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„T 

ényleg, az emberi eg-
zisztenciát érintő legiz-
gatóbb kérdések egyike 

éppen ez: mi van a halál után? 
Erre a talányra a mai ünnep azt 
a választ kínálja számunkra, 
hogy a halál nem az utolsó szó, 
mivel végül az Élet győzedel-
meskedik. Ez a bizonyosságunk 
nem egyszerűen emberi érve-
lésen alapul, hanem egy törté-
nelmi tény ad alapot a hitünk-
nek: Jézus Krisztus, akit keresztre 
feszítettek és eltemettek, dicső-
séges testével támadt fel. Jézus 
azért támadt föl, hogy nekünk, 
benne hívőknek örök életük le-
gyen. Ez a hír áll az evangéliu-
mi üzenet középpontjában.”

XVI. Benedek pápa 2009. évi 
húsvéti Urbi et Orbi üzenete 

(részlet)

Áldott húsvéti ünnepeket kíván 
Varsány Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete nevében 
Kanyó Judit polgármester és Dr. 
Kiss Tamás jegyző
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www.varsany.hu

Varsányi
Hírlap

Varsány Község Önkormányzata idôszaki kiadványa

Én vagyok a feltámadás és az élet. 
Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
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„Ujjongok, ha erre a falura nézek, 
/ havasok illatát szívom/ reggel.” 

(Dsida Jenő: Falun)

B 

ár ebben a kis faluban ha-
vasok nincsenek, de ha bár-
melyikük kitekint reggel az 

ablakán, akkor valamilyen szívme-
lengető, jó érzés töltheti el. Bizton 
állíthatom, hogy munkatársaimmal 
együtt a tőlünk telhető legtöbbet 
megtesszük Varsányért. Több éves, 
folyamatos szervező munka ered-
ménye, amit az elmúlt években 
elértünk, még akkor is, ha a feltéte-
lek egyre inkább szigorodnak. Gon-
dolok itt azokra a beruházásokra, 
amelyek munkát biztosítanak a 
helybélieknek, s hosszú távon is ér-
téket jelentenek (Feldolgozó Üzem, 
Varroda, Varróműhely, stb.). 

Nincsenek csodatévő képessége-
ink, így sajnos nem tudunk minden-
kinek, állást, munkát biztosítani.

Ezért arra biztatok mindenkit, hogy-
ha lehetősége nyílik közeli, úgy-
mond piaci alapú megélhetést ta- 
lálni (pl. Salgótarján, Szügy), akkor 
ne habozzon, hiszen nem tudhat-
juk, hogy az önkormányzatokra 
nehezedő szabályok mikor válnak 
teljesíthetetlenné. 

Környezetünk esztétikusabbá, szeb-
bé tétele érdekében igen komoly 
erőfeszítéseket végzünk, azonban 
bármennyire is igyekszünk rend-
ben tartani utcáinkat, tereinket, van-
nak olyan falubéliek, akik szerint 
az árok, a járda és az útpadka a leg-
jobb szeméttároló. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt 
minden értelmes ember másként 
gondolja. Erre a célra vannak kihe-
lyezve a fából készült kukák, ame-
lyek elrejtik a szemetet. Bár intéz-
ményeinkben kiváló nevelés folyik 

ezen a téren is, de legfontosabb a 
szülők helyes magatartása.

Kérek ezért mindenkit, hogy a felnö-
vekvő generációnak tanítsák meg, 
milyen jó vidéken élni! Milyen nagy-
szerű, hogyha tiszta és zöld a kör-
nyezetünk! Mily csodás a falusi 
közösség ereje, az, hogy itt min-
denki ismer mindenkit, s nemcsak 
egymás mellett, hanem egymás-
sal is élünk! Meg kell tartanunk ezt 
a csodás erőt. 

Bátorítok mindenkit, hogy közös-
ségi rendezvényeinken vegyen 
részt, hiszen akkor igazi bármilyen 
fesztivál, bál vagy koncert, ha mind-
nyájan ott vagyunk. Közös szívdob-
banásaink a közösségbe vetett hi- 
tünket is hirdetik.

Mindenkinek kívánom, hogy élje át 
az összetartozás felemelő pillana-
tait!

Kanyó Judit
■

A források főbb bevételi jogcímcsoportok szerint
Önkormányzatok működési támogatásai 149.220 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 130.790 e Ft

Felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

Közhatalmi bevételek 11.630 e Ft

Működési bevételek 11.840 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 5.000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

Finanszírozási bevételek 26.125 e Ft

A működési célú kiadások előirányzata összesen: 317.956 e Ft, ebből
Személyi jellegű kiadások 96.571 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 12.321 e Ft

Dologi jellegű kiadások 76.450 e Ft

Működési célú támogatások 2.926 e Ft

Intézményfinanszírozás 90.351 e Ft

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 5.538 e Ft

Kedves Varsányiak!

Varsány Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
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Megnevezés Eredeti előirányzat
Beruházások -

Közös Hivatal (gépek) 3.300.000 Ft

Szécsényi út 21. felújítása 5.000.000 Ft

Postaudvar, kocsibeálló 2.000.000 Ft

Tervezések 3.000.000 Ft

Autóvásárlás 1.500.000 Ft

Start 19.000.000 Ft

Mindösszesen 33.800.000 Ft

Varsány Község Önkormányzatának 
helyi adóbevételei 2016-ban

Bevételi jogcím Befizetés Hátralék* Túlfizetés

Magánszemélyek kommunális adója 2.920 e Ft 1.783 e Ft

Iparűzési adó 5.704 e Ft 1.311 e Ft 1.092 e Ft

Gépjárműadó 2.690 e Ft 1.285 e Ft

Pótlékok, bírságok 56 e Ft 1.488 e Ft

Összesen 11.370 e Ft 5.867 e Ft 1.092 e Ft

*A hátralékok több évből állnak össze.

