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Varsány Község Önkormányzata időszaki kiadványa

Varsány – melyet sokan méltán

neveznek mintafalunak – 2019-

ben ünnepli 800 éves évfordu -

lóját, mely nem a keletkezés éve,

hanem az első írásos említése a

községnek.

Az utóbbi években az önkormányzat
vezetésével, a helyi civilek és gazdál -
kodók összefogásával, a lakosság e -
gyütt működő szándékával, a pályázati
lehetőségek kihasználásával felpörgött
az élet Varsányban. 

A munka elismerése pedig nem is
maradt el: 2016-ban és 2018-ban Falu -
megújítási díjat vettünk át a fenntartható
falufejlesztés kiváló színvo na lú meg-
valósításáért, a Virágos Ma gyar  ország
programon belül Be l ügy  miniszteri di -
cséretet, Arany Rózsa- díjat, Fővédnöki-
díjat kaptunk, és a falu ki érdemelte a
Nógrád Megyei Önkor mány zat által alapí-
tott Nóg rá dikum-díjat is.

Nem csupán a díjakra, hanem a
falunkban történt fejlődésre is büszkék
vagyunk. Az elmúlt években több, ma is
jól működő munkahelyet teremtett önko-
rmányzatunk, intézményeink működése
pedig jól pél dázza, hogy a falu él és élni
akar. Iskola, óvoda, gyerekház működik
településünkön, partnerként össze -
dolgoz va az önkormányzattal. 

„ A madárnak szárnya van és szabadsága, 
az embernek pedig egyetlen szülőföldje 

és sok kötelessége.” 
Tamási Áron



Varroda, varróműhely, gyógynö -
vény műhely, feldolgozó üzem és az
utóbbit kiszolgáló falugazdaság talál-
ható a megvalósult fejlesztések so -
rában.

Tudni kell, hogy a faluban, de a szé -
csényi járásban is kevés a munkahely.
Polgármesterként fontosnak tartom,
hogy a településen maradjanak az em-
berek, fiatalok és idősebbek egyaránt.
Ebben a közmunkaprogramok nagy
segítséget jelentettek és jelentenek. A
források helyben maradása érdekében,
a foglalkoztatás hosszú távú fenn -
tarthatósága okán alakítottuk ki a mű -
helyeket, annak tudatában, hogy a
gépi-és kézi varrásnak élnek még a
helyi hagyo mányai Varsányban. A

falugazdaság is hasonló gondolatok
mentén alakult meg, mert itt dolgos, a
hagyományos értelemben vett mező -
gazdaságot értő és sze rető lakosok
élnek, akik szakértelme sokat számít
ebben a munkafolyamatban.

A kézműves műhelyek és termelő
egységek létrehozatala sem volt
egyszerű, amit pedig köré „építet-
tünk”, történetesen a Varsányi
Portéka márkanév marketing fogás-
nak sem utolsó.

Röviden összefoglalva a lényeg a
következő: a varróműhelyben egyedi
termékek – népviseleti darabok, hímzett
falvédők, babák, kötények, párnák, asz-
talterítők és egyéb kiegészítők készül-

nek, míg a varrodában a szécsényi
járásban dolgozó közfoglalkoztatottakra
készítünk munkaruhákat melyek ská -
lája folyamatosan bővül. A településen
10 hektárnyi földön gazdálkodunk jelen-
leg, és még egyszer ennyin szeretnénk.
A zöldségeket mi magunk dolgozzuk
fel, és 300 főt étkeztetünk a faluban
megtermeltekből a konyhánkon előállí-
tott termékekből. Készítünk többek közt
be főtteket, lekvárokat, szörpöket, sa-
vanyúságot. Mindent szeretnénk feldol-
gozni, önellátásra törekszünk
el ső  sorban, nem eladásra. Van tész-
takészítő része is az üzemnek, amikor
nincsen zöldség- és gyümölcsszezon,
akkor is dolgoznak a lányok és asszo -
nyok. Nos, az említett tevékenységek
sorában készült termékek összefoglaló
neve lett a Varsányi Portéka, mely
örömünkre egyre szélesebb körben is-
mert.

Szeretettel ajánlom figyelmükbe
„Vonzóvá váltunk” kiadványainkat, me -
lyet a 800 éves évforduló tiszteletére ál-
lított össze az önkormányzat. Varsány
című füzetünk a települést mutatja be.
Varsányi Rendezvény helyszínek: a
település szolgáltatásait és intéz -
ményeit bemutató kiadvány. Varsányi
Portéka: a Varsányban készített ter-
mékek összefoglaló albuma. 

Elkezdődött az internetes árusítás,
elérhető a www.varsanyiporteka.hu in-
ternetes áruház, ahol lehetőség nyílt a
Varsányi Portéka vásárlására.

A századok során palóc sajátossá-
gokat mutató, értékes műemlékekkel
gazdagodó falu, a folklórral kiegé -
szülve – talán nem túlzás – turisztikai
paradicsommá tették a 800 éves Var -
sányt. 

Az elmúlt két évtizedben, de elsősor-
ban a közelmúlt esztendejeiben több
olyan intézménnyel, létesítménnyel
gazdagodtunk, amik nem csupán a tu -
ristáknak jelentenek látványosságot,
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Sokszínű vidék

Ünnepelni készül Varsány



hanem a helyi civil szervezetek erősö -
dését is segítik. Az Ófalu 1895-ben
épült parasztházában Falumúzeum
működik, melyet még 2000-ben újított
fel az önkormányzat. A Hagyo -
mányőrzők Házát pályázati úton a helyi
önkormányzat és a helyi civil szer -
vezetek közreműködésével varázsoltuk
újjá, 2012-ben pedig két közösségi
színtér nyert korszerű formát: a
Közösségi Ház belső felújítása és a
reprezentatív konferenciaterem kiala -
kítása. Kézműves Portánk - mely
alkotóházként és falusi szálláshelyként
is funkcionál - egy teljesen felújított,
modern igényeket kielégítő, palóckon-
tyos parasztház, itt működik a var-
róműhely és a Portéka Kézműves Bolt.
A porta vendégháza 2015-ben elnyerte
a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége “Év falusi vendégfogadója”
címet az észak-magyarországi régi -
óban.

Mindeközben évente megren-
dezésre kerülő rendezvényekkel is
várjuk a faluba érkező vendégeket.

