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A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA            2015.                     V. ÉVFOLYAM I. SZÁM 

Szabadidőpark és Játszótér  

 
 

Nagy öröm az önkormányzat számára, hogy a tavaly épült 

Szabadidőpark és Játszótér minden korosztály körében sikert 

aratott. Jó érzéssel tölt el minket, hogy nap, mint nap családok, 

fiatalok, gyerekek sokasága használja. A környező és távolabbi 

településekről érkező látogatók is elismeréssel dicsérik a 

parkot, annak felszereltségét, rendezettségét és tisztaságát. Ez 

az elismerés fontos számunka, mert igazolja munkánkat és 

törekvéseinket, s nem utolsó sorban településünkről is 

kedvezőbb képet alkot, aki itt tölt néhány órát. 

 

 

Célunk, hogy a kisvarsányi Szabadidőpark és Játszótér színtere 

lehessen kulturális rendezvényeknek és igényes, esztétikus 

környezetével állandó pihenőhelye legyen a településen élőknek. 

Nagy figyelmet szentelünk a fejlesztésre és a már meglévő 

eszközök, játékok karbantartására, megóvásuk azonban csak közös 

erőfeszítéssel lehetséges. 

 

 

 

A már meglévő bográcsozók, grillező mellett helyet kapott egy kemence 

is, Július elején újabb játékokkal bővítettük a parkot: egy fából készült 

babaház és egy többfunkciós kondicionáló fal várja a szünidőt itt töltő 

gyermekeket. A parkosításnak, virágosításnak köszönhetően még 

barátságosabb, esztétikusabb környezet fogadja a látogatókat.   

 

 

 

Külön szeretnénk megköszönni Jónás Bélánénak a parkban végzett munkáját, aki lelkiismeretesen tartja 

rendben és tisztán a Szabadidőpark és Játszótér egész területét.  
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Ifjúsági Klub Községünkben 

 

 
Kisvarsány Község Önkormányzatának fontos, hogy a 

fiatalok igényes környezetben, változatos, közösségalakító és -

formáló programokkal tölthessék szabadidejüket a településen.  

A tavaly elkészült Szabadidőpark és Játszótér mellett idén egy 

Ifjúsági Klub kialakításával igyekeztünk ezt a célt megvalósítani. 

A klub kapcsolatot teremthet az eltérő korosztályok és a kortársak 

között is, hiszen mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

A régi általános iskola épülete ad helyet az Ifjúsági Klubnak. 

Két tanterem összevonásával, felújításával kialakítunk egy 

közösségi termet, ahol helyet kap többek között egy 

biliárdasztal, egy csocsóasztal, pingpongasztal, TV, házimozi 

rendszer is. Már gondolunk a jövő évi fejlesztésekre is, újabb 

tervünk: egy konditerem kialakítása.  

A Községi Könyvtárunk is megújul: 

 összenyitottuk az iskola belső terével, 

 internet-elérhetőség és nyilvános wifi kiépítésén 

dolgozunk, 

 új könyvek beszerzésére kerül sor, 

 átállunk a számítógépes katalogizálásra és kölcsönzésre. 

 

 

Sárrázó építése 

 
  

Az Ady Endre úthoz csatlakozó sárrázó építése kezdetét vette. 

Állandó kellemetlenséget jelent az Ady Endre út lakosainak a 

földutat használó járművek által felhordott föld, amely főként 

csapadékos időben és a betakarítás hónapjaiban rontja a lakosság 

komfortérzetét és a közlekedés biztonsága szempontjából is 

aggályos. 

 

 

 

 

2015. június 05-én a Tállyai kőbányából kiszállítottunk 130 

m
3
 mennyiségű 20 mm - 55 mm nagyságú zúzott követ. A 

mezőgazdasági földút becsatlakozó szakasza 150 m hosszan 

zúzott kőből kap burkolatot. A sárrázó célja, hogy a földutat 

használó járművek kerekeiről minél kevesebb föld kerüljön a 

közútra. 
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Gátépítéssel az ár ellen 

 
 

Folyamatban van az árvízvédelmi töltés építése, melynek 

lényege, hogy Kisvarsány Ófalu részét csaknem 2000 méter 

hosszú fővédvonallal építik körbe. 

