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Kisvarsány, 2011. április  

 

               

A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA  2011. ÁPRILIS                     I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Tisztelt Kisvarsányi Lakosok! 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 
„Kisvarsányi Hírmondó” 

önkormányzati újság első 
számában. Nagy örömmel adunk 
hírt róla, hogy az újság 2011 
áprilisától a tervek szerint 
negyedévenkénti rendszerességgel 
megjelenhet. Minden kisvarsányi 

családhoz ingyenesen eljuttatva a közérdekű 
információkról, a településünket érintő eseményekről 

igyekszünk tájékoztatni a lakosságot. Olvassák 
rendszeresen, és észrevételeikkel keressék a lap 
szerkesztőit! 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok magam és a 

település vezetősége nevében! 

Tiba Péter 

Polgármester  

 

 

Loren: Tavaszköszöntő    

                             
 Udvaromba nyíló rózsafa virága 
Melengesd tavaszi napban szirmaid. 

Felejtsd a fagyos jeges télben 
Fájón, elszenvedet kínjaid. 

Ha már kibírtad, mert bírnod kellett, 
Nehogy most add fel kicsinyke életed. 
Emeld fel félig halott tested, 

S hallasd halhatatlan éneked. 

Szürke világnak szépséget adó, 
Te kicsinyke törékeny élet. 
Mégis erősebb vagy bármelyikünknél, 
Hisz bársonyos rózsaszirmod 
Minden tavasszal újra éled. 

Édes virágillat érződik a térben. 
Megannyi méhecske boldogan száll. 
Zümmögve repkednek, s serényen járják 
a tavasz, nyitotta megannyi virágszál' 

 

 

 

Kisvarsány története: 

 
A Varsány ómagyar törzsi eredetű helynév. A legrégebbi településeink közé tartozik. A XIV. századig csak egy 

Varsányt emlegetnek. 1366-ban Óvarsány és Újvarsány néven már két különálló település.  
1371-ben a Káta nembeli Csaholyi Péter birtoka. A Kisvarsány helynév 1426-ban tűnik fel, ettől kezdve 

Nagyvarsánytól különálló hely. A falu határába olvadt Kisderzs vagy Derzs, amely 1322-ben tűnik fel először, mint a 
Gútkeled nembeli Pál bán fia, Miklós birtoka. 1575-ben, mint kenderes-varsány faluban, királyi adománybirtokot kapott 

Dálnoki Székely Antal felesége. 
 Birtokosok voltak még ekkor a Ráskay, Butykay, Cseley, Kopócsy, rozsályi Kun és Ibrányi családok. A XVII.  

században birtokosai voltak a gr. Barkóczy, gr. Petheo, Haller és Barkóczy családok. A XIX. század végén gr. Gyulay 
Istvánnak volt itt nagyobb földbirtoka, 1926-ban pedig Braun Andornak, Csillag Sándornak, a Rochlitz Dávid fiai és 
Friedman Adolf cégnek és Máthé Bélának. 

 Határa kiváló gyümölcsöt terem. 1800-tól, amikor országosan még alig beszélhetünk gyümölcstermelésről, 
Kisvarsányban már hagyománya volt ennek, és a legnagyobb hozzáértéssel végezték a telepítéseket. 
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„Idős embernek lenni nem állapot, hanem lehetőség, 

amelyben benne van a jelen, a múlt és a jövő....” 

(GOETHE) 

 

Nyugdíjas Találkozó 2011 
 

2011. március 18-án megrendezésre került a 
kisvarsányi Polgármesteri Hivatal klubszobájában a 
nyugdíjasok találkozója.  
A rendezvény 17 órától kezdődött a polgármester úr 
köszöntő beszédével. 

A rendezvényen a képviselő-testület tagjai is részt vettek. 
Meghívott vendégként köszönthettük Filéné Huszti 
Zsuzsát, aki népdalokat adott elő citera kísérlettel az 
idősebb korosztálynak. 
A dalok éneklésébe bekapcsolódtak a nyugdíjasok is. 
Településünkön is él egy nyugdíjas néni, aki ennek a 
hangszernek kedvelője Treszka Lászlóné (Ida néni). 
Bevezetésként egy szép verssel köszöntötte a vendégeket, 

majd saját citeráján játszott ismert magyar nótákat. 
Nóták éneklésével Csobolya László (Laci 

bácsi) és Vass Erzsébet folytatták az estét. A nyugdíjas 
találkozó nagy sikert aratott, ennek köszönhetően a 
jövőben is megrendezésre kerül. Szeretettel vár az 
Önkormányzat minden olyan szerepelni vágyó kedves 
nyugdíjast, aki ambíciót érez magában arra, hogy 
bemutasson egy kis műsort, verset szavaljon, énekeljen.
  