Három legjelentősebb esemé nyünk -
nek régre nyúló hagyományai vannak.
A Muzsikáló Templomkerti Koncert
keretében a falu temploma minden év
júliusában lehetőséget biztosít fiatal
zenészeknek és énekeseknek ko-
molyzenei művek bemutatására. A
Varsányi Lepényfesztivál községünk
különleges ételeit mutatja be egész
napos programokkal színezve, de a
rendezvény középpontjában a messze
földön híres varsányi túrós lepény áll.
Harmadik nagyrendezvényünk a Szent
Mihály Napi Palóc Búcsú, amikor a falu
lakossága megünnepli a templom
védőszentjét és fogadjuk az ideérkező
családtagjainkat, barátainkat, vendé -
geinket.

A falu fennállásának 800. évfor-
dulóján nyilván nem csupán az em-
lékezés jut a 2019-es évre. 

A közeljövőben induló beruházások

is azt bizonyítják, hogy Varsánynak
nem csak múltja és jelene van, de lesz
jövője is. Kormányzati támogatással
180 férőhelyes tankerületi iskolát alakí-
tunk ki, óvodánk bővítése pedig a Mo -
dern falvak program keretében valósul
meg, és tervezzük egy 60 főt befogadó
étterem kialakítását. 2019-ben megújul
az egészségügyi központunk, a tehet-
séges gyerekek számára zeneházat
hozunk létre, és befejezzük az idősek
klubjának kialakítását. A jubileumi év
célkitűzéseinek megvalósításához is -
az önkormányzat vezetésével –
közösen húzzuk a falu képzeletbeli
szekerét Varsányban. Hiszem, hogy
csak összefogással, megértéssel,
egymásra való odafigyeléssel lehet
eredményeket elérni. Van egy mondás,
mely így szól: tiszteld az utakat, mert
elvezetnek oda, ahova menni sze retnél.
Ez a gondolat akár egy mottó is lehetne
számunkra, hiszen az az út melyen nap

mint nap járunk, jobb gazdasági és
életkörülmények felé viszi az itt élő
élőket.

A Sokszínű vidék kiadványban meg-
jelent írás.

szerző: 
Vaskor István
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Közösségek Hete Varsányban
2019. május 6-12.

Május 6.
8:30 Mozogni jó! Jusztin Timivel 

Közösségi Ház melletti Szabadidőpark
14.00 Kiállítás megnyitó 

Bagó Zsuzsanna: Varsányi Pillanatok 
Helyszín Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (aula)

16.00 Az Idősek Klubja ünnepélyes átadása
Helyszín: Varsány, Szécsényi út 21.

Május 7. 
16.00 Kiállítás megnyitó: Ilyen volt-ilyen lett fotókiállítás Varsányról

Helyszín: Közösségi ház

Május 8.
A 800 éves ünnepség nyitórendezvénye

10.00 Szoboravató a 800 éves évforduló tiszteletére, 
helyszín: Községháza

16.00 A Varsány könyv bemutatója
Helyszín: Közösségi ház

Május 9.
9.00 Faültetés a testvértelepülés delegációival

A programról részletesen a www.varsany.hu oldalon tájékozódhatnak

Köszönet a képviselő testület 
tagjainak, az intézményvezetőknek 

és dolgozóknak, 
a közfoglalkoztatási program
vezetőinek és dolgozóinak, 

vállalkozóknak, gazdálkodóknak
az elmúlt időszakban 

tapasztalható folyamatos,
együttműködő munkájukért!

Különösen azoknak, 
akik önzetlenül, térítésmentesen

végeztek munkát településünkön!
Köszönetet mondunk Pusztai
Máténak a Közösségi Ház és a

Kápolna előtt végzett munkáért!



A fejlesztésekről
Zeneház

Önkormányzatunk  a szécsényi járás
valamennyi településével kö zösen sikeres
pályázatot nyújtott be a „Gyerekesély
programok infrastrukturális háttere”
tárgyú felhívásra. A pályázatból ingat-
lanfelújítások valósulnak meg a járás
településein. Varsányban a Kossuth út 2.
szám alatti, volt szolgálati lakásból sze -
retnénk Zeneházat kialakítani, ahol a hely-
beli tehetséges gyermekek számára
tudunk majd hangszeres oktatást biztosí-
tani. 

Egészségház
Varsány Község Önkormányzata a

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044 szá-
mon 81.977.302 Ft támogatást nyert az
„Energetikai fejlesztés Varsány
községben” megneve zésű projekt -
jére.

A fejlesztés célja a Varsány, Hu nya -
di út 1. alatti Egészségügyi köz pont
ener gia-hatékony és takarékos mű  köd -
 tetése, a működési költségek és az
üvegházhatású gázok kibo csá tásának
csökkentése az épület energiahaté -
konyságot célzó felú jí tása és fej -
lesztése, megújuló ener gia forrás
hasz nálatával. A projektet Varsány
Község Önkormányzata, mint Főpá-
lyázó a Nógrád Megyei Ön kor mány zati
Hivatallal konzorciumban valósítja
meg. A kivitelezés tár gyát képezi a
homlokzati és a zárófödém hőszi ge -
telése, valamint a nyílászárók cse réje.
Sor kerül az épü let kondenzációs
kazánnal ellátott fűtés-kor sze rűsí -
téseére is. Az ingatlan tető    szer   ke  zetére
napelemes rendszer kerül telepítésre.
A projekt megvalósulását követően a
létesítmény energetikai korszerű sítése
az üze meltetési, fenntartási költségek
csök kenését eredményezi, amely nem -
 csak az intézmény fenn tar tónak jelent
költ ség megtakarítást, de a lecsök kenő
energiahordozó felhasználás környe -
zetvédelmi szempontból is előnyös.
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Étterem

Az önkormányzat a tulajdonában lévő 112 helyrajzi számú, volt Presszó in-
gatlan épületének étteremmé történő átalakítását tervezi.  A meglévő épület
pinceszintjén kerül kialakításra a köz lekedő, személyzeti öltöző, mosdó-wc,
zuhanyozó és takarító szertár. A földszinten az előtérben kap helyet a ruhatár, itt
lesz kialakítva az étterem, a helyi termék pult, a női-férfi és aka dálymentes mel-
lékhelyiség. A bővítményben lesz kialakítva az 50 fős többfunkciós tér (pl. ren-
dezvény, köz étkeztetés), a főzőkonyha, a fekete és fehér mosogató, az
expedíciós helyi ség, a hús-, illetve zöldség-előkészítő, a raktárak, a szeméttároló
és az áru átvevő iroda. A hagyományos mikro térségi építészeti stílust követve a
gazdasági bejáratokra szerényebb, míg a főbejáratra egyedi kialakítású tornácot
tervezett az építésziroda. Az épület funkciója miatt akadálymentes bejárat
kialakítása is szükséges. Az épület 300 fős konyha technológiai berendezéseinek
befogadására alkalmas. A műszaki tervek, jogerős építési engedély ren-
delkezésünkre áll.