Ez a beruházás 1970 óta dédelgetett álma, vágya az itt élőknek, 

és az elmúlt években nem kevés fáradsággal és utánajárással 

reális közelségbe került a megvalósítása is. 

A tervezett gát végre védelmet ad a környékbeli 50 lakóháznak 

és községünk XVIII. századi református templomának. 

 

 

 

A védett területen a beruházás végeztével az árhullámok 

híre többé nem tölti el aggodalommal az itt élőket. 

A munkálatok “látványos” építési folyamatai mögött 

állandó egyeztetések, koordinációs értekezletek zajlanak 

kétheti rendszerességgel.  

A szakhatóságok állandó ellenőrzése kíséri az építkezést, 

biztosítva a kifogástalan minőséget. Ahhoz, hogy a 

kivitelezés zavartalanul folyjon, önkormányzatunknak 

folyamatosan van teendője.  

Ez a beruházás ugyanis - ellentétben a környékünkön 

zajló gátak és víztározó, árapasztó létesítmények 

építésével - nem állami, hanem önkormányzati 

projektként valósulhatott meg. Számos engedély beszerzése csak a kivitelezési szakaszban vált időszerűvé.  

Az anyaglelőhelyek bányakapitánysági engedélyeinek beszerzése, földhivatali eljárások és tulajdonjogi 

rendezésük is az önkormányzat feladata.  Az árvízvédelmi töltés megépítéséhez 190.000 m
3     

megfelelő 

minőségű földre van szükség, amelynek egy része már beszállításra került. Önkormányzatunk külön 

köszönettel tartozik a Széchenyi utca és a Szabadság utca lakóinak, a szállítás során tanúsított türelmükért és 

megértésükért, amellyel  segítették a beruházás folyamatát. 

 

 

  

 

 

Nyári gyermekétkeztetés 

 
A nyári szünidőben sok családnak jelent gondot, hogy a gyerekek étkeztetését megoldják. A nyári 

gyermekétkeztetés az iskolai időszakon kívül biztosítja a gyermekek számára a napi egyszeri meleg étkezés 

lehetőségét. Ehhez nyújt segítséget az önkormányzat.  

 

Kisvarsány ez évben 42 gyermeknek tud 2015. június 16-tól 2015. augusztus 19-ig ebédet osztani. Az 

étkeztetésre idén is a község óvodájában kerül sor. A konyhán igyekeznek változatosan, egészségesen és a 

gyerekek szájíze szerint összeállítani a menüt. 
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Közfoglalkoztatás 

 
Kisvarsány Község Önkormányzata a 2015. évben a kistérségi startmunka mintaprogram 

három programelemének megvalósításához nyújtott be pályázatot és nyert el támogatást.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mezőgazdasági programelem egyik fontos célja, hogy a munka 

világából időlegesen kikerült embereket, ezen belül a mezőgazdasági 

munkát szerető helybelieket, értékteremtő munkában foglalkoztassa. 

Az eddigi 2 ha-os területen továbbra is káposzta-, és 

uborkatermesztés folyik azzal a változtatással, hogy az elmúlt 

esztendőhöz viszonyítva megdupláztuk az ültetvényt, így közel 3000 

folyóméteren terem az uborka, amelyet helyben válogatunk át, így 

jelentős szállítási költséget takarít meg önkormányzatunk. 

 3 ha nagyságú területen 274 diófa csemetét ültettünk, s a még 

hasznosítható területeken burgonyát termesztünk. A megtermelt 

zöldségeket a tavalyi évhez hasonlóan a Kisvarsányi Káposztasavanyító 

Üzem és a Dunakiliti Konzervüzem Kft. részére kínáljuk eladásra.  