„Segítő hálózat” munkatársai 

„Virágot legszebb csokorral, köszöntést legszebb 

szavakkal illik ma mondani. 

Őt köszöntjük, aki emberré fölnevel, 

ki magához emel, s ezer jót érdemel, 

ma őt köszöntjük, őt: a drága, drága nőt.”  

Donkó László 

Nőnap a kisvarsányi Hivatalban: 

Ebben az évben a településünkön is 
köszöntötték az önkormányzat női dolgozóit. Az 
ünnepség szervezői Tiba Péter polgármester, Dr. Juhász 
Szabolcs jegyző és Szilágyi Árpád, a hivatal 

alkalmazottja. A meghívottak között szerepeltek a hivatal 
munkatársai, az óvoda dolgozói, a település védőnője, a 
házi segítségnyújtás munkatársai, a segítő hálózat 
munkatársai, Petróczi Ottóné, aki a könyvtár 
működtetéséért felelős, és Dankovics Jánosné, a hivatal 
alkalmazottja. Dr.Bogdán Sárát, a település háziorvosát 
és asszisztensét - távollétük miatt- Tiba Péter 
polgármester úr személyesen köszöntötte. A bensőséges 

ünnep kezdetén először Tiba Péter polgármester 
köszöntötte az ünnepelteket. A köszöntő után egy szál 
virág és az ünnephez méltó képeslap átadására került sor. 
A nőnapi megemlékezés kötetlen beszélgetéssel zárult. 

„Segítő hálózat” munkatársai

PROGRAMAJÁNLÓ: 
VADAS KISVARSÁNYI SOKADALOM   

Helyszín: Sportpálya  
Programok: 

 vadászterületek bejárása  

 vadászkutya verseny 

  vadászfegyverek- és vadászati kellékek bemutatása 

  pikáns vadételek készítés.  

Időpont: 2011. július 3.  

 
EBOLTÁS: 2011. április 19. és 2011. április 27. 

                            

 

 Önkormányzatunk a lakosság segítségét kéri! 

                 2011-ben is folytatódik, a Főzzön játszóteret program! 

 

Ismét nagy lehetőség áll az összetartó közösségek előtt, 
hiszen továbbra is garantáltan játszóteret kap az a 
település mely: 
- összesen, vagy  

                - a lakosok számához viszonyítva a legtöbb pályázatot 
küldi be 

                Kérjük a lakosságot, hogy vegyen részt ebben a 
programban és minél több vonalkód összegyűjtésével, 
segítsük a kisvarsányi gyerekeket egy játszótér 

megépítéséhez! A vonalkódok leadásának helye és 
további ionformáció a segítő hálózat munkatársainál 
(Osváth Csabáné, Szilágyi Zsuzsa, Meggyesi Anita) 

                           
                              „Segítő Hálózat” 
                           Polgármesteri Hivatal  
                                4811, Kisvarsány 
                               Dózsa Gy. Út. 49 
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„SEGÍTŐ HÁLÓZAT” 
A Beregi Többcélú Önkormányzati Társulás az EU támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 

a TÁMOP 5. 1. 1 program keretében úgynevezett „Segítő Hálózatot” működtet 2012. június végéig. A kistérség 27 

településén alakítanak ki programirodákat, számítógépekkel, internettel ellátva. Az irodákban összesen 100 fő segítő 
szakember bevonásra, foglalkoztatásra kerül sor. A szolgáltatásokat a lakosság ingyenesen veheti igénybe. 
MUNKATÁRSAINK SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK:  

 Közüzemi szolgáltatókkal (EON, TIGÁZ, stb.) való kapcsolatfelvétel segítése, személyesen, telefonon és levélben, 

vagy elektronikus úton. 

 Magyar Államkincstár illetékességébe tartózó kérelmek, igénylőlapok kitöltésében. 

 Magán nyugdíjpénztári ügyintézésében. 

 Krízis élethelyzetek kezelésében. 

 A település szociális ügyeinek intézésében. 

 Házi segítségnyújtás keretében egészségügyi, mentális, szociális támogatást végeznek. 