Pajta tervezett épülete a Kézművesház udvarán



2013. január elsejével létrejött a
Varsányi Közös Önkormányzati Hi-
vatal: Varsány Község Önkormányzata
és Nógrádsipek Község Önkormány -
zata hivatali munkára társulást hozott
létre a hatályos Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.)
alapján. A létrejött közös hivatal a
képviselő-testületek egységes hivata-
laként működve ellátja a képviselő-
testületek, a bizottságok, valamint a
települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a
polgármesterek hatáskörébe tartozó ál-
lamigazgatási döntések előkészítését
és végrehajtását. Ellátja mindazokat az
államigazgatási ügyeket, melyek nem
tartoznak más területi államigazgatási
szerv, illetve a járás hatáskörébe. A hi-
vatal immár a 2. önkormányzati cik-
lusát tölti, mivel 2014. év végén az
önkormányzatok megújították a közös
hivatal fenntartására vonatkozó megál-
lapodásukat. 

Személyi állomány
A közös hivatal 8 fős létszámkere -

téből az aljegyzői státusz betöltetlen
maradt 2018-ban is. Jelenleg - a jegy -
ző mellett - Varsányban 4 fő, Nógrád-
sipeken 2 fő dolgozik a Közös
Ön kor mányzati Hivatalban.

Gazdálkodás
A hivatal létszáma a megállapított ál-

lami normatíva alapján 7,58 fő volt
2018. évben. A Közös Önkormányzati
Hivatal személyi kiadásait teljes egé -
szében fedezte az állami finan-
szírozás. A közös hivatal dologi
kia dásai között a mindennapi mun ka -
végzéshez szükséges papír-írószer és

egyéb programok alkalmazásának
költségei jelennek meg, ugyanakkor
számítógép vagy bútorbeszerzés az
adott önkormányzat költségvetésében
jelenik meg. 

Az önkormányzati munka
A Közös Önkormányzati Hivatal –

mint a képviselő-testületek operatív
szer ve - ellátja a képviselő-testületek
és bizottságaik, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok és a társulások mű -
ködéséhez kapcsolódó szervezési és
adminisztrációs feladatokat, előkészíti
és végrehajtja ezek döntéseit, tájékoz-
tatással és ügyviteli közreműködéssel
segíti munkáját.

Nemzetiségi Önkormányzat
A Közös Önkormányzati Hivatal

alapvető feladatai közé tartozik a
Varsányban működő Roma Nemze -
tiségi Önkormányzat munkájának
segítése az önkormányzati munka ad-
minisztrációja, költségvetési gazdál -
kodásának előkészítésével és
vég  rehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.

Társulási feladatok
A Mötv. IV. fejezete tartalmazza a

helyi önkormányzatok társulásaira
vonatkozó szabályozást, amely alapján
2013. január 1-jétől kizárólag csak jogi
személyiséggel rendelkező társulások
működhetnek.

Varsány község polgármesterének
kezdeményezésére a szécsényi járási
önkormányzatok területfejlesztési és
feladatellátási társulást hoztak létre
2015. január 1-jével. A Társulás szék -
helye Varsány, elnöke Varsány Község
Önkormányzat polgármestere.

A Mötv. értelmében a jogi személy-
iségű Szécsényi Járási Önkormányza-
tok Területfejlesztési és Feladatellátási
Társulása munkaszervezeti feladatait
a székhely szerinti Közös Önkor-
mányzati Hivatal biztosítja. Ennek
keretében végezzük a Társulási
Tanács üléseinek előkészítését, az
ülések dokumentálását, a költségvetési
gazdálkodásának előkészítését és
vég rehajtását.

2018. évben a Társuláson keresztül
láttuk el a Szécsényi Járás 13 tele -
pülésének orvosi ügyeleti feladatait,
valamint 14 település belső ellen -
őrzését és az informá ció biz tonsággal
kapcsolatos teendőket is.

Nemzeti Jogszabálytár
Elektronikus közszolgáltatásként

létrejött a Nemzeti Jogszabálytár
(NJT), ahová egységes szerkezetű
szöveggel közzé kell tenni valamennyi,
2013. június 30. után kihirdetett önkor-
mányzati rendeletet. 2014 májusától az
NJT már a Nógrád Megyei Kormányhi-
vatallal történő törvényességi felü-
gyeleti kapcsolattartásra is szolgál.

A képviselő-testületi ülések je-
gyzőkönyveit és azok mellékleteit 15
napon belül, az elfogadott önkor-
mányzati rendeleteket a kihirdetést
követő 3 munkanapon belül kell feltöl-
teni a Nemzeti Jogszabálytárba. Ebben
a rendszerben érkeznek a Kormányhi-
vatal részéről a különböző -adatszol-
gáltatásra történő vagy törvényességi
– felhívások, továbbá a beküldött ren-
deletekkel, jegyzőkönyvekkel kapcso-
latos észrevételek, utasítások, szakmai
iránymutatások és egyéb állásfoglalá-
sok. 

folyt. 6. oldalon
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Beszámoló a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi munkájáról és gazdálkodásáról



2018. évben iktatott iratok száma

A legjellemzőbb ügytípusok az adó -
hatósági ügyek, a munkaügyek és a
szociális ügyek voltak. A legnagyobb
leterheltséget továbbra is a közmun -
kaprogram megszervezés, lebonyo -

lítása és elszámolása jelenti a Hivatal
dolgozói számára. A Közös Hivatal
hatósági ügyintézése során felleb -
bezésre nem került sor. 

További leterheltséget jelentett az
ún. ASP rendszer bevezetése, az új
programok használatának elsajátítása,
oktatásra járás, adattisztítás, stb., ame-
lyet a napi munkavégzés mellett kellett
megoldani. A rendszer bevezetésére

sikeres pályázatot nyújtottunk be a
Miniszterelnökséghez és 6.000.000.-
Ft támogatást nyertünk el, a pályázat
elszámolásra került.

A hivatal teljes külső felújítására 30
millió Ft támogatást nyert el önkor-
mányzatunk. A munkálatok 2018 őszén
befejeződtek, önerőből megvalósult az 
épület teljes belső felújítása és fűtés -
kor szerűsítése is. A használatbavételi
engedélyt 2019. március hónapban
kaptuk meg. 

