Tisztelt Vendégeink! Kisvarsány község Önkormányzatának nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket a „KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME”(KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői szerződésének ünnepélyes aláírása alkalmából. 
“Mindennél fontosabb, hogy munkánkat egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága…mindez alakítja személyes sorsunkat. Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. „
 Márai Sándor gondolatai a Tisza mellett élőkre különösen igazak.
Hazánkban a vizekkel való együttélés szélsőségeket hordoz magában: aszályokat és gyorsan ránk zúduló csapadékot, amelyek gyakran árvizekhez vezethetnek.  Magyarország területének  23%-a árvizekkel veszélyeztetett terület.
Folyóink felső szakasza heves vízjárású: gyors hóolvadás vagy egy-egy nagyobb csapadék után az árvíz 1-2 napon belül megjelenik, rövid idő alatt több méteres áradást okozva. Különösen veszélyesek e tekintetben a Felső-Tisza és mellékfolyói.
Hunyady Margit, településünk híres szülöttje még így írt visszaemlékezésében :
„ Egyetlen utcából álló falucska, középen egy híd által kettéválasztva: egy részt Alsó-, másikat Felsővégnek hívják. Az Alsóvég minden évben abban a kellemes meglepetésben részesült, hogy elöntötte a Tisza árja, de a parasztok már hozzá voltak szokva – legkevésbé sem feszélyezte őket. Amint a Tisza kezdett tavaszban zajlani és nőni, egész nyugodtan felköltöztek paticsházaik padlására, és ott várták be az árvíz elvonulását. Néha két hétig is a padláson lakott a fél falu.”
Ebből a leírásból a Tisza áradása maradt csak változatlan. A községet a hetvenes árvíz után gáttal védték be, de a folyó pusztításától településünk egy része nem nyert védelmet. Ma, ha úgy tetszik, évszázadok adósságát rójuk le, amikor a szerződések aláírásával megkezdődhet az a munka, amellyel az itt élők végre nyugalmat nyernek a folyón levonuló árvizekkel szemben. 
 Kisvarsány-Ófalu-nak nevezett belterületi területrészén, 108 fő lakos által lakott 50 lakóépület és egy XVIII. században épült református templom helyezkedik el, melyet jelenleg nem véd I. rendű árvédelmi töltés, ezért folyamatosan árvízi fenyegetettség alatt állnak. Az elmúlt időszakban több esetben is a nyári gát 
véd képességét meghaladó árvízszint vonult le, a település határában, jelentős károkat okozva ezzel a lakóépületekben és a mezőgazdasági területekben egyaránt.
1998 és 2001 között egy viszonylag szárazabb évtized után egymást követték a rendkívüli árvizek, amelyek több helyen évente újraírták a maximális vízszintek magasságát. 1998 novembere és 2001 márciusa között, alig 28 hónap alatt négy rendkívülinek minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében, amelynek talán legdrámaibb történése volt a 2001-es gátszakadás. A helyreállítás költségei a Beregben elérték a  60 milliárd Ft-ot, Kisvarsány településen közel 80MFt kárt okozott.

Az önkormányzat azon törekvése, hogy az ártéri területen elhelyezkedő településrészt új védvonal kiépítésével megvédje a mindenkori árvizektől, nyilvánvalóan magyarázatot nem igényel. Erre vonatkozóan –mint a védendő terület gazdáját - Kisvarsány Önkormányzatát törvényi, jogszabályi kötelezettség is terheli.