 Tematikus klub foglalkozások keretében gyermekeknek, felnőtteknek délutáni programok szervezésében. 

 Időpont egyeztetésekben (kórház, okmányiroda, egyéb ügyintézés). 

 Életvezetési, életviteli, adósságrendezési tanácsok nyújtásával. 

 „Segítő hálózat” munkatársai

AEROBIC KISVARSÁNYBAN! 
A Segítő hálózat szervezésében megvalósult a 

frissítő, alakformáló aerobic óra, melyet Jávorszkyné 
Temesi Éva tart a kisvarsányi tornateremben. Az edzések 
előre láthatólag kéthetenként szombaton 18 órától lesznek 

megtartva. Az első alkalom 2011. 03. 19-én volt, mely 
nagy érdeklődést váltott ki minden korosztály részéről. 
Az óra tartalmasan telt el, melyen a résztvevők 
egészségesen elfáradtak. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk a következő alkalmakra is. (ára: 500 
Ft/fő/alkalom)      

 „Segítő hálózat” munkatársai 

 

SÖVÉNYRITKÍTÁS A KERÉKPÁRÚT MELLETT! 
Az elmúlt hetekben figyelhettünk fel arra, hogy 

településünkön a kerékpárút mellett lévő sövény 
részritkításra került. A sövény ritkítása egyrészt az ott 
lakók kérésére történt, másrészt a sövény magasságától 

nem tudtak a közzé ültetett fák fejlődni. 
A település vezetősége szeretne több fát ültetni a 
kerékpárút mellé, ezért a sövény 1m-1, 20m magas lesz. 
A sövény ritkításának az is célja, hogy a hajtások 
sűrűbben nőjenek. 
A település vezetősége minden lakossági ötletet 
tisztelettel fogad, amellyel Kisvarsány esztétikai képe 
javítható és szebbé tehető. 

„Segítő hálózat” munkatársai

 

HÁZI SEGÍTSÉNYÚJTÁS 

Az intézmény küldetése: „ A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek.....Csak 

azok lesznek közülük igazán boldogok, akik keresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat.” (Albert 

Schweitzer) 
A településen 2008. 03. 01-től működik a szolgáltatás 3 főállású dolgozóval: Böszörményi Józsefné, Gajdos Istvánné, Baráth 
Szabolcs Gusztávné. A 3 év folyamán az idős korú emberek gondozásában részt vettek: Kállai Rita, Kissné Kaluczki Ibolya, 
Balogh Endréné, Böszörményi Lászlóné. 
A házi segítségnyújtás célja a gondoskodás és a segítségnyújtás. Feladata az alapvető ápolási feladatok elvégzése , az ellátott 
és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés. A szolgáltatás 23 fővel indult, ma 32 idős 
korú embert lát el. A házigondozó munkája: köteles együttműködni a házi orvosi szolgálattal, egyéb egészségügyi ellátást 

vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel, egyházzal. Az idős beteg emberek szakrendelőbe 
szállításához az Önkormányzat kisbusza rendelkezésre áll. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes az ellátást igénylő 
kérelmére történik. Az ellátást igénybe vevőnek nem kell személyi térítési díjat fizetni.  
2011. április 1.-től a házi segítségnyújtás működtetését a Református Egyház vette át. 
 

Böszörményi Józsefné 
Szociális gondozó és szervező 

  

  
KÖZLEKEDÉSI TÜKRÖK ELHELYEZÉSE KISVARSÁNY 

TELEPÜLÉSEN 

A biztonság mindennél fontosabb!  Sok helyen található 
településünkön olyan útkereszteződés, amelyet nehéz belátni. Elég egy baleset, 
és máris olyan mértékű kár keletkezik a járművekben, utakban, személyekben, 
amely nagyságrendekkel meghaladja egy közlekedési tükör árát. Egy 
közlekedési tükör elhelyezése megelőzheti a baleseteket. A tükör elhelyezése 
elsősorban az üzemeltető feladata, azaz közterületen az illetékes önkormányzat 
védi a közlekedőket. 
2011.03.28-án településünkön is elhelyezetek 2 db közlekedési tükröt, amely a 

lakosság közlekedésbiztonságát szolgálja. 