A hivatal dolgozói napi munkájuk
során igyekeztek eleget tenni a kép -
viselő-testületek és a polgár mes terek
elvárásainak. Elsődleges feladatunk a
lakosság kiszolgálása és segítése, de
csak a törvény keretei között, a
törvényesség maximális betartása mel-
lett.

dr. Kiss Tamás
jegyző
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Bizottsági ülések 0 - -
száma

Rendeletek 5 - -
száma

Határozatok 30 9 10
száma

Polgármesteri/
elnöki határozatok 415 - -
száma

2018 Varsány Község
Önkormányzata

Roma
Nemzetiségi

Önkormányzat
Varsány

Szécsényi Járási
Önkormányzatok
Területfejlesztési
és Feladatellátási

Társulása

Képviselőtestület/
tanács ülések
száma

7 nyílt
1 zárt

6 nyílt 4 nyílt

Varsány
Főszám: 1355 Alszám: 3058

Az elvégzett munka számokban

Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
Településünkön – mivel a Képviselő-testület alkotott erre vonatkozó rendeletet – engedélyezett az avar 

és kerti hulladékok nyílttéri égetése, de szigorúan be kell tartani az abban foglalt előírásokat: Avar és kerti hulladék: 
a falomb, a kaszálék, a nyesedék és az egyéb növényi maradványok.

A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, aholl az égetés személyi biztonságot 
nem veszélyeztet, vagyoni kárt nem okoz.

Az égetést heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön, 10 és 18 óra között lehet végezni.
Csak száraz, könnyen égő kerti hulladékot lehet égetni. Égést elősegítő anyagokat használni tilos!

Szeles és esős időben kerti hulladékot égetni tilos!
Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parazsat – vízzel, földtakarással – meg kell szüntetni.



TÁJÉKOZTATÁS
a talajvízkutak engedélyezéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 29. § (7) bekezdése 2018.
december 21-ei módosítást követően
úgy rendelkezik, hogy mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítő vagy üzemeltető, aki az
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXXI. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelő -
zően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín
alatti vízkivételt biztosító vízilétesít-
ményt, ha a vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárást 2020. december
31-ig kérelmezi.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a kötelező bírságkiszabás alóli men -
tességi időszak 2020. december 31-ig
meghosszabbodott, de a szabályozás-
ban további módosítások várhatók:
előkészítés alatt áll, és 2019. évben
várhatóan megvalósul egy olyan átfogó
módosítás, amely az illegális kutak en-
gedélyeztetésére speciális eljárást tar-
talmaz. Amint a szabályozás elkészül,
tájékoztatni fogjuk Önöket az esetleges
teendőkről.

dr. Kiss Tamás
jegyző
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Önkormányzat költségvetése
2019. év

Bevételek                                                               ezer Ft

Működési támogatások 154 840    
Működési célú támogatások 103 024    
Felhalmozási célú támogatások -      
Közhatalmi bevételek 13 100    
Működési bevételek 13 630   
Működési célú átvett pénzeszközök 3 000    
Finanszírozási bevételek 97 028    
Bevételek összesen 384 622

Kiadások

Személyi juttatás 74 366    
Munkáltatói járulék 10 837    
Dologi kiadások 168 901    
Egyéb kiadások 8 206    
Szociális kiadás 20 219    
Felhalmozási kiadás 11 000    
Intézményfinanszírozás 91 093    
Kiadások összesen 384 622    

Pénzkészlet 2018. december 31-én 97 115   

Sajnálattal tapasztaljuk azt a
minősíthetetlen

környezetrongálást, amely a
Varsány-Szécsény közötti 

útszakaszon a 2018-ban ültetett
fákkal történt. 

A Dencs parton lévő fákat 
vélhetően vegyszerrel locsolta,
locsolták le a rongálók. Varsány

lakóinak többsége azt vallja,
hogy a környezetünk védelme

és egészségünk mindennél
fontosabb!

Tisztelt Lakosság! Szükségünk
van a fákra! Óvjuk a

környezetünket!

Figyelmükbe ajánljuk:
www.varsany.hu

www.varsanyiporteka.hu
Facebook Varsány

Facebook Varsányi Portéka

Gyógynövény 
vásár és piac:

kedd - csütörtök 10.00-14.00



Apró
kezecskék
háza

Biztos Kezdet Napsugár Gye     r ek   -
ház községünkben immár 13 éve fo-
gadja rendsze res látogatóit..

Intézményünknek idén már 6. éve
az Egészségügyi Központ ad helyet.
Büszkék vagyunk arra, hogy köz -
ségünkben a legfiatalabb generáció-
nak is van egy központi helye, ahová
bármikor ellátogathat, kikapcso lódhat,
játszva fejlődhet, de ami ettől is
fontosabb, hogy szocializálódhat ko-
rtársai körében. Örömmel tapasz-
taljuk, hogy nagy az érintettek és az
érdeklődők köre, ugyanis 26 gyermek
látogatja a Napsugár Gyerekházat. 

Napjainkban is fontos, hogy a gyer-
mek csecsemőkorától kezdve szocial-
izálódjon. Mint tudjuk a gyermek
életében az első szocializációs tér a
család. Mondhatjuk tehát, hogy má-
sodik szocializációs színtérként szere-
pel a gyermek életében még az óvoda
előtt és a bölcsőde mellett a Gye -
rekház. Az intézményt a 0-3 éves korú
gyermekek látogatják szüleikkel
együtt. Kis közösségünk tagjai akti -
vitásukkal mutatják, hogy milyen
örömmel és szívesen vesznek részt a
mindennapjainkban. Igaz, hogy még
csak a 2019. év elején vagyunk, de
már most beindultak az apró kezecs -
kék. Tudni illik az év minden évszaká-

nak megfelelően és az ünnepekre
hangolódva kézműves dolgokat ké -
szítünk mind a babával és mamával
egyaránt. Így Húsvét közeledtével neki
is álltunk tojásokat festegetni, valamint

hungarocell tojást díszíteni, a leg -
apróbbak legnagyobb örömére.

Persze nem feledkezhetünk meg az
egyik legcsodálatosabb ünnepünkről
sem mely nem más, mint az Anyák
napja. Nagyon nagy hangsúlyt fek-

tetünk erre a jeles napra, melyet min-
den évben a Varsányi Játék  kuc kó
Óvoda gyermekei köz re   mű kö désével
kisebb ünnepség keretén belül meg-
valósítunk. 

Egy másik nagyon fontos esemény
mely soha nem maradhat el a gyer-
mekek születésnapjának ünneplése.
Nagy öröm ez számukra, ilyenkor
saját kezűleg készített tortával ked-
veskedünk az ünnepeltnek. 
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A közelgő Gyereknapról sem feled-
kezünk meg. Elmondhatom, hogy múlt
évben egy nagyon jól sikerült Gyerek-

napunk kerekedett ugyanis sikerült el-
látogatnunk a Nógrád Megyében talál-
ható Ipolytarnóci Ősmaradványok

Természetvédelmi Terület világhírű ős-
lénytani lelőhelyére. Biztosíthatjuk a
szülőket, és gyerkőceinket, hogy idén
is nagy meglepetéssel készülünk. Bár
a téli időszaktól még távol vagyunk,
ennek ellenére mi a téli programokról
sem feledkezünk meg. 