A közfoglalkoztatás 
2017. évi helyzete

Fő Bérköltség
(Ft)

Közvetlen 
költség (Ft)

Felajánlott saját 
forrás (Ft) Időtartam

Mezőgazdaság 35 38.484.888 22.177.371 1.344.083 2017.03.01.-
2018.02.28.

Értékteremtők 20 26.304.180 9.694.596 248.575 2017.03.01.-
2018.02.28

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 21 21.703.791 599.637 0 2017.03.01-

2017.11.30

Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 
(tanfolyam)

16 8.264.785 0 0 2016.12.05.-
2017.04.13.

Varsány Község Önkormányzatának 
2017. évi felhalmozási tervei
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A mezőgazdaságban dolgozók az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
40 hektáros földterületen tevékeny-
kednek: napjainkban 10 hektár van 
művelés alatt, ide tartozik a gyü-
mölcsös, a málna, a zöldségesker-
tek és a fóliasátor. Tovább folytatjuk 
a korábban elgazosodott kertek 
művelését és a közétkeztetés friss, 
helyi termékekkel való ellátását.

A helyi sajátosságokra épülő prog-
ramban (értékteremtők) négy prog-
ramelemet valósítunk meg a követ-
kező helyszíneken: Asztalosműhely, 
Feldolgozó Üzem, Varroda és Var-
róműhely.

Az Asztalosműhelyben készülnek 
a helyi igényeket kielégítő padok, 
virágládák, kerítések, szeméttáro-
lók. A Feldolgozó Üzemben zajlik 
a megtermelt zöldségek és gyü-
mölcsök tartósítása és a tésztaké-
szítés. A Varrodában továbbra is 
munka- és védőruházat (nadrág, 
póló, kabát, mellény) gyártása fo-
lyik. A Varróműhelyben főként kézi 
munkára épülő, palóc népi jegye-
ket magán hordozó ingvállak és pa-
rasztingek, továbbá használati és 
dísztárgyak készülnek, sok esetben 
a helyi gyógynövények felhaszná-
lásával. Termékeiket nemcsak hely-
ben, hanem több kitelepülés alkal-
mával is meg lehet vásárolni.

A hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás főként azok alkalmazását 
teszi lehetővé, akik az intézménye-
inkben dolgoznak. Ide tartoznak a 
Polgármesteri Hivatalban és a Kö-
zösségi Házban alkalmazott ügy-
intézők, az óvodai dajkák, a taka-
rítók és a kisegítők. A foglalkoztatá-
suk a megnövekedett munkameny-
nyiség miatt elengedhetetlen. A 
tanfolyamon résztvevők növény-
termesztési alapismereteket, ker-
tészettel kapcsolatos tudnivalókat 
sajátítanak el.

A gazdasági rovat adatait a Var-
sányi Közös Önkormányzati Hi-

vatal dolgozói állították össze
■
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Óvodai beiratkozás

T 
ájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2017. április 19-20-21. 
(szerda, csütörtök, péntek) 

8 és 16 óra között zajlik a gyerme-
kek óvodai beíratása a Varsányi 
Játékkuckó Óvodában (Béke út 10.). 

A szülőket kérjük, hozzák maguk-
kal: a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót, TAJ kártyát, lak-
címet igazoló hatósági igazolványt 
és a szülő személyi azonosító és a 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt.

Bárányné Uhrin Anikó

■ 

H 

úsvét közeledtével min-
den háztartás igyekszik a 
legtakarosabb külsőt adni 

otthonának és kielégíteni a locsol-
kodók igényeit. 

Erre felkészült a Varróműhely is. 

Itt készülnek a szebbnél szebb hús-
véti termékek és sok más ajándék-
tárgy, amelyeket a Portéka Boltban 
(Kossuth út 2.) lehet megvásárol-
ni. Az üzlet hétköznaponként 8 és 
16 óra között van nyitva.

Az alábbiakban egy kis ízelítőt 
adunk a termékeinkből:

•	 különböző színű húsvéti nyu-
szik és zsákok, melyek kiváló aján-
dékok lehetnek a locsolkodni érkező 
legények számára a hagyományos 
piros tojás mellé,
•	 többféle méretű és mintájú pa-
lóc, hímzett szütyők,
•	 szatyrok, terítők, díszpárnák,
•	 ingvállak és férfi parasztingek,
•	 illatpárnák,
•	 konyhai kiegészítők (kötények, 
sütőkesztyűk),
•	 táskák, egyéb ajándéktárgyak.

Találkozzunk a Portéka Boltban!
■

Portékáink
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É 

rtesítjük az érintett szülőket, 
hogy a 2017 / 2018. tanévre 
történő általános iskolai be-

íratásokra az alábbi időpontokban 
kerül sor a varsányi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskolában (Szécsé-
nyi út 1.):  2017. április 20. (csütörtök) 
illetve április 21. (péntek) 8 és 19 
óra között.

Tanköteles gyermekét a szülő kö-
teles a lakóhelye, ennek hiányában 
a tartózkodási helye szerinti illeté-
kes vagy a választott iskola első 
évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíra-
táskor a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosító és a 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt (a gyermek születési anya-
könyvi kivonata, lakcímkártyája, 
TAJ kártyája), a közös szülői felügye-
leti jog gyakorlásáról szóló nyilat-
kozatot és az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola 
igazgatója dönt, elutasítás esetén 
a Balassagyarmati Tankerületi Köz-
pont igazgatója hivatott a jogor-
voslati kérelmet elbírálni.

