
 

 

                                                       
 

A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA          2011.MÁJUS                                      I.ÉVFOLYAM 2.SZÁM

AAZZ  IIPPAARRŰŰZZÉÉSSII  AADDÓÓRRÓÓLL!!  
TISZTELT VÁLLALKOZÓK! 
Tájékoztatom arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. 32.§. /1/ bekezdése szerint a vállalkozónak az iparűzési adóról az 
adóévet követő év május 31.-ig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját 
követő 150. napig nyújthatja be. Az adók késedelmes bevallása esetén is mulasztási bírságot kell fizetni az adózás rendjéről szóló törvény 
172. §. /1/ bek.szerint. az iparűzési adó fizetésének szabályai a már előző évben nyilvántartott adózóknál: adóelőlegként március 15. napjáig 
késedelmi pótlékmentesen fizethető az előző évi adóelőleg 50 %-a, ezen összeg és a folyó évre bejelentett és a fizetési meghagyásban közölt 
adóelőleg különbözete szeptember 15. napjáig késedelmi pótlékmentesen. Az előző évi elszámolási különbözet (ha pozitív) az éves 
bevallással egyidejűleg, de legkésőbb május 31-ig fizethető meg pótlékmentesen. Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség 

különbözetét 100 Ft-ra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza. A nyomtatványt átvehető a személyesen a kisvarsányi Polgármesteri 
Hivatalban vagy településünk honlapjáról tölthető le. www.kisvarsany.hu     Molnár Tamásné 

Pénzügyi ügyintéző

FFeellhhíívvááss  eebboollttááss  eellmmuullaasszzttáássáánnaakk  kköövveettkkeezzmméénnyyeerree!!  
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a 
településünkön sok eb tulajdonosa elmulasztotta az eboltást. Az 
önkormányzat lehetőséget biztosít 2011. május 20-ig az eboltás 
pótlására, amely dr. Kiss János állatorvos úrnál is lehetséges, 

valamint bármely állatorvostól kérhető. Az oltásról az oltási 
könyvet az önkormányzatnál Molnár Tamásnénak kell bemutatni.  
Ennek elmulasztása esetén a nem beoltott ebeket 2011. május 25-e 
után az önkormányzat elszállítatja. A szállítási költséget és az ez 
által kirótt büntetést a tulajdonosnak, kell viselnie, melynek 
összege 20. 000 Ft 
Községünk utcáin még mindig sok a gazdátlan kutya, amely a 
lakosságra nézve veszélyt is jelenthet. 

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy kutyákat, az állatvédelmi 
szempontokat is szem előtt tartva, úgy helyezzék el, hogy az 
ingatlanok területét azok ne hagyhassák el. Kis odafigyeléssel 
baleseteket, károkat és mindenek előtt háziállatunk sérülését, 
esetleg pusztulását kerülhetjük el! 
Ahogyan állatainkkal bánunk, az minket is minősít! 

 

 

KKiissvvaarrssáánnyy  KKöözzsséégg  KKöözzmmuunnkkaa  pprrooggrraammjjaaii!!  
A program azoknak az embereknek nyújt munkalehetőséget, akik 
a megállapított aktív korúak ellátására való jogosultság alapján 
bérpótló juttatásban részesülnek. Településünkről 20 fő 
közmunkást alkalmaz nyolcórás munkaidőben a MÁV: a vasúti 

töltések kaszálására, valamint a vasúti pályák rendbetételére. Ezt a 
lehetőséget csak Vásárosnamény és Kisvarsány kapta meg.   
További 7 fő nyolcórás foglalkoztatása indult meg az ÚJ Beregi 
Vízgazdálkodásnál. Feladatuk Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre és 
Vásárosnamény közötti közterületen lévő vízelvezető csatornának 
a tisztítása. Ez a létszám júniustól bővülni fog. A települési 
Önkormányzat értékteremtő munkapályázatán 8 órás munkában 6 
főt tud 2011.05.02-tól alkalmazni. Ők Kisvarsány község 

közigazgatási területén dolgoznak. Ezen pályázatot a 
vásárosnaményi választókerületben csak 5 település nyerte meg, 
köztük Kisvarsány is.A Munkaügyi Központtól hosszú távú 
programban januártól 2 fő nyolcórás és 2 fő hatórás közmunkást 
tud az Önkormányzat alkalmazni, akik szintén helyben segítik a 
település rendjének, arculatának megőrzését, építését. Ezekkel, a 
közmunkaprogramokkal az Önkormányzat célja az, hogy segítse 
az itt élő emberek megélhetését. 