Évek óta nagy hagyomány nálunk,
hogy az édesanyák saját kézzel
hímezik ki a mikulás zsákokat gyer-
meküknek, melyen saját nevének
monogramja díszeleg. Mikulás napján
mindenféle finomsággal megtöltve
ajándékozza meg Gyerekházas gyer-
mekeinket a Mikulás bácsi, persze
mindezt egy kis ünnepség keretén
belül. 

A kicsik és nagyok egyik kedvenc
programja, amikor Karácsonyra
készülődve elérkezik a mézeskalács -
sütés és a karácsonyfadíszítés.
Ilyenkor apócska kezek sürögnek-
forognak a konyhában tészta gyúrás
közepette, és a karácsonyfa körül a
sok csillogó szempár tündököl. 

Kará csonyi ünnepségünk keretén
belül az édesanyák megajándékozzák
egy mást, a Gyerekház munkatársai
pedig őket és gyermekeiket. Együtt
közösen karácsonyi dalokat éneklünk,
hogy még meghittebbé tegyük az ün-
nepet. 

Bízom benne, hogy szavaimon
keresztül egy kicsit mindenkinek sik-
erült bepillantást nyernie a Biztos
Kezdet Napsugár Gyerekház életébe,
továbbra is sok szeretettel, mosollyal
és elengedhetetlen jó kedvvel várunk
minden kedves gyermeket, édesanyát
és édesapát.  

Nagy Alexandra
intézményvezető
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Intézményünkben a 2018/2019-es
tanévben 101 tanuló és 23 fő felnőtt
kezdte meg munkát. Az elmúlt
időszak ban a kötelező feladatok mel-
lett, melyekből a legfontosabb a tanu -
lás, számtalan más rendezvény,
projektnap, kirándulás színesítette az
iskola életét.

Az iskolában különböző szabadidős
foglalkozáson vehetnek részt a tanu -
lók, melyeket az iskola szervez más
intézmények bevonásával vagy pá-
lyázati lehetőségek felhasználásával.
Így megszervezésre került az angol
nyelvszakkör, környezetvédelmi szak -
kör és a technika szakkör. A délutáni
szabadidőt kézművesfoglalkozások -
kal, sportolási lehetőségekkel tudják
hasznossá tenni a tanulók. Termé -
szetesen biztosítunk lehetőséget tan-
tárgyi felzárkóztatásra is. Jelenleg a
„Szülő-Suli” pályázat keretén belül 27
tanuló részesül egyéni fejlesztésben.

Mindezek mellett, szintén pályázati
lehetőséget kihasználva A ”Magyar -
ság, Palócság, Szécsény térsége” pá-
lyázat keretén belül tanulóink
„Kismuzeológus” szakkörön vehetnek
részt, melyet a Kubinyi Ferenc
Múzeum múzeumpedagógusai tar-
tanak számukra.

Helyi versenyeken mutathatják meg
tanulóink tehetségüket, kitartásukat,
amikor részt vesznek a matematika,
történelem, szépkiejtési, ének ver -
senyeken. Természetesen tehetséges
tanulóink a sport, zene, rajz területén
belül nem csak helyi, hanem országos
versenyekre is eljutottak már ebben a
tanévben is.

Tanulóink jelenleg már nem csak a
művészeti iskola keretén belül
részesülnek hangszeres oktatásban,
hanem az „Integrált térségi gyermek
programok a szécsényi járásban” pá-
lyázat keretén belül is, melynek
köszönhetően nem csak a zenei tehet-
ségeink fejlődhetnek, hanem szakem-
ber segíti a lelkiproblémával küzdő
gyermekeinket is.

Tanulóink részt vehettek különböző
előadásokon, ahol a gyógynövények
hasznosságáról, a méz jótékony ere-
jéről, de a drog káros hatásairól is hall-
hattak.

Kirándulásokkal, Gyöngyösön mú -
ze um látogatással, az állatkert fel -
fedezésével, a fóti General Electric
gyáregység meglátogatásával, pálya -
választási kiállításon való résztvétellel,

kiállítások, tárlatok látogatásával szí-
nesíthették a mindennapok tanulása
mellett életüket.

Projektnapokat tartottunk szülők
bevonásával az egészséges életmó-
dról, az őszi termések felhasznál-

hatóságáról, játékokat, dísztárgyakat
készítettek tanulóink.

Természetesen nem feledkeztünk
meg nemzeti ünnepeinkről, melyekről
az óvodásokkal és a község lakóival
együtt emlékeztünk meg.

Hagyományokhoz kapcsolódó ün-
nepnapokat az idei tanévben külön-
legesen ünnepeltük meg. A Halowen
vidámsága, az Adventi gyertyagyújtás,
a Mikulás várás a mikulás szobában,
a Karácsony békés hangulatának
megteremtése, a farsang forgataga
öröm volt mindenki számára. 

De öröm volt a diákok számára,
hogy megismerhették Csík Csaba
rendőrkapitányt, a Folt zenekart, Oláh
Lajos festőművészt és Newik-ot a Dj
mestert, aki ajándékokkal érkezett. 

Halasi Zoltánné
igazgató
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Legfontosabb a tanulás
A Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola életéről
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Varsány Község Önkormányzata, 

a Nógrád Turizmusáért Egyesület 

és a Palóc Út Egyesület

együttműködésének köszönhetően 

rövidesen új játékokkal gazdagodik 

a Kézművesporta udvara.

A Varsányi Hunyady Mátyás
Általános Iskola tervezés

alatt álló épületének
látványtervei.



Két kedves kolléganőnk (Ispán Lás-
zlóné, Teri óvó néni és Varga Béláné,
Zsuzsa dadus néni) búcsúztatását és
nyugdíjba vonulását követően, két fia -
tal munkaerővel (Kurucz Boglárka óvó
néni és Unyiné Mócsány Andrea
dadus néni) és,- lendülettel vetettük
bele magunkat az óvodai munkába.

Az őszi időszak a régi gyermekeink
visszaszoktatásával és az új óvodá-
saink beszoktatásával telt, akik most
ismerkednek meg az óvoda napi,- és
heti rendjével, szokásokkal, szabá-
lyokkal, ilyenkor kezdenek barátkozni,
s kovácsolódnak egy csoporttá, csa -
pattá. 

Az „őszi szelek” gyorsan elhozták
az adventi időszakot, mely sok prog -
ramot (Mikulásvárás és fo-gadás) és
tennivalót (karácsonyi barkácsolás,
süteménykészítés) tartogatott az
óvodánk lakói számára. A Karácsony
ünnepére való ráhangolódás, a közös
ünneplés színesítette hétköznap-
jainkat. 