Halasi Zoltánné
■

Felújítási és 
beruházási tervek

Közösségi Ház bővítése

A 
z elmúlt években a Közös-
ségi Ház megújult és kom-
fortosabban képes ellátni 

feladatát. Azonban számos rendez-
vény során bebizonyosodott, hogy 
további kihasználandó terekre vol-
na szükség a még kényelmesebb 
kiszolgálás érdekében. Ezért hatá-
rozott úgy az önkormányzat, hogy 
amennyiben megfelelő pályázati 
forrást talál, az épület bővítését 
végrehajtja, melynek során tető-
beépítésre kerül sor. Ennek során 
különös figyelmet kívánunk arra 
fordítani, hogy természetes anya-
gokkal (fa, kő) dolgozzunk és a ki-
alakított rész illeszkedjen a hagyo-
mányos palóc építészeti örökség-
hez. Az emeleti részben a tervek 
szerint internet helyiség és zene-
terem kerül kialakításra, míg kívül-
ről tornácok teszik majd hangula-
tosabbá a kialakított részt. A beru-
házás tervezett összköltsége kö-
zel 150 millió Ft (bruttó). Az épület 
bővítése során majdnem 200 m2 

új tér keletkezik, a tetőszerkezet 
felülete meghaladja a 330 m2-t.

Zarándokszállás

A Mária Út Egyesülettel kialakított 
jó kapcsolatoknak köszönhetően 
felmerült, hogy az átutazóban lévő 
zarándokok elszállásolását célsze-
rű volna településünkön megolda-
ni.  Mivel jelenleg községünkben 
nincs elég megfelelő minőségű szál-
láshely, ezért egy zarándokház ki-
alakítására van szükség, amely 
mindenkor a látogatók szolgálatá-
ra áll. Ezt az igényt kielégítendő, je-
lentős felújítást követően, kitűnően 
alkalmas a Kossuth út 2. alatt talál-
ható, egykori orvosi lakás. A reno-

Gyermekek iskolai beíratása
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Közösségi Ház

Zarándokház 

Polgármesteri Hivatal
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válás során az épület elveszíti 
jelenlegi, ún. „kockaház” kialakítá-
sát és a hagyományos palóc építé-
szeti jegyek hangsúlyozására kerül 
sor. Terveink között szerepet, hogy 
az épületben ne pusztán megszáll-
ni, hanem kulturált módon étkez-
ni is lehessen, illetve lelki és hitéleti 
tevékenységek számára is megfe-
lelő tér kerüljön kialakításra. A Za-
rándokszálláson 4 hálószoba, 4 elő-
tér, 4 zuhanyzó, teakonyha, étkező, 
közösségi helyiség kerül kialakí-
tásra. A beruházás összköltsége 
meghaladja a 76 millió Ft-ot (brut-
tó). Az új épület több mint 170 m2 

alapterületű lesz és 31,5 m2 tornác 
is kiépítésre kerül.

Közös Önkormányzati 
Hivatal

A faluközpont az elmúlt években 
lehetőségeinkhez mérten jelentő-
sen megújult. Ebből azonban ki-
maradt a község egyik legjelentő-
sebb épülete, a Polgármesteri Hiva-
tal. A tervezett felújítás során szá-
mos új funkciót kap az épület. Az 
elkészült tervek szerint a Hivatal 
épülete egy szerviz térrel és egy 
tanácskozó teremmel fog bővülni. 
Emellett napjaink igényeinek meg-
felelően mozgáskorlátozottak ré-
szére mosdók kerülnek kialakítás-
ra, továbbá az épület energiahaté-
konyságának javítása is megvaló-
sul. A pályázat sikere esetén a fel-
újított Polgármesteri Hivatal arcu-

lata illeszkedni fog a községi törek-
vésekhez, azaz a hagyományos 
palóc építészeti jegyek jelennek 
majd meg.

Interaktív gasztronómiai 
és turisztikai szolgáltató 

hely (Étterem)
Hosszú évek óta tervezzük egy ét-
terem kialakítását a volt presszóban. 
A 2016-ban benyújtott INTERREG 
pályázat eredményessége esetén 
lehetőség nyílna arra, hogy az 
épületet felújítsuk. Amennyiben 
településünk hozzájut a források-
hoz, akkor – a pályázat kiírásának 
megfelelően – nem étterem, hanem 
egy gasztronómiai bemutató tér 
kerül kialakításra, amely hasonló 
funkciókat tölthet be a jövőben. A 
felújítás azért is vált rendkívül fon-
tossá, mert az elmúlt években a 
faluközpont megújult, de az egy-
kori presszó nem, így egyfajta csúf 
mementóvá vált az idők során. A 
beruházás során a hagyományos 
palóc építészeti jegyek és anya-
gok felhasználására kerül sor. Az 
épületet azonban nemcsak reno-
válni kell, hanem új helyiségekkel, 
terekkel (tornác, terasz) bővíteni. 
A projekt összköltsége több mint 
107 millió Ft (bruttó). A gasztronó-
miai és turisztikai szolgáltató hely 
környezete is megújul. Parkosítás-
ra, parkolók kialakítására, terepren-
dezésre is sor kerül.

Játékkuckó Óvoda 
felújítása

Az óvoda felújítása is hosszú évek 
óta várat magára. Jelenleg közel 
teltházzal működik az intézmény, 
ezért szükségessé vált a nagyobb 
mértékű beavatkozás. Bár az elmúlt 
években történtek beruházások, 
de ezek még most sem elégítik ki 
teljes körűen az igényeket. Az ét-
terem megvalósulásával azonban 
lehetőség nyílik arra, hogy az óvo-
dában pusztán melegítőkonyhát 
kelljen használni, ezáltal jelentős 
helyek szabadulnak fel. A terveink-
ben többek között sportudvar ki-
alakítása is szerepel.