1. A mezőgazdasági földutak karbantartása 

programelemben 20 főt tud az önkormányzat 

foglalkoztatni. 

 

2. A helyi sajátosságok programelemben készültek el a 

környezetbarát ülőpadok és a fa hulladéktároló 

edények,  amelyeket a község különböző pontjain 

helyeztünk el: a  kerékpárút mentén, a parkban is 

egyaránt a  megpihenni  vágyók, az arra haladók és 

főként a lakosság kényelmét  szolgálják. A 14 fő 

foglalkoztatását lehetővé tevő programelemnek 

köszönhetően készültek el a  közterületeken és a 

temetőben felállított virágtartók. A  virágok 

gondozásába a lakosság is bekapcsolódott, amelyért 

ezúton is köszönetet mondunk. 

 

3. A helybeni lehetőségek, adottságok 

kihasználásával  Kisvarsány Község 

Önkormányzata a 2015. évi kistérségi 

 startmunka ráépülő program keretén belül 

folytatja a 2013-  2014. évbe megkezdett, 

és sikeresen működő mezőgazdasági projektet. 
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Nyári diákmunka Kisvarsányban 

 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal „ A nyári diákmunka elősegítése „ elnevezéssel munkaerő-piaci programot 

indított a magyarországi munkaügyi központok részvételével. 

Kisvarsány Község Önkormányzata 2015. július 1-jétől augusztus 31-ig alkalmazhat olyan nappali tagozatos 

tanuló – 16-25 év közötti – diákokat, akik foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem 

rendelkeznek. 

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, szakképzettséget nem igénylő munkakörben. A diákok 

munkája nagy segítséget nyújt abban, hogy községünk a nyári időszakban is tiszta és ápolt maradhasson. 

 

 

 

 

A Kisvarsányi Napsugár Tagóvoda ballagási ünnepsége 

 
 

A 2014/2015-ös tanévzáró ünnepséget 2015. június 5-én tartottuk. 

Ünnepségünkön szülők, nagyszülők, rokonok, meghívott vendégeink: 

Tiba Péter Kisvarsány Község Polgármestere és Badak Gyuláné 

Intézményvezető vettek részt. 

Tanévzáró műsorunkon 21 gyermek szerepelt. 

A Kis-középső csoportosok „A répa” című mesét adták elő. A 

nagycsoportosok a „Tavaszi virágok” színielőadást mutatták be. Ezt a 

közös együttlétet megragadva köszöntöttük az anyukákat, 

nagymamákat anyák napja alkalmából. 

 

 

A műsor zárásaként hat nagycsoportos búcsúzott tőlünk:   

 Balogh Eugénia Dorina 

 Czine Lili 

 Kaluczki Eszter 

 Koncz Gábor 

 Lakatos Rozalinda Tünde 

 Lakatos Zsigmond 

 

 

Ezek a gyerekek a 2015/2016-os tanévet a Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fogják kezdeni. Sok sikert 

kívánunk a gyerekeknek. 

2015. július 01-jétől kezdődik óvodánkban a szünet, ami 2015. augusztus 30-ig 

tart. 2015. szeptember 01-jétől kezdődik a nevelési év. A beiratkozás óvodánkba 

folyamatos. 

Óvodánk nyitott, minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. 

      

               Szűcs Bertalanné 

           Tagintézmény vezető 
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ÖNKORMÁNYZATUNK TOVÁBBI HÍREI RÖVIDEN 

 
 A szeméttelep rekultivációja befejeződött. A szeméttelep - a rekultiváció befejeztével- visszakerült 

önkormányzati üzemeltetésbe. A földterületet 25 évre kivonták a termelésből, így azt kaszálón kívül 

ez idő alatt más célra használni nem lehet. A terület hasznosítását és karbantartását Szőke Bertalan 

végzi. 

 A kerékpárút új szakaszát ez év tavaszán sövényfallal és díszfákkal szegélyeztük. 