A hosszú tél után, immár érkezik a
várva várt tavasz, mely lehetőséget
teremt a sétákra, kirándulásokra, a
településünkön és azon túl is. Is-
merkedünk Varsány épületeivel, kü -
lönböző helyszíneivel, mint pl.
Gyógyszertár, Varroda, Kézműves
Porta, Feldolgozó üzem, annak dolgo-
zóival és az itt élőkkel, mely kitágítja a
gyermekek érdeklődését és kielégíti
kíváncsiságukat. Az előző évben ellá-
togattunk a szécsényi Nosztalgia,- és
a Kubinyi Ferenc Múzeumba is. 

A május a legvidámabb és leginten-

zívebb hónap számunkra, hiszen
óvodánkban a Gyermekhét mindig sok
érdekességet tartogat. A tavalyi évben
ugrálóvárral, zenés-táncos műsorral,
erdei kirándulással és közös fagyizás-

sal leptük meg kis óvodásainkat gyer-
meknap alkalmából. Idén szintén ha-
sonlóan, színes és izgalmas
prog ramokkal ünnepeljük meg a Gyer -
mek  napot. A 2018. májusi, gyöngyösi
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Május a legvidámabb hónap
Az elmúlt időszak legfontosabb történései a Varsányi Játékkuckó Óvodában



kirándulásunk emlékezetes volt kicsik
és nagyok számára egy aránt, így idén
is tervezünk hasonló kiruccanást. 

A 2017/2018-as nevelési évet maxi -
mális (60 fő) létszámmal zártuk, s 20
gyerkőcöt búcsúztattunk óvodánkból,
akik ősztől már lelkes iskolások.

Az idei nevelési évben 53 gyermek
tölti be a Játékkuckó’ két csoport-
szobáját. Az elmúlt időszak sikeres pá-
lyázatainak köszönhetően, óvodánk
több mint 500.000 Forint értékben

nyert mozgás,- és egyéb fejlesztő esz -
közöket. Szintén egy pályázatnak
köszönhetően, 6 darab táblagép segíti
a készségfejlesztést, az óvodai té-
mafeldolgozást. Az udvari játékaink
egy része is egy pályázatnak, míg a
nagyobb része saját költségvetésből
származó összegnek köszönhetően
valósult meg, ugyanúgy, mint a meg -
újult kerítésünk. Így immár négy új ját-
szótéri eszköz támogatja óvodás
gyermekeink mozgásfejlődését. 

Szakmai tekintetben is igyekszünk
előbbre jutni: óvodánk két óvoda -

pedagógusa sikeres minősítő vizsgá-
nak eredményeként, elérte a Pedagó-
gus II. fokozatot. Jövőbeli célunk, hogy
a gyermekek képes ségfejlesztése
terén jobb eredményeket érjünk el, és
lehetőségeink szerint még több pro-
gramot szervezzünk óvodásaink és
szüleik számára. 

Nagyobb, távolba mutató célunk az
óvodaépület külső felújítása, illetve a
nyílászárók cseréje. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a
gyer mekeket arra neveljük, hogy mé-
lyen kötődjenek településükhöz,
fedezzék fel a körülöttük lévő kör -
nyezetet, értékeket. Ahol az óvodá-
saink nyugodtak, boldogok és tele
vannak élményekkel. Tudnak nevetni,
felfedezni, csodálkozni. Kollégáimmal
óvodánkban ezen dolgozunk nap, mint
nap.

Uhrin Anikó
óvodavezető
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Varsány Község 

Önkormányzata a Magyar

Falu Program keretében 

pályázatot kíván benyújtani

az óvoda felújítására.

A fejlesztés célja a Varsány,

Béke út 10. szám alatti

Varsányi Játékkuc kó Óvoda

épületének 

energiahaté konyságot célzó

felú jítása. A pályázatból 

megvalósul majd terveink

szerint a tető cseréje, a hom-

lokzati és a záró födém

hőszigetelése, vala mint a

nyílászárók cseréje.



A Községi Könyvtár a varsányi
Közösségi Házban található. A 2014-
ben felújított épület kellemes, tiszta,
rendezett környezetben ad otthont a
könyvtárnak. A bejárat és a belső tér
akadálymentesen megközelíthető. 

A könyvtár helyisége is felújításra
került, kellemesebb, átláthatóbb kör -
nyezetben várjuk a látogatókat. Meg -
újult padlóburkolat és bútorzat teszi
szebbé a könyvtárat. Kialakítottunk
egy játszósarkot, ahol a gyerekek raj-
zolhatnak, olvashatnak.

Az állomány apasztása után még
mindig rengeteg példány áll ren-
delkezésre az olvasók számára. Több
tucat könyvet selejteztünk, így sokkal
átláthatóbb az elrendezés.

Gyerekirodalom, ifjúsági irodalom,
szépirodalom, szakirodalom témában
egyaránt válogathatnak. Emellett
cserekönyveket hozunk a salgótarjáni
Balassi Bálint Megyei Könyvtárból
minden témában, igény szerint.

Tervezzük az állomány pontos el-
lenőrzését, és az informatikai fejlesz -
tést.

Gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek
egy aránt a felhasználói körbe tartoz-
nak. 

Elindult 
könyvtármozi szolgáltatás

A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rend szerhez csatlakozó települések

könyvtári szolgáltató helyein megvaló-
suló filmalapú ingyenes könyvtári szol-
gáltatás. Célja a magyar filmkultúra
értékeinek bemutatása. A filmek le -
vetítése, feldolgozása, megbeszélése
könyvtári környezetben valósul meg
alkalmanként minimum 15 fő rész -
vételével. 

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által kiírt program szerint, egy

adott listából válogathatnak a régi
magyar filmek kedvelői.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy
nagyszerű, új lehetőséget, a Könyvtár-
Mozi szolgáltatást kínálhatjuk mostan-
tól Önöknek. Azokat a hazai értékes
alkotásokat, filmeket, válogatták a
gyűjteménybe, amelyekben sok
élmény és érték kerül megjelenítésre.

Önök is megismerhetik ezeket a
kiváló hazai filmeket, amely egy
széleskörű kulturális együttműködés
eredménye.

A szolgáltatáshoz vetítővásznat,
projektort, számítógépet és hangfal
szettet igényelhetett a Varsányi
Könyvtári Szolgáltató hely.

A vetítések időpontjairól a könyvtár-
ban érdeklődhetnek.