A Posta udvarának 
rehabilitálása

Sokan láthatták, hogy az elmúlt év-
ben egy fedett kocsibeállóval bő-
vült a Posta udvara. Az önkormány-
zat célja, hogy az épületből a Falu-
gazdaság számára jól hasznosít-
ható helyet lehessen kiépíteni. Ép-
pen ezért pályáztunk egy csarnok 
kialakítására, s nyertünk el 10 mil-
lió Ft támogatást. Ennek keretében 
garázs és raktár létesítésére kerül 
sor, illetve az épület felújítását és 
az udvar rendbetételét is megkezd-
jük. Ezt követően bízunk abban, 
hogy Posta egy nyugodt, rendezet-
tebb helyre fog átkerülni.

■

Tudta?

A 
forradalom végnapjaiban (1849. augusztus) Pavel Hrisztoforovics Grabbe 
orosz tábornok (a képen) kiadta a parancsot Szécsény elpusztítására. Azonban 
a varsányi báró Roszner József császári és királyi ezredes, aki 1848-ban részt 

vett az olaszországi hadjáratban, s Bolognában súlyosan megsebesült, közbenjárá-
sával megmentette a várost a teljes pusztulástól. A tábornok a közeli Losoncnak vi-
szont nem kegyelmezett. 

(Forrás: Pálmány Béla /szerk./: Varsány. Egy palóc falu évezrede (2000), 103. oldal)
■ 
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Megújul a Hosök 
kertje

2 

017 februárjában pályáza-
tot nyújtottunk be a Kö-
zép- és Kelet-európai Tör- 

ténelem és Társadalom Kutatásá-
ért Közalapítványhoz tartozó Első 
Világháborús Centenáriumi Em-
lékbizottsághoz a Hősök kertjében 
található szobor felújításának érde-
kében. A pályázat során az önkor-
mányzat 1 millió forintos támoga-
tást igényelt, míg önrészként 85.902 
Ft összeget biztosítunk. Az Emlék-
bizottság végül 700.000 Ft támo-
gatást ítélt meg a benyújtott pá-
lyázatra. Az emlékmű restaurálás-
ra várhatóan 2017. május 31-ig fog 
sor kerülni.

■

2 

017 tele régen nem látott 
hideget és havat hozott 
magával. A nagy mennyi-

ségű hó különösen széppé vará-
zsolta a települést. Azonban az idő-
járás számos bosszúságot is okozott. 
Ezek egyike a -20 °C körüli, több 

napon keresztül tartó hideg volt, 
amely megkövetelte azt, hogy a 
lakosság fokozottabban figyeljen 
egymásra. 

A másik nagy problémaforrást a 
lehullott hó eltakarítása jelentet-

te. Továbbá súlyos károkat okozott 
az olvadó hó is, amely sok helyütt 
belvízzé vált vagy éppen a Szécsény 
felé vezető utat öntötte el. Ezúton 
köszönjük meg azoknak, akik ma-
gukat és eszközeiket nem kímélve 
cselekedtek a közösség érdekében.

■

A különösen hideg télrol
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M 
árcius 14-én emlékeztünk 
meg községünkben az 
1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 169. évfordulójáról és 
az elesett hősökről. Az emlékpark-
ban az önkormányzat, az egyház 
és az intézmények képviselői meg-

koszorúzták a haranglábat, kifejez-
ve Varsány tiszteletét az események 
résztvevői iránt. Ezt követően az 
ünneplők közösen átvonultak a 
Közösségi Házba. Itt Kanyó Judit 
polgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd a Hunyadi Má-

tyás Általános Iskola 6. osztályos 
tanulói adták elő ünnepi műsoru-
kat. 

A megemlékezést a Muskátli Ha-
gyományőrző Együttes zárta, akik 
katonadalokkal tisztelegtek a hő-
sök előtt.

■

Emlékek és kokárdák között
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Intézményi 
programok

A 
településen működő intéz-
mények (Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola, Játékkuckó 

Óvoda, Napsugár Gyerekház, Kö-
zösségi ház, Könyvtár, Tanoda, Kéz-
művesporta) 2017 elején arról egyez-
tetett, hogy főként a község gyer-
mekeinek részvételével egybekötve, 
közösen szerveznek olyan progra-
mokat, amelyekkel színesebbé le-
het tenni a mindennapokat. Ennek 
során bemutatókat, tájékoztatókat, 
játékos programokat, különböző 
ismeretek megszerzését lehetővé 
tévő rendezvényeket szerveznek 
meg közösen. Célunk, hogy a la-
kosság mindig találjon olyan prog-
ramot, amely felkelti érdeklődését 
és kellemes időtöltést biztosít.

Az iskolában és az óvodában a köz-
nevelésben elvártakon felül is szá-
mos oktató és szórakoztató prog-
ramot tartanak. A Gyerekházban 
különböző foglalkozásokon, elő-
adásokon vehetnek részt a szülők 
és a gyermekek. A Tanodában fel-
zárkóztatás és számítógépes okta-

tás is zajlik. A Könyvtár könyvállo-
mányával (saját és csere kötetek) 
is várja az olvasni vágyókat. A Kö-
zösségi Ház pedig az éves nagy és 
kisebb rendezvények szervezésé-
ben vállal feladatot, továbbá sok 
esetben helyet is biztosít ezeknek.

■

Programok
Muzsikáló Templomkerti Koncert

2 

017. július 9-én kerül sor 
az évek óta töretlen siker-
rel megrendezett zenemű-

vészeti bemutatóra. 

Terveink szerint ebben az évben is 
a vasárnapi nagymisével kötjük egy-
be a programot.