LLaakkáássffeennnnttaarrttáássii  ttáámmooggaattááss  iiggéénnyylléésséénneekk  mmeenneettee        
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Normatív 
lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28500Ft) a 150%-át-, ami jelenleg 
42.750 Ft –. A lakásfenntartási támogatást akkor lehet megállapítani, ha a törvényben elismert lakás 
nagyság fenntartásának havi költsége a háztartás összjövedelmének 20%-át meghaladja. A normatív 
lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság  
a.,ha a háztartásban 1 személy lakik 35 m2, 
b., ha a háztartásban 2 személy lakik 45 m2, 
c., ha a háztartásban 3 személy lakik 55 m2, 
d., ha a háztartásban 4 személy lakik 65 m2, 

e., ha 4 személynél több lakik, akkor a d., pontban megjelölt lakásnagyság (65m2), de legfeljebb a 

jogosult által lakott lakás nagysága.  

A normatív lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak 1  

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A jelenleg hatályos jogszabályok 

2011. 09. 01-től változni fognak. További felvilágosításért és kérdéseikre állunk szíves rendelkezésükre.          

                                                                     Szőke Bertalanné 

   Szociális ügyintéző 

 

http://www.kisvarsany.hu/
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„Törődjél és szeress, Mindenki azt mondja: Hogy amennyit most adsz Annyit, kapsz, majd vissza!” 

                                                                                                       (M Legrand) 

NNYYUUGGDDÍÍJJAASS  TTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓ    

  
2011. 04. 01-én második alakalommal is megrendezésre került a nyugdíjasok találkozója. Vendégként Murzsa Bertalan hegedűművész volt 
hivatalos a rendezvényre. Berti bácsi több ezer magyar nótát ismer, amelyből kívánság szerint játszotta el az egyénileg kedves nótákat. A 

találkozón fellépet Osváth Miklósné, aki gyerekkorában sajátította el a hegedű hangszer fortélyait. Egy kis műsorral kedveskedett a 
részvevőknek. Az összegyűltek, nagyon jól érezték magukat, bekapcsolódtak az éneklésbe. 
Újra egy tartalmas délutánt tölthetünk együtt, mint az előző találkozón. Továbbra is várjuk azokat a településünkön élő nyugdíjasokat, akik 
szeretnének egy verssel vagy bármilyen más műsorral fellépni az elkövetkező találkozókon. Reméljük, hogy a következő rendezvények is 
ilyen jó hangulatba telnek majd. 

Segítő Hálózat munkatársai 

    
    

LLÁÁTTOOGGAATTÁÁSS  AAZZ  OORRSSZZÁÁGGHHÁÁZZBBAA  

  
Az önkormányzat a Segítő Hálózat munkatársaival összefogva autóbuszos kirándulást szervezett. Nem titkolt szándékunk, hogy ennek 

közösségi programnak hagyományt teremtsünk a jövőben. Első alkalommal fővárosunkba szerveztünk kirándulást, melynek fő célja volt az 
országházi látogatás. A program még a vártnál is nagyobb érdeklődést keltett a településen. 50 fős csoport indult útnak 2011. 04. 16-án 5. 
30-kor. Az utazás is jó hangulatban telt. Az első uticél a Parlament volt. A csoport 10.45-kor idegenvezető kíséretében léphetett az 
épületbe, aki végigvezette csoportunkat,s televízióból jól ismert termek mellett a szent koronát és a koronázási jelvényeket is láthattuk. 
Ezt követően a budai Várnegyedhez látogattunk el, melynek során megnézhettük a budai várat és környékét, a Halász Bástyát, Mátyás 
templomot, királyi Palotát, Sándor-palotát, Citadellát ahonnan a kilátás gyönyörű volt. Következő úti cél a Városliget (Vajdahunyad vára) 
és a Hősök Tere volt. 
A hosszú nap után a kirándulócsoport kellemesen elfáradt, ezért jól esett a pihenés a haza vezető úton. Az úton a csoport dalokat énekelt, 

így észre sem vettük, hogy milyen gyorsan hazaértünk. 