Tóth Petra
könyvtáros
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Felújított környezetben,
új szolgáltatásokkal 
vár a könyvtár



Varsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal

3178 Varsány Rákóczi út 1.
06 32 387 387
Ügyfélfogadási rend:
Hétfőn és szerdán: 9-12, 13-15
illetve pénteken: 9-12
Tel.: 06-32/387-387
E-mail: varsany.hiv@gmail.com

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 70 338 75 32
Terhesgondozás: 
kedd 8-10
Csecsemőgondozás: 
szerda 8-10

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

Fogorvosok 
Ügyelet: 06 32 370 432
dr. Czinke Gizella 06 32 372 707
dr. Kerekes Tünde 06 32 371 833
dr. Kerényi Csaba 06 32 371 833

Orvosi ügyelet:
3170 Szécsény, Rákóczi út 113.
Tel.: 06 32 370 432

Posta
hétfőtől péntekig
8.00-12.00, 12.30-15.30

Szécsény és Térsége 
Egészségügyi Centrum

3170 Szécsény, Rákóczi út 115.
Bejelentkezés: 06 32 570 110

Közérdekű telefonszámok
Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Segélyhívó 112
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Falumegújítási díj

2016-ban és 2018-ban Varsány
Falumegújítási díjazásban része -
sült. 2019-ben Varsány Község
Önkormányzata ismét pályázatot
nyújtott be a díj elnyerésére. A pá-
lyázat célja, hogy felkutassa, dí-
jazza és ezzel "reflektorfénybe
állítsa" azokat a települési közös -
ségeket, amelyek kimagasló és
példaszerű színvonalon végzik fej -
lesztési munkájukat. Cél a jó pél -
dák bemutatásával illetve az
információk cseréjével a falu meg -
újítást végző községek eredmé -
nyeinek javítása, a falu  meg újítási
mozgalom népsze rűsítése. Mind -
emellett a pályázat keretében
kiválasztásra kerülhet az a
település is, amely a legméltóbb
módon képviselheti hazánkat az
európai megmérettetésen.

Közérdekű információk



Sportegyesületünk a 2016/17-es
Megyei II.osztály Keleti csoportjának
második helyezését követően átkerült
a Megyei II.osztály nyugati csoport -
jába. A vezetőség terén is változást ho-
zott a közelmúlt. 

Az elnökségben Strehó András
helyét 2017 nyarán Tiszttartó Róbert
vette át. A vezetőség összetétele is vál-
tozott. Baráth Dezső, Kiss József, Rigó
Róbert, Fábián Róbert, Báránkó Gábor
és Percze Róbert tölti be vezetőségi
tisztségeket. Felnőtt együttesünk
írányítását továbbra is Fábián Róbert
tölti be, aki természetesen játékosként
is szerepel. U-19-es csapatunkat Mó -
csány Balázs és Tiszttartó Róbert ko-
ordinálja. 

A 2017/18-as szezonban a felnőtt
csapata 6. helyen zárta a szezont. Az
U-19-es csapat pedig a 12. helyen
végzett. A jelenleg futó szezonban a
felnőtt gárda jelenleg a 8. pozíciót
foglalja el a tabellán, míg az utánpótlás
csapat feljövőben van a 11. helyen
vannak, de az elmúlt 3 meccsen szer -
zett 7 pontot nézve akár a tabella ele-
jén is végezhetnek. 

A vezetőség igyekszik mindent
megtenni annak érdekében, hogy
összefogja a fiatalokat, ugyanis egész
Nógrád megyében nagy problémák
vannak az utánpótlás korúak szerepel-
tetésével, versenyeztetésével. A Sport -
egyesület az elmúlt évben illetve
2019.03.09.-én Telkiben a Magyar
Válogatott Edzőközpontjában járt, ahol
az osztrák USV Kautzen csapatával
játszott barátságos mérkőzést. Ez a
túra nem jöhetett volna létre elnökünk
és az MLSZ képviseletében dolgozó
Sisa Tibor ”baráti,, kapcsolata nélkül.
Felnőtt játékosaink hatalmas élmé -

nyekben gazdagodtak,és öregbítették
Varsányt. 

Büszkén mondhatjuk, hogy sikerült
egy igen szoros sportbaráti kapcsolatot
kialakítani a Kautzen csapatával, a
jövőbeli terv egy 4-es torna megszer -
vezése Szécsény, Rimóc, UFC
Kautzen csapatainak részvételével
környékbeli sportpályákon lebonyo -
mítva. Ez egy 3 napos torna lenne, ün-
nepi vacsorával zárva az
e se  mé nyeket. Ezek mellett az egye -
sület mindent megtesz annak érde -
kében, hogy megfelelő kö rül ményeket
biztosítsa. Az elmúlt hónapokban
megújult az öltöző, nagyobb és tá-
gasabb lett. Ez nem valósulhatott volna
meg a felnőtt játékosok segítsége
nélkül. Hamarosan elkészülnek az
öltözőszekrények is Mócsány Balázs
jóvoltából. 

Természetesen odafigyelünk a pá-
lyázatokra is. 2018 tavaszán sikeresen
pályáztunk és az egyesület kapott egy
majd 500.000 Ft értékű defiblirátort.
Reméljük, soha nem kell, hogy hasz -
náljuk. 

A sportpálya nincs a legjobb állapot-
ban, sok edző fejezi ki nemtetszését
emiatt, azonban az egyesület igyekszik
mindent megtenni annak érdekében,
hogy a pálya minőségén javíthasson.
A feladat nem könnyű, sőt…. Sok tá-
mogatást kapunk ehhez(talajlazítás,
műtrágyázás,hengerezés). Jövőbeli
tervként az az álom, hogy egy új kor -
szerű sportpályán, sportlétesítmény-
ben fogadhassuk soros ellenfeleinket.
De fontos a jó helyezés elérése,  a  800
éves Varsány hírnevének öregbítése.

Rövidtávú tervként szeretnénk
Varsány futball sporttörténetéről egy
könyvet megjelentetni. Nagyon komoly

dokumentációval, statisztikai és iro-
dalmi hátérrel bírunk egészen az 1940-
es évekig visszamenőleg!! Ennek fő
koordinátora, „mestere” Percze Róbert
elnökhelyettesünk. A még élő, idős
focilegendáinkat ez ügyben fogjuk
keresni.

Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a
Varsányban működő civil szerve -
zetekkel, iskolával, óvodával ill. a
környékbeli sportszervezetekkel is. Ez
az igyekezet kölcsönös.

Egyesületünk 2019. április 20-án,
szombaton 20 órai kezdettel jóté -
konysági bált rendez. Előtte Nógrád-
sáp csapatait fogadjuk. mindkét
rendezvényre várjuk az érdeklődőket
szeretettel.