X. Lepényfesztivál
2017-ben elérkezett a jubileum. 
Ebben az évben tizedik alkalommal 
ünnepeljük közösen a túrós lepé-
nyeket és a helyi gasztronómiát. A 
Lepényfesztivál 2017. augusztus 19-
én, szombaton kerül megrende-
zésre, amely magában foglalja az 
eddig is közkedvelt programokat: 
színházi előadás, motoros bemu-
tató, humorista, játszótér. Ebben az 
évben élő könnyűzenei koncerttel 

kedveskedünk. Idén is várjuk az 
eddigi és az új lepénysütő csapatok 
jelentkezését.

Szent Mihály Napi Palóc Búcsú
Október első napján kerül sor te-
lepülésünk védőszentjének meg-
ünneplésére. Az elmúlt évtizedek-
hez hasonlóan idén is szervezünk 
felvonulást, népművészeti bemu-
tatókat, szüreti mulatságot. 

■

LepényfesztiválMuzsikáló Templomkert Szent Mihály Napi Palóc Búcsú
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T 
elepülésünk csatlakozott a 
Szabadtéri Néprajzi Múze-
um, az NMI Művelődési In-

tézet Közhasznú Nonprofit Kft. és 
az Országos Széchenyi Könyvtár 
konzorciuma közös rendezvényso-
rozatához, amely a „Cselekvő kö-
zösségek – aktív közösségi szerep-

vállalás” nevet viseli és az EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 kiemelt pro-
jekt keretében kerül megrendezés-
re – első alkalommal – 2017. május 
8. és 14. között az ország számos 
pontján. Községünkben a program 
a Közösségek hete Varsányban el-
nevezést viseli.

A helyi rendezvények fő célja az, 
hogy bemutassák településünk kö-
zösségeit (önkormányzat, intézmé-
nyek, civil szervezetek) és azok mun-
kásságát, Varsány történetét és he-
lyi értékeit, továbbá a helyben ma-
radás lehetőségeit. 

Ennek érdekében kiállítást, konfe-
renciát, bemutatókat szervezünk.

Időpont Helyszín Program Idő Közreműködő

Május 8. Közösségi 
Ház

Varsányi értéktár: 
a kiállítás és a programsorozat 

megnyitója
18.00 Kanyó Judit 

polgármester

Május 9. Hagyományőrzők 
Háza

Varsány jeles szülöttei: 
előadás,

Őseink emlékezete állandó 
kiállítás 

(fotók, tárgyi emlékek)

15.00 – 
gyermekek

Galcsik Zsolt 
levéltáros

17.00 – 
felnőttek

18.00 – 
kiállítás

Május 10. Közösségi 
Ház

Közösségek szerepe a 
kistelepülések életében: 

Palóc népi építészet, 
Kulturális örökségeink, 

Nógrád megye 
értéktára

10.00 – 
12.30

Usák Tibor építész
Dr. Limbacher Gábor 

muzeológus
Skuczi Nándor a Nógrád 

Megyei Közgyűlés Elnöke
Balla Mihály országgyűlési 

képviselő

Május 11. Falumúzeum

Palóc mesék és dalok napja: 
Palóc mesék és dalok,

Palóc baba kiállítás, készítés és 
öltöztetés

10.00 – 
16.00

Bárány Antalné, a 
Népművészet Mestere 

Szita András és Szita István

Május 12.

Kézművesporta

Virágzó Porta – Virágzó 
Közösségek: 

Népviselet bemutató
17.00

Varsány, Rimóc 
és Nógrádsipek 

hagyományőrzői

Május 13.

Virágzó Porta – Virágzó 
Közösségek: 

Szabadtéri kiállítás Nógrád 
megye kézműves mestereinek 

munkáiból; helyi termékek 
bemutatója és vására

10.00 – 
17.00

Nógrád megyei 
kézművesek, termelők 
Varsányi Portéka Bolt

Május 14. Kézművesporta

Muzsikáló Közösségek: 
hagyományos helyi ételek sütése 

kemencében, borkóstoló és 
kórusok 

bemutatója

12.00

Erkel Ferenc Vegyeskar, 
Szécsény 

Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola énekkara 

Varsányi Borbarátok 
Egyesülete

Közösségek hete Varsányban
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A Plébániahivatal 
hirdeti

A 
következő áldással kívánok 
minden kedves olvasónak, 
kegyelmekben gazdag hús-

véti ünnepeket:

„Áldott legyen a Fény, mely Rád vi-
lágít és mely Benned van! Az ál-
dott napfény sugározzon be Téged 
és melegítse fel szívedet, míg úgy 
nem lobog, mint a kandallók tüze!
Sugározzék szemedből a fény, mint 
ablakba állított gyertya fénye, mely 
a viharban vándorlókat hívogatja. 
Áldott legyen a Rád hulló, lágy eső. 
Hulljanak lelkedre a cseppek és csa-
logassák a virágokat, hogy illatuk-
kal megteljék a levegő! De áldott 
legyen a nagy vihar és rázza meg 
lelkedet, hogy fényesre és tisztára 
mossa és sok kis tavacskát hagy-
jon hátra, amiben megcsillan az ég 
kékje...”

Varsányban az elsőáldozás időpont-
ja: 2017. május 21. 11.00; a bérmál-
kozás időpontja: 2017. június 11. 
11.00.

Szeretettel és tisztelettel tájékoz-
tatom a Kedves Olvasókat arról, hogy 

a római katolikus egyház, jogi és 
lelkiismereti kötelezettségeinek ele-
get téve, mindnyájan felszólítást 
kaptunk arra, hogy szolgálatunk és 
példaadó életünk mellett, anyagi 
javakkal is támogassuk illetékes 
egyházközségünk pénzügyi mű-
ködését, amely gazdasági egység-
ként, a tagok hozzájárulásából képes 
fenntartani önmagát. Ezen díjsza-
bás, 2017. január 1-jétől, 2500 Ft / fő 
kötelezettséget jelent a tagok szá-
mára, amely minden, 18. életévét 
betöltött, munkaviszonnyal rendel-
kező hívőre vonatkozik. 