 A Köztemető bejáratához nagy befogadó területű, kényelmesen használható és tájba illeszkedő fa 

szeméttároló készült. 

 Az iskola udvarát kerítéssel zártuk le, ide helyezzük el az új beszerzésű munkagépeket. A 

sportpályára történő lejutást természetesen ezután is akadálytalanul biztosítjuk. 

 Az általános iskola épületének főfalát, amelyet korábban csak forgácslappal helyettesítettek, ez év 

tavaszán hőszigetelt téglafalazattal váltottuk ki. Az energiatakarékosság mellett ezt a munkát az 

épület vagyonbiztonsága is halaszthatatlanná tette. 

 Szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítunk ki a Fő úton (az iskolaépülettel szemben). 

 A kerékpárút (új szakasz) kandeláberes megvilágításának első fázisaként villanyárammérő-helyet 

alakítottunk ki a Széchenyi utca végén, a kerékpárút mellett. 

 A Dózsa György út hiányzó vízelvezető árka megépítésre került, 

 A KPM  a fenti útszakaszon útpadka létesítésével kapcsolódott a vízelvezetés javításához. 

 Traktorbeszerzés: 50 LE teljesítményű, a gazdálkodást segítő munkagéppel bővült a gépparkunk, 

amelyhez eke, permetező, földgyalu és töltőeke került beszerzésre. 

 Folyamatosan figyeljük a kerékpárutakra kiírt pályázati lehetőségeket, hogy a meglévő szakasz 

meghosszabbításával Vásárosnaményig is eljuthassunk két keréken. A projekt megvalósítása csak a 

várossal közösen lehetséges, hiszen Kisvarsány közigazgatási határain kívül esik az új szakasz. 

 Személyi változás: 2015. május 05-i testületi ülésen Bodó István a  Jobbik Magyarországért 

Mozgalom önkormányzati képviselő jelöltje letette a képviselői esküt, és Kisvarsány Község 

Önkormányzatának képviselő-testületi tagja lett. 

 Kisvarsány Község Önkormányzatának képviselő-testülete némely fontos pontban módosította 

Kisvarsány község Temetői rendeletét a temetkezésre vonatkozóan. 

 Kisvarsány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a King Cobra Dojo HKSE 

működéséhez 300.000 Ft összegű támogatást nyújt. 

 2015. július 1-jén a köztisztviselők napja alkalmából a hivatal dolgozói és a munkájukat segítők 

közös kiránduláson vettek részt az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal további négy településének 

alkalmazottaival Egerben. 

 Az önkormányzat vezetője több bűncselekmény miatt tett feljelentést az elmúlt néhány 

hónapban: 

 több rendbeli viráglopás 

 műanyag szeméttároló edények lopása 

 az uborkaültetvényen elkövetett szabálysértés  

A nyomozást a felsorolt bűncselekmények ügyében Vásárosnaményi Rendőrkapitányság folytatja. 

 

 

 

 

 

Közérdekű információ! 

 
Szeptemberben jelenik meg A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadása. A kiadvány MTA 

által kidolgozott, jóváhagyott és kanonizált magyar helyesírási szabályok gyűjteménye, szótárral 

kiegészítve. Az előző, tizenegyedik kiadás 2016. szeptember 1-ig marad érvényben. Ennek 

értelmében egy éven keresztül a változások előtti és utáni szabályok szerint írt szövegek egyaránt 

szabályosnak számítanak. 