            Segítő Hálózat munkatársai 

 

   
 

EEGGYY  VVIIDDÁÁMM  HHÉÉTTVVÉÉGGEE  KKIISSVVAARRSSÁÁNNYYBBAANN  

 
Az Önkormányzat a településünkön élő gyerekek számára szervezett egy vidám hétvégét az iskola udvarán felállított Vidámparkban 2011. 
04. 23-24-én. Az előrehozott gyermeknap keretében ajándékba popcornt és üdítőt kaptak a Hivataltól. Szerencsére az idő is kedvezett , így a 
gyerekek kedvükre játszhattak az ugrálón és a körhintán. Ezúton is kívánunk minden gyerek számára boldog gyermeknapot.  

Segítő Hálózat munkatársai 
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„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,                     

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; 

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember – 

így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.” 

Babits Mihály: Ritmus a könyvről, részlet 
 

KKöözzssééggii  KKöönnyyvvttáárr  KKiissvvaarrssáánnyybbaann!!  
 1981 óta vezetem ezt az intézményt. Ez idő alatt több helyiségben működtünk, szűkös, 
hűvös helyeken. 2009 nyarán, amikor az iskola működése megszűnt, az Arany János Általános 
Iskola felújított szolgálati lakásában kapott helyet a könyvtár, a Fő út 30. szám alatt. Az 
iskolából a Polgármesteri Hivatal vezetése rendelkezésünkre bocsátotta a szükséges bútorokat, 
kiegészítő eszközöket, díszítő elemeket. A helyiség összkomfortos, tágas, világos, otthonos és 
tiszta. Itt olvasósarkot is ki tudtunk alakítani. Végre méltó helyre került a könyvtár! Állománya: 

4941 db könyv, 34 db egyéb dokumentum. Értéke: 1. 484. 000 Ft. A könyvtári állomány 
megoszlása: felnőtt szépirodalom (1629db), felnőtt szakirodalom (1428 db), gyermek 
dokumentum-szép és szakirodalom-(1838db), muzeális dokumentum (2db), nemzetiségi 
dokumentum (2db).Minden évben pályázunk az érdekeltségnövelő támogatásra (az előző évben 
vásárolt pénzösszeg alapján), ezen kívül 2 alkalommal pályáztunk és nyertünk is nagyobb 
összeget, melyet állománygyarapításra fordítottunk. Az új könyvek beszerzését igyekszem 
akciós időszakban megvásárolni, igazodva az olvasók igényeihez és a korszerűséghez.(minden 

témakörben) a legkisebb korosztálytól- a legidősebbekig található könyv az olvasni vágyók 

számára. Témakörök: lexikonok, kötelező olvasmányok- azok elemzései, így élt, versek, mesék, 
ismeretterjesztők, földrajz, biológia, történelem, fizika, kémia, pszichológia, életmód, egészség, 
romantikus könyvek stb. A könyvtár forgalma: az iskola bezárásával és a korszerű technikai 
eszközök elterjedésével csökkent az olvasói létszám. A látogatottságot próbálom növelni 
kiállítással ( új könyvek bemutatása egészségügyi témájú szaklapok, divat, öltözködés), 
egészséges táplálkozás dvd, mesék dvd, egészségmegőrző torna dvd-ről (idősebbeknek), 
alakformálás ( jóga, hastánc fiataloknak). Nyitva: hétfői nap délután. .Szükség szerint kinyitok 
bármikor, ha sürgősen kell valakinek egy-egy olvasmány-, mivel a könyvtár szomszédságában 

lakom, nem okoz gondot átlépni és segíteni. 
Ez a munka engem örömmel tölt el, és szívesen várom az olvasni vágyókat! 
„Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek.” Gárdonyi Géza   

             Petróczy Ottóné 
             Könyvtáros 
 

FFoollyyaammaattbbaann  aa  kköözztteemmeettőő  ffeellúújjííttáássaa!!  
 