Szeretettel kérem, hogy esetleges 
elmaradás esetén, lelkiismereti fe-
lelőssége tudatában, szíveskedjen 

azt pótolni a 2016-os esztendővel 
bezárólag (2016-ig: 2000 Ft/fő/év), 
2017. április 30-i határidővel. Na-
gyobb mértékű hiány esetén, a rész-
letekben történő fizetés lehetséges. 
További információkért, a tartozás 
mértékének megérdeklődéséért, il-
letve a pénz befizetésével kapcso-
latos teendőkért, forduljon a terü-
letileg illetékes polgármesteri hiva-
talban dolgozó kollégáimhoz (pénz-
ügyi részleg – Szép Józsefné), va-
lamint a varsányi Takarékszövet-
kezetben dolgozó munkatársak-
hoz!

Imádságos szeretettel: 
dr. Gencsi Szeráf - plébános

■

Digitális Írástudás Időseknek

Településünkön informatikai tan-
folyam indul 2017. április 25-én a 
Tanodában (a Napsugár Gyerekház 
alatti helyiségben). Elképzeléseink 
szerint két csoportot fogunk indí-
tani négy-négy fő részvételével, 

amelyek kedden és csütörtökön 16 
és 17, illetve 17 és 18 óra között sa-
játíthatják el az alapvető számító-
gépes ismereteket: a számítógép 
felépítése, operációs rendszer és 
programok, internet használat, szö-
vegszerkesztés. A tanfolyamra fő-
ként az 55 évnél idősebbeket várjuk. 

Az oktatás 23 órás, s nem készít fel 
vizsgára. A tanfolyamra Nyikon Jó-
zsefnél lehet jelentkezni a Tanodá-
ban, hétköznaponként 8 és 16 óra 
között. A jelentkezési határidő áp-
rilis 21. (péntek).

■

A 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság érte-
síti a lakosságot, hogy 2017. április 19-én, szer-
dán 17 órás kezdettel határvadász toborzó 

előadást tart a Közösségi Házban. A szervezők min-
den, a rendőri hivatás iránt érdeklődőt várnak. 

Határvadásznak lehet jelentkezni: 
•	 hatarvadasz@orfk.police.hu
•	 06 80 203-983
•	 www.police.hu/hatarvadaszkepzes
•	 www.facebook.com/hatarvadaszkepzes

■

Határvadász toborzás

A nagyhét programja az alábbiak szerint alakul:

Április 13. Nagycsütörtök 18.00 Szentmise az Utolsó 
Vacsora emlékére

Április 14. Nagypéntek
19.00 Kereszthódolat
20.00 Szabadtéri keresztút

Április 15. Nagyszombat 19.00 Húsvéti vigília és 
feltámadási körmenet

Április 16. Húsvétvasárnap
8.00

Ünnepi szentmise
9.30

Április 17. Húsvéthétfő
8.00

Ünnepi szentmise
11.00
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A 
Nógrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 
felhívja a lakosság figyel-

mét arra, hogy a közelmúltban meg-
növekedett a szabadtéri tűzesetek 
száma. A szabadtéri tűzgyújtás fel-
tételeit az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendelet foglalja magában. Mit 
tehetünk a bajok megelőzőséért? 
A szabadban meggyújtott tüzet 
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, 
mindig gondoskodjunk elegendő 
oltóanyagról, és a tűz eloltására al-
kalmas kézi szerszámról. Csak ak-
kora tüzet gyújtsunk, amekkorát 

folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani. Az elhanyagolt tűz 
könnyen továbbterjedhet és élet-
veszélyt jelentő, vagy súlyos kárt 
okozó tüzek forrásává válhat. A sza-
badtéri tűz kockázata jelentősen 
függ az időjárási viszonyoktól, a 
száraz és szeles időjárás elősegíti 
és felgyorsítja a tűz kialakulását, 
továbbterjedését.

Díszpolgári cím

K 
özségünk önkormányzata 
2018-ban, az első díjazás 
ötödik évfordulóján ismét 

szeretné átadni a település díszpol-
gári címét. Ehhez kérjük a lakosság 
segítségét. Lehetőség van a címre 
javasolni olyan Varsányhoz szoro-
san kapcsolódó személyeket:
•	 akiknek tevékenysége évtizedes 
időtartamot ölel fel községünk éle-
tében,
•	 akik a település jó hírnevét öreg-
bítették,
•	 akiknek a község lakosságáért 
tett erőfeszítéseik kiemelkedőek.
A javaslatokat a település jegyző-
jének lehet eljuttatni lezárt boríték-
ban.

A díszpolgári cím ünnepélyes át-
adására az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 170. évforduló-
ján, a 2018. évi ünnepségnek ke-
retében kerül sor. Amennyiben nem 
érkezik megfelelő jelölés, akkor a 
képviselő-testület nem adja át a dí-
jat.

■

F  

elhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is hétfőn 

és csütörtökön lehet a kerti hulla-
dékokat elégetni. Az égetés során 
kérjük, hogy csak a jól elszáradt nö-

vényi maradványokat égessék el 
és ne használjanak égést elősegítő 
anyagokat (rongy, benzin, gázolaj, 
stb.). Az érvényben lévő helyi ren-
delet megszegése pénzbírságot von 
maga után. 

Továbbá kérjük, figyeljék a médiá-
ban megjelenő híreket és a külön-
böző szinteken elrendelt tűzgyúj-
tási tilalmakat ne szegjék meg, 
mert ez is pénzbírságot és egyéb 
büntetőintézkedéseket von maga 
után.