„Segítő hálózat” munkatársai 
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IISSTTEENNKKEERREESSŐŐKK  
 

          A húsvéti ünnepkör alkalmai: 

 
Április 22. (Nagypéntek)   Istentisztelet  11:00 óra Úrvacsora 
Április 22. (Nagypéntek)  Bűnbánati  18:00 óra 
Április 23. (Nagyszombat)  Bűnbánati  18:00 óra 
Április 24. (Húsvét)  Istentisztelet  11:00 óra Úrvacsora 
Április 24. (Húsvét)  Istentisztelet  15:00 óra 
Április 25. (Húsvét)  Istentisztelet  11:00 óra 
Április 25. (Húsvét)  Istentisztelet  15:00 óra 
 

 

Kiemelt alkalmaink: 
 
Május 15. (vasárnap)   Konfirmandusok ünnepi vallástétele                   10. 00 óra 
Május 28. (szombat)   Hálaadó istentisztelet a felújított templomért     14: 00 óra 
 

 

Tisztelt Kisvarsányiak! 

 
Az első húsvét hajnalán drága balzsamokkal a kezükben, gyásszal a szívükben indultak az asszonyok Jézus sírja 

felé. Aggodalmuknak még hangot is adtak, amikor feltették a kérdést: 
Ki fogja a követ elhengeríteni a sírbolt bejáratától? Ha jól belegondolunk, ezek az asszonyok a vert sereghez tartoztak. A 
Jézus–történetnek vége, a hozzá fűződő álmok, reménységek elillantak, a gyász súlya mázsás kőként telepedett életükre, 
mennyei látásuk kilátástalanságba torkollott. Kedvtelenül, de mert a tisztesség így kívánja, elindultak a sír felé. Mennyivel  
másabb, lelketlenebb volt ez az indulás, mint az első, amikor Krisztuskövetővé lettek. Elveszett illúziók. Elveszett 
paradicsom. Minden elveszett. 

Most amikor a keresztyénség legnagyobb ünnepére készülünk, a sokadikra, magunkra ismerhetünk a sírhoz igyekvőkben. 
Aggodalmak, kilátástalanságok, félelmek, mázsás kövek szívünkön, munkánkon, hitünkön. Megkövesedett, változni képtelen 
vidék telve érzéketlen, kőszobor életekkel. Vajon van olyan erő, politikai, közéleti, anyagi, vagy van olyan tehetség, 
karizmatikus, aki elhengeríti heggyé emelkedett és megkövült álmainkat, hogy utat, teret nyisson az éltető, mindeneket 
megújító kikeletnek és fényének? Talán már minden odavan. Reményünk, esélyünk is odavan. Minden, amiben hittünk 
odavan. És mi is unottan, fásultan, talán csak megszokásból indulunk húsvét felé, az ünnep felé, és aggódunk: Ki fogja 
életünk köveit arrébb hengeríteni? 
Az első húsvéton az a bizonyos kő el volt hengerítve. A nyitott sír, a barlangba beömlő fény mindent megváltoztatott. Az 

asszonyok félelme biztonsággá, erőtlensége erővé, aggodalma reménnyé, csüggedése eséllyé, némasága hitvallássá lett, 
Nekünk miért ne sikerülhetne? Indulni nem a sír felé kell, nem az elmúlás felé, ezek felé amúgy is haladunk. Indulni a 
Feltámadott felé kell! Húsvét vereségeinket kívánja orvosolni, hogy higgyünk a sikerben, a győzelemben, ami a köveket 
elhengeríti, a hegyeket megmozdítja, és diadalmaskodik a halál, az enyészet felett is.   .. 

Rácz Róbert (református lelkész) 

 

 

 

NAPSUGÁR ÓVODA KISVARSÁNYBAN 
 

Napsugár tagóvodánk gyermeklétszáma 15 fő. 
13 kislány és 2 fiú. Tanköteles korú 4 fő. Kiemelt 
feladatunk a tevékenységekben megvalósuló tanulás 
lehetőségeinek változatos kihasználása, a gyermekek 
kompetenciáinak fejlesztése. A gyermekek nyitottságára 
építve a természetben és az emberi környezetben 
megmutatkozó jóra és szépre való rácsodálkozás 

feltételeinek megteremtése, és az ebben rejlő nevelési 
lehetőségek kihasználása. Óvodás gyermekeink szívesen 
rajzolnak, gyurmáznak, festenek. Kézműves 
tevékenységeinkhez eszközöket kaptunk ajándékban a 
Kisvarsányban működő „Segítő Hálózat” munkatársaitól, 
melyet a gyerekek nevében is nagyon szépen köszönünk. 

                         Óvónők és a kisvarsányi óvodások 
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