Köszönjük az Önkormányzatnak az
utaztatáshoz szükséges kisbuszt, il-
letve a tárgyi segítségeket. A további-
akban is szeretné a Varsányi
Sportegyesület -  az önkormányzat,
vállalkozók és magánszemélyek segít-
ségével -, hogy a sportolni vágyó,
sportszerető fiatalok és persze
idősebbek minél jobb körülmények
között sportolhassanak, szurkolhas-
sanak, úgymond minőségben szó -
rakoztassanak és szórakozzanak. 

Kapni jó, de adni és a megajándéko-
zott tekintetében az őszinte örömöt
látni csodálatos érzés. Mi ezért dolgo-
zunk, és hétről-hétre mindent
megteszünk, hogy közös álmaink
valósággá váljanak. 

Játékoskeret: 

Baráth Dezső/kapus/ Takács Ger gő,
Dr. Bodnár Gergely, Király Sza bolcs,
Virág Zsolt, Bárány Barnabás, Havasi
Dávid, Báránkó Gábor, Géczi Viktor
Takács Roland, Tiszttartó Ádám,
Mlinkó Nándor, Fábián Róbert, Rigó
Róbert, Csizmadia Bálint, Lehoczki
Dávid, Géczi Viktor, Bárány Máté,
Tiszttartó Róbert, Király Ádám.
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A Varsányi Sportegyesület hírei
/Megye II.osztály Nyugati csoport/
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Virágos Magyarországért Pályázat

Az elmúlt évek sikereire alapozva,
Varsány 2019-ben is regisztrált a Virágos
Magyarországért pályázati felületén. A
verseny célja a kulturált és vonzó tele -
püléskép és országkép kialakítása, a
fenn tartható fejlődés szempontjainak kö -
vet kezetes alkalmazása, a településen
élők összefogásának ösztönzése, élet-
minőségük javítása, a környezettudatos
gondolkodás és szemlélet erősítése,
valamint a természeti és az építészeti
örökség megőrzése és gyarapítása. Az
országosan elismert, kertész, tájépítész,
várostervező, környezetvédő és turisztikai
szakemberekből álló szakmai zsűri vár -
hatóan májusban érkezik a településre.
Ebben az évben különös figyelmet fordí-
tanak a közösségi részvételre, a lakosság
és a civil szervezetek bevonására, a neve -
lési-oktatási intézmények környezet -
tudatos programjára és eredményeire.  

Ezért Varsány Község Önkormányza-
tának Képviselő Testülete úgy határozott,
hogy meghirdeti a " "LEGSZEBB
HÁZELEJE" díjat

Varsány Község Önkormányzata 2019. évben versenyt hirdet 
a lakosság körében a

„LEGSZEBB HÁZELEJE”
cím elnyerésére.

Varsány Község Önkormányzata számára fontos a szép, rendezett
településkép kialakítása. Közterületein így nagy gondot fordít a zöldfelület

folyamatos karbantartására és a község virágosítására.
A közterületek mellett szeretnénk, ha a lakók is rendezett, virágos

környezetet alakítanának ki az ingatlanuk környékén, ezért pályázatot 
hirdetünk a varsányi lakosok számára, amelynek célja a vendégváró, virágos
településkép kialakításának elősegítése, a gondozott zöldterületek növelése,

a virágkultúra fejlesztése.
A versenyen azok pályázatát értékelik, akik lakókörnyezetük közterületein és

az onnan látható kertekben, balkonokon, teraszokon kulturált 
és magas színvonalú zöldterületeket hoztak létre; gondozásukat 

mindannyiunk örömére végzik.
A verseny részt vehetnek: a Varsányban ingatlan tulajdonnal 

(vagy bérleti joggal) rendelkező magánszemélyek, vállalkozók.
A versenyre külön nevezést nem kell benyújtani. 

Értékelés és eredményhirdetés: helyszíni bejárás alapján 2019 júniusában
várható.

Zsűri tagjai: képviselő-testületi tagok.
Nyeremény: A legszebb környezetet kialakítókat emléktáblával, vásárlási

utalvánnyal és elismerő oklevéllel tüntetik ki. 
Tegyünk együtt a virágos Varsányért!
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Újszülöttek 
névsora:

Balázs Barbara 
Berki Tibor     
Szép Amira   
Kökény Mirella 
Lakatos Flórián 
Kiss Hanna
Gazsi Hanna 
Gál Violetta
Oláh Roland Brájen 
Tiszttartó Regina

Az anykönyvezető hírei

Házasságot kötöttek:
(Varsányban történt a  

házasságkötés)       

Virág Norbert- Géczi Tímea 2018.05.04.
Petrovics Gergely- Szőrös Gyöngyi 2018.05.05.
Petrovics Albert- Berki Szilvia 2018.07.06.
Berki Jenő Zoltán- Kozma Linda 2018.08.11.
Koszó Zoltán- Király Éva                      2018.12.21.                                                                               

Varsányi Hírlap
- időszaki kiadvány

Kiadja:
Varsány Község 
Önkormányzata 

3178 Varsány, Rákócz út 1.

Felelős kiadó:
Kanyó Judit polgármester

Telefon:
06-32-378-378

E-mail:
varsany.hiv@gmail.com

www.varsany.hu

Szerkesztő:
Tóth Petra

Tervezőszerkesztő:
Tóth András

Készült: 600 példányban

Születés 
napja

2018. 01. 25.
2018. 02. 14.
2018. 03. 04.
2018. 06. 12.
2018. 06. 19.
2018. 07. 06.
2018. 08. 31.
2018. 10. 16.
2018. 11. 12.
2018. 11. 25.

Szülők neve:

Rácz Lívia - Balázs Dávid
Matyóka Renáta – Berki Tibor
Berki Andrea – Szép Viktor
Kósa Jenifer – Kökény Dávid
Meló Nikoletta – Lakatos János
Baráth Edina – Kiss István
Gazsi Georgina – Rácz Alex
Balázs Tímea – Gál Gellért
Kósa Friderika – Oláh Roland
Erdélyi Katalin – Tiszttartó Lóránt

Elhunytak névsora

Király Istvánné
Bárány Béla Bertalanné

Strehó Józsefné
Szita István

Bárány Anzelm
Bozsó Jánosné
Bárány Bertalan
Kanyó Boldizsár

Oláh Pál
Pálmány Sándor
Kaluzsa Vencel

Sámuel Dezsőné
Kanyó István

Gazsi Pál
Szép János

Bárány János

Születés
éve

1950
1947
1935
1937
1934
1926
1936
1937
1951
1938
1962
1929
1940
1955
1943
1953

Halálozás 
időpontja

2018.02.21
2018.03.08
2018.03.27
2018.05.28
2018.06.08
2018.06.08
2018.06.24
2018.07.08
2018.07.28
2018.08.01
2018.10.07
2018.11.05
2018.11.17
2018.11.22
2018.12.19
2018.12.21
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