■

Kiváló Varsányi Diák 
– pályázati felhívás

Kerti hulladékok égetése

Szabadtéri égetés
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016-ban az önkormányzat 
hagyományteremtő szán-
dékkal megalapította a Ki-

váló Varsányi Diák címet. 2017-ben 
a község vezetése ismét jutalmaz-
ni kívánja az arra érdemes varsá-
nyi lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező középiskolai ta-
nulókat és felsőoktatási hallgató-
kat.

A pályázati kritériumok ebben az 
évben sem változtak. Középfokú 
oktatásban részt vevők esetében 
4,0, felsőoktatásban részt vevők ese-
tében 3,7 tanulmányi átlagered-
mény, továbbá sport, kultúra, közös-
ségi élet vagy tanulmányi verse-
nyen, bajnokságban elért kiemel-
kedő eredmény szükséges a cím 
elnyeréséhez.

A pályázat beadási határideje 2017. 
október 6. (péntek). A dokumen-
táció leadható személyesen, lezárt 
borítékban, illetve szkennelve a 

varsany.hiv@gmail.com e-mail cím-
re elküldve. A dokumentáció a kö-
vetkezőket kell, hogy tartalmazza: 
•	 a tanuló adatait (név, születési 
idő, lakcím, oktatási intézmény/osz-
tály vagy évfolyam/szak megneve-
zése)
•	 a tanuló tanulmányi eredménye-
it igazoló okiratok (bizonyítvány, 
E-leckekönyv) másolatát
•	 a tanuló versenyeredményeit 
igazoló oklevelek másolatát
•	 a tanuló – pályázat szempont-
jából releváns – tevékenységének 
bemutatását, legfeljebb 1 A4-es ol-
dalon.

A határidő jogvesztő, hiánypótlás-
ra nincs lehetőség. A képviselő-tes-
tület csak a formailag hiánytalan 
pályázatokat bírálja el.

A pályázatról továbbiakat a www.
varsany.hu oldalon lehet elérni.

■
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Erdőtűz-veszélyes időszakban or-
szágos szinten a vidékfejlesztési 
miniszter, területi szinten az erdé-
szeti hatóság tűzgyújtási tilalmat 
rendelhet el, mely esetén az érin-
tett területen akkor is tilos a tűz-
gyújtás – beleértve a kijelölt tűzra-
kóhelyeket is –, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, il-
letve jogszabálytól eltérő vagy ha-
tósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység miatt az 
önkormányzat, a környezetvédel-
mi hatóság és a tűzvédelmi ható-
ság bírságot szabhat ki. ■

Lomtalanítás
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017. április 12-én, szerdán és 
13-án, csütörtökön lomta-
lanítás lesz községünkben. 

Környezetünk tisztaságának meg-
óvása érdekében kérjük, a meg-
adott napon helyezzék ki a „lom-
hulladékot” az ingatlan előtti köz-
területre.

Az alábbi hulladékok kihelyezhe-
tők (olyan szilárd hulladékok, me-
lyek nem helyezhetők el kukában): 
nagyobb méretű berendezési tárgy: 
bútorzat, ágybetét; bezsákolt ruha-
nemű, rongy; háztartási berende-
zések és készülék, veszélyes hulla-
dékot nem tartalmazó elektromos 
berendezés; zsákokban kihelyezett 
lomb, zöldhulladék, kötegelt met-
szési nyesedék (mellé jól elkülönít-
ve kihelyezni). Nem kihelyezhető 
hulladékok: kommunális hulladék, 
építési törmelék; veszélyes hulla-
déknak minősülő anyagok: festék, 
festékes dobozok, olaj, fáradt olaj, 
olajszűrők, olajos rongyok, állati te-
temek, gyógyszerek, akkumulátor, 
elem, permetezőszerek és azok do-
bozai. A nem kihelyezhető hulla-
dékokat a szolgáltatónak nem áll 
módjában elszállítani!

■

Temetői rend
Nyitva tartás: április 1-től szeptem-
ber 30-ig: 7.00 – 21.00 óráig, illet-
ve október 1-től március 31-ig: 8.00 
– 18.00 óráig 

A sírhely birtokosa köteles a sírhely 
és környékének gondozásáról, gyom-
talanításáról gondoskodni. A teme-
tőben keletkezett hulladékokat csak 
az üzemeltető által kijelőlt helyre le-
het lerakni, egy szemét lerakodóhely 
marad használatban. A temető tu-
lajdonos és üzemeltetője: Varsány 
Község Önkormányzata

Varsányi Közös Önkormányzati Hiva-
tal ügyfélfogadása és elérhetősége

3178 Varsány, Rákóczi út 1. 
hétfőn és szerdán: 9.00-12.00, 

13.00-15.00, péntek: 9.00-12.00
Tel.: 06 32/387-387

E-mail: varsany.hiv@gmail.com

Az ügysegéd minden hétfőn 12.45 
és 14.45 között áll rendelkezésükre.

Közérdekű telefonszámok, 
nyitva tartások:

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rend-
őrség: 107, Segélyhívó: 112

Katasztrófavédelem:
(06-1) 469-4168, 1818 (kéménysep-
réssel kapcsolatos teendők bejelen-
tése)

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 10.00-13.00
kedd 13.30-14.30
szerda 9.00-12.00

csütörtök 12.00-14.00
péntek 8.00-12.00

Védőnői ellátás
Laukóné Oláh Magdolna
Tel.: 06 70/ 338 7532
Terhes gondozás: kedd 8.00-10.00
Csecsemő gondozás: szerda 8.00-
10.00; Mammográfia és nőgyógy-
ászati szűrés Laukóné Oláh Magdolna 
segítségével.

