavédelem
(06-1) 469-4168, 1818
(kéménysepréssel kapcsolatos
teendők bejelentése)
Centrál Takarék
Kedd és Csütörtök: 7.45-15.45
Posta
hétfőtől péntekig
8.00-12.00 és 12.30-15.30
Háziorvosi rendelő
Dr. Rózsa Szilveszter
3178 Varsány, Hunyadi út 1.
Tel.: 06 32/387 004
Hétfő 10-13
Kedd 13.30-14.30
Szerda 9-12
Csütörtök 12-14
Péntek 8-12
Védőnői ellátás
Laukóné Oláh Magdolna
Tel.: 06 70/338075032
Terhes gondozás: kedd 8-10
Csecsemő gondozás: szerda 8-10
Mammográfia és nőgyógyászati szűrés Laukóné Oláh Magdolna segítségével.

Gyógyszertár nyitvatartási idő
3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Hétfő 9-13
Szerda 9-13
Péntek 9-13

Szécsény és Térsége Egészségügyi
Centrum
Szécsény, Rákóczi út 115.
Bejelentkezés: 06 32/570 110
A következő szakrendeléseket lehet igénybe venni:
belgyógyászat, kardiológia, urológia, ortopédia, sebészet, nőgyógyászat, neurológia, reumatológia,
pszichiátria, pszichiátriai gondozás,
foglalkozás/üzem orvosi tevékenység, fül-orr-gégészet, tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, szemészet, bőrgyógyászat, gyermekgyógyászat,
ultrahang, röntgen, fizikoterápia,
gyógytornász, masszőr és labor
Orvosi ügyelet
3170 Szécsény, Rákóczi út 113.
Tel.: 06 32/ 370 432
Fogorvosok
Ügyelet: 32/370-432
Dr. Szarvas Tamás: 32/370-901
Dr. Czinke Gizella: 32/372-707
Dr. Kerekes Tünde: 32/371-833
Dr. Kerényi Csaba: 32/371-833
Könyvtár nyitva tartása
szerda és péntek 13.00-16.00, illetve szombat 9.00-11.00
A Varsányi eMagyarország pont
helyszíne: 3178. Varsány, Petőfi út
14 szám alatt található (Posta mögötti épület első ajtó)
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 12-16 óráig
eTanácsadó: Varga Zsófia
Munkatárs:
Balázsné Adorján Anikó
Fenntartó: eMultiCoop Szociális
Szövetkezet

■
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Anyakönyvvezetô jegyzetei
Újszülöttek névsora:

Születés időpontja:

Szülők neve:

Petrovics Benjámin
Hevesi Kristóf
Kósa Levente
Havasi Kende
Balázs Lara
Bakó Babett
Berki Ádin
Balázs Xénia Melánia
Sárközi Ferenc
Lehoczki Levente
Kartnyák Nelzon
Szabó Attila
Kiss Panka
Liptay Lilien
Kollár Dominik
Petrovics József

2015. december 04.
2016. február 15.
2016. március 14.
2016. március 17.
2016. március 23.
2016. május 21.
2016. május 26.
2016. június 02.
2016. július 25.
2016. augusztus 25.
2016. szeptember 04.
2016. szeptember 28.
2016. október 08.
2016. október 15.
2016. október 28.
2016. november 06.

Kövecses Georgina-Petrovics Viktor
Csadó Anett-Hevesi József
Kovács Kitti-Kósa Dávid
Kertész Anikó-Havasi Ádám
Kökény Anita Liliána-Balázs Csaba
Király Mónika-Bakó Zoltán
Matyóka Renáta-Berki Tibor
Danyi Zoé-Balázs Zsolt Lotár
Rácz Zsaklin-Sárközi Ferenc
Nagy Petra-Lehoczki Béla
Baranyi Renáta-Kartnyák Norbert
Tímár Anita Éva-Szabó Béla
Baráth Edina-Kiss István
Bozsó Daniella-Liptay Dávid
Bodor Helga- Kollár Zoltán
Puporka Noémi-Petrovics József

Házasságot kötöttek:
/Varsányban történt a házasságkötés/

Időpontja:

Berki Kinga-Balázs Roland

2015. december 14.

Kövecses Georgina-Petrovics Viktor

2016. február 15.

Bárány Anita-Laczkó Zsolt

2016. február 27.

Lévai Bernadett-Gazsi Géza

2016. február 29.

Szviatkovski Andrea-Bencze Gábor

2016. március 18.

Kósa Mária-Varga János

2016. április 04.

Kovács Kitti-Kósa Dávid

2016. május 04.

Berki Andrea-Szép Viktor

2016. május 14.

Rácz Zsaklin-Sárközi Ferenc

2016. május 17.

Rácz Szabina-Baranyi Sándor

2016. május 17.

Kanyó Szilvia-Cseri Tibor

2016. június 11.

Bátyi Bianka-Szita Szabolcs

2016. július 09.

Kósa Jenifer-Kökény Dávid

2016. július 18.

Király Mónika-Bakó Zoltán

2016. július 30.

Kökény Anita Liliána-Balázs Csaba

2016. szeptember 10.

Csampa Zsófia-Varga Zoltán

2016. szeptember 10.

Tábi Mónika- Bátyi Attila

2016. szeptember 17.

Néma Diána-Gazsi Dániel

2016. október 04.

Megyeri Renáta-Petrics Zoltán

2016. október 07.
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Elhunytak névsora:

Születés éve:

Halálozás időpontja:

Király Miklós

1950.

2015. december 22.

Bárány István

1957.

2016. január 13.

Bárány Sándor

1936.

2016. január 13.

Lehoczki Istvánné (Bárány Erzsébet)

1940.

2016. január 25.

Szita Péterné (Kanyó Jusztina)

1949.

2016. február 09.

Kelecsényi Istvánné (Kiss Erzsébet)

1924.

2016. február 12.

Szép Józsefné (Fábián Verona)

1924.

2016. február 12.

Bárány József

1927.

2016. március 28

Bárány Sándorné

1941.

2016. március 31.

Magyar János

1944.

2016. március 31.

Csernák Balázsné (Csampa Rozália)

1940.

2016. április 18.

Király Bertalanné (Szita Terézia)

1934.

2016. május 31.

Király Béla

1938.

2016. június 23.

Osztroluczki Jánosné (Varga Terézia)

1939.

2016. június 29.

Báránkó Józsefné (Szita Erzsébet)

1925.

2016. július 01.

Osztroluczki János

1931.

2016. július 13.

Bozsó Béla

1934.

2016. szeptember 29.

Bárány Jánosné (Percze Mária)

1933.

2016. október 24.

Harsányi Mihályné (Lehoczki Mária)

1931.

2016. november 24.

Bozsó Béláné (Király Mária)

1940.

2016. december 07.

Markó Istvánné (Szita Veronika)

1930.

2016. december 10.

Lezárás dátuma: 2016. december 11.
Bárány Bernadett, anyakönyvvezető
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Varsányi Hírlap – időszaki kiadvány
Kiadja: Varsány Község Önkormányzata, 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefon: 06 32 387-387
Felelős kiadó: Kanyó Judit polgármester
Készült: Runner Média Kft. Balassagyarmati Nyomdaüzeme
Szerkesztő: Szép Szilárd Tervezőszerkesztő: Sümegi Gábor
Készült: 600 példányban