/forrás: http://mta.hu/mta_hirei/ 
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         Kérdőjelek                  

 

Az osztály testnevelés órára készült. A diákok kisebb csoportokban mesélték egymásnak a „Kivel mi történt 

a hétvégén?” című végtelen történeteket. Ezt az idillt szakította félbe a csarnokba belépő testnevelő tanár 

öblös hangja: - Osztály vigyázz! Pillanatok alatt találta meg minden diák a maga helyét, majd ismét a tanár 

hangját lehetett hallani. De ez most már földöntúli bömbölés volt. Az 5 kilós medicinlabdák is 

megmozdultak a szertár bejáratánál, a rácsos üvegek belerázkódtak az üvöltésbe. A mászókötelek 

vasfelfüggesztései is megcsörrentek fent a magasban, a diákok lába pedig egyszerre gyökerezett bele a kissé 

már felpúposodott parkettába. – Húzza ki magát! Úgy áll ott, mint egy kérdőjel!  

És mivel senkinek sem hangzott el a neve, mindenki magára vette az utasítást. Minden láb megfeszült, 

minden kéz szorosan feszült a törzs mellé, és minden mell és ál kissé megemelkedett, mert mindegyikük 

érezte, hogy ő az, aki kérdőjelként áll, pontosabban mindegyikőjük azt érezte, hogy ő maga a kérdőjel… 

Meg kell állapítanunk, hogy az ember inkább tűnik kérdésnek, mint válasznak. Ezért van az, hogy a 

vigyázban állás az egyik legtermészetellenesebb testtartás. Ez a póz nem az ember sajátja, ezért nem lehet 

sokáig ebben a pozitúrában lenni. Újból és újból követeli a test a hanyagabb, a kérdőjeles tartás 

visszaállítását. A testnek ebben a követelésében nem csak az anyag, a hús és a vér kívánalmai akarnak 

érvényt szerezni, hanem a lelkiség és a szellemiség is. Mert testünk tartása árulkodik személyiségünkről, 

lényünkről.  

Azt mondod: Úgy állok, mint egy kérdőjel? Igen, mert egész lényem egy nagy kérdés.  

Már gyerekkorban elkezdődött a „Miért korszakkal?”. Miért zöld a fű és miért kék az ég? Miért is tanulok? 

Aztán folytatódott a kamasz években. Mi leszek, ha nagy leszek? Egyáltalán, nagy leszek? Mi végre vagyok 

a világban? Mitől lehetek boldog? És egyáltalán mi az a boldogság? És most a felnőtt kornak is megvannak 

a maga sajátos kérdései. Miért megy jobban a sora másnak? Miért jutott nekem olyan élet, amilyet 

naponként cipelek? Hol rontottam el? És bizton állítom, hogy az agg kor sem lesz mentes a kérdésektől. Van 

élet a halál után? És ha igen, milyen az? Hogyan jön majd el a végóra? És ott vannak a korszakoktól 

függetlenül a mindig visszatérő örök kérdések: Van-e Isten? Vagy tényleg minden egy „nagy bumm”-nak és 

véletlennek köszönhető? Ki az ember? Mi az ember? Lenni vagy nem lenni? És amíg nincsenek válaszaim, 

addig kénytelen vagyok úgy állni e földgolyóbison, mint egy nagy kérdőjel. 

Tulajdonképpen meg is állapíthatjuk, hogy az életünk nem más, mint egy nagy válaszkeresés, és válaszok 

csak ritkán adatnak.  

A mai napon azonban mégis kihúzom magam, mert egy kérdésre biztosan tudom a választ: - Egyszer 

minden kérdésre választ kapunk. 

        Rácz Róbert 

        Református lelkipásztor 
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Rejtvénysarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 IMPRESSZUM: Kisvarsányi Hírmondó 

Kisvarsány Község Önkormányzatának újsága. 

4811 Kisvarsány, Dózsa György út 49. 

Tel.:06-45/481-305 

ISSN 2062-6614 

Szerkeszti: Haklik Mariann 

Vendégszerkesztő: Rácz Róbert, Szűcs Bertalanné 

Felelős szerkesztő: Győri Katalin 

A nyomtatásért felelős: 

INFO-WEST KFT. 

4700 Mátészalka, Tompa út 1. 

infonyomda@infowest.hu 

Tel.:06-70/331-7273 

mailto:infonyomda@infowest.hu