Gyógyszertár nyitvatartási idő
3178 Varsány, Rákóczi út 1.
hétfő, szerda, péntek 9.00-13.00

Könyvtár
szerda és péntek 13.00-16.00, illet-
ve szombat 9.00-11.00 

Varsányi eMagyarország pont
Varsány, Petőfi út 14 szám alatt ta-
lálható (Posta mögötti épület első 
ajtó) 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
12.00-16.00 
eTanácsadó: Varga Zsófia 
Munkatárs: Balázsné Adorján Ani-
kó, fenntartó: eMultiCoop Szociális 
Szövetkezet ■

Varsányi Kisokos

VArsányI HírlAP – időszaki kiadvány
Kiadja: Varsány Község Önkormányzata, Varsány, Rákóczi út 1., Telefon: 06 32 387-387       

Felelős kiadó: Kanyó Judit polgármester
Szerkesztő: Szép Szilárd    

Tervezőszerkesztő: Sümegi Gábor    
Készült: 600 példányban egyszerű.kedvező.nyomtatás…

nyomdavonal.hu



Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum betegfelvételi iroda, Tel.: +36 (32) 570-110

Hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek

Belgyógyászat
113 szoba

12:00-19:00
Dr. somosi Erika

főorvos

08:00-15:00
Dr. Augusztin Attila főorvos

13:30-16:00
Dr. németh György főorvos

08:00-15:00
Dr. Augusztin Attila főorvos

08:00-14:00
Dr. Farkashalmi Gyöngyvér

főorvos

08:30-15:30
Dr. németh György 

főorvos

Kardiológia-szív UH
127 szoba

16:00-20:00
Dr. Ali-Ariqi  Mahfoz főorvos

16:00-20:00
Dr. Ali-Ariqi Mahfoz főorvos

Urológia
016 szoba

08:00-12:00
Dr. Kiss Bertalan adjunktus

Ortopédia
033 szoba

15:00-19:00
Dr. Dömötör Gábor

főorvos

15:00-19:00
Dr. Dömötör 

Gábor főorvos

sebészet
033 szoba

08:00-18:00
Dr. Tandel Beáta főorvos

08:00-16:00
Dr. Csonka Csaba főorvos

Érsebészet
016 szoba

13:30-15:30
Dr. Gyurkó György főorvos

nőgyógyászat
115 szoba

14:00-18:00
Dr. Birtha András főorvos

14:00-18:00
Dr. révész Péter főorvos

9:00-13:00
Dr. Tóth Gyula főorvos

neurológia
016 szoba

Dr. szabó Géza Főigazgató 
főorvos helyettese

13:00-18:00
Dr. Csúsz lajos főorvos

13:00-15:00
Dr. Csúsz lajos  főorvos

13:00-18:00
Dr. rencz lászló főorvos

rheumatológia
016 szoba

08:00-14:00
Dr. silló Annamária főorvos

08:00-12:00
Dr. silló Annamária főorvos

08:00-13:00
Dr. szoó Julianna 
Marcella főorvos

08:00-13:00
Dr. szoó Julianna 
Marcella főorvos

Pszichiátria
130 szoba

08:00-14:00
Dr. Dévényi Edit főorvos

16:30-18:30
Dr. Balázs János 

főorvos

Pszichiátriai
gondozás

14:00-16:00
Dr. Dévényi Edit főorvos

14:30-16:30
Dr. Balázs János

főorvos

Foglalkozás/Üzemorvosi 
tevékenység

13:30-14:30
Dr. Balázs János 

főorvos

Fül-Orr-Gégészet
117 szoba

12:00-16:00
Dr. Barrak Ahmad

Igazgató főorvos

Audiológia
10:00-11:00

Dr. Barrak Ahmad
Igazgató főorvos

Audiológia
10:00-11:00

Dr. Barrak Ahmad
Igazgató főorvos

12:00-16:00
Dr. Barrak Ahmad

Igazgató főorvos

Tüdőgyógyászat
112 szoba

12:00-20:00
Dr. sólyom Artúr adjunktus

12:00-20:00
Dr. szász Zoltán főorvos

15:00-19:00
Dr. sólyom Artúr adjunktus

szemészet
129 szoba

12:00-18:00
Dr. légrády György 

adjunktus

12:00-18:00
Dr. szentes Csaba főorvos

12:00-20:00
Dr. Tóth Károly főorvos

vagy
Dr. szentes Csaba főorvos

Bőrgyógyászat
115 szoba

08:00-14:00
Dr. Eisler Anikó főorvos

08:00-14:00
Dr. Eisler Anikó főorvos

Gyermekgyógyászat
011 szoba

14:00-18:00
Dr. Bauer Viktor főorvos

11:30-13:30
Dr. Kovács Éva főorvos

12:30-16:30
Dr. Kovács Éva főorvos

Ultrahang
127 szoba

12:00-18:00
Dr. sándor Tibor
röntgen főorvos

16:30-18:30
Dr. Pozsegovits Krisztián

főorvos
1-2. szerda

08:00-14:00
Dr. sándor Tibor
röntgen főorvos

röntgen
124 szoba

09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-13:00

Fizikoterápia 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00 07:00-15:00

Gyógytornász 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00

labor
137 szoba

07:00-11:00
07:00-11:00

+ Terheléses labor
07:00-11:00

+ Terheléses labor
07:00-11:00 07:00-11:00

nappali kórház 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-15:00

Csontsűrűség 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00

Betegirányítás 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-18:00

Orvosi ügyelet

Tel.: +36 (32) 370-432

Fogorvosok: 

Ügyelet: +36 (32) 370-432

Dr. szarvas Tamás: +36 (32) 370-901

Dr. Czinke Gizella: +36 (32) 372-707

Dr. Kerekes Tünde: +36 (32) 371-833

Dr. Kerényi Csaba: +36 (32) 371-833