Az Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy a 
település temetőjében és környezetében, az anyagi lehetőséghez 

mérten, felújítási munkálatokba kezd ez év tavaszán. A régi 
kerítés lécei, deszkái teljes cserére szorultak, az újakat a 
következő hetekben festik és szerelik fel. A főbejárat kapuja is 
új formát ölt. A tervek között szerepel a temető parkosítása és 
facsemeték ültetése. Sajnálatos azonban, és erről is szólnunk 
kell, hogy évről évre sokan tesznek panaszt a sírokat fedő 
virágok eltűnése miatt.  

Mindenki fáradságos munkával tartja rendben szerettei sírját, és 
nehéz szívvel kell tudomásul venni, hogy illetéktelen személyek 
mennyire nem tisztelik sem az elhunytakat sem 

hozzátartozóikat. 
A lopásra nincs mentség, s ha van tisztességtelen tett, akkor ez 
biztosan az! A Polgárőrség fokozott ellenőrzést kérjük ebben az 
évben, és ha ez sem lesz célravezető, akkor meg fogjuk 
teremteni annak a lehetőségét, hogy térfigyelő kamerák 
elhelyezésével biztosítsuk a temetőkert nyugalmát és rendjét! 

 

Segítő Hálózat munkatársai

 

  

SSzzáámmííttóóggééppeekk  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk!!  
 
Az Önkormányzat a BEREGTÖT és a Segítő Hálózat közösen pályázva nyert 6 db. Számítógépet programmal együtt, amely az 
önkormányzat és a Segítő Hálózat munkáját fogja segíteni. A felhasználói szoftverek legújabb verziói kerültek telepítésre a gépeken, 
amelyek segítik a dolgozók munkáját.  

Segítő Hálózat munkatársat

 

 

KKIISSVVAARRSSÁÁNNYYII  SSPPOORRTTEEGGYYEESSÜÜLLEETT!!  
A kisvarsányi labdarúgócsapat történetében 2006 

nyarán újabb fejezett kezdődött.. Az önkormányzat azzal a 
céllal, hogy a sport újra fontos szerepet töltsön be a település 
életében a focicsapat újraszervezése mellett döntött. Ehhez 
elsősorban a hivatal és helyi érdekeltségű vállalkozók 

biztosították az anyagi feltételeket. A sportegyesület célja a 
fiatalok rendszeres sportolásának biztosítása és a sportot szerető 
lakosok szórakoztatása. Csapatunk a megye III. Kisvárdai 
csoportjában szerepel és ér el változó eredményeket.                

Az évek során folyamatosan próbáltuk helyi érdekeltségű 
játékosokkal erősíteni a keretüket. Nagy sikernek tartjuk, hogy a 
folyamatosan növekvő anyagi terhek ellenére, melynek 
következtében környező települések focicsapatai megszűntek, a 
kisvarsányi sportegyesület továbbra is hosszú távon szeretné 

kiszolgálni a kisvarsányi lakosokat. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni szurkolóink támogatását, illetve támogatóink 
segítségét és továbbra is számítunk a sportot szerető lakosok 
támogatására, amit a labdarúgócsapat jobb eredmények 
elérésével próbál meghálálni. 

                       Kisvarsányi Sportegyesület 

  

  

  

  

http://hu.wikiquote.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly
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IISSTTEENNKKEERREESSŐŐKK  
Kiemelt alkalmaink: 
Május 15. (vasárnap) Konfirmandusok ünnepélyes vallástétele    10.00 óra             
Konfirmandusaink: Dihel Dávid, Győri Péter, Kazamér Ákos, Kiss Dóra, 
 Lukács Péter, Nyárádi Norbert, Szepesi Melinda. 
Május 28. (szombat)   Hálaadó istentisztelet a felújított templomért 14:00 óra 
Igét hirdet dr. Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 

Pünkösd margójára. 

Valami különös gondolkodás veszi körbe a közelgő 
pünkösdi ünnepet. Sokan úgy gondolják, hogy ez az 
ünnep már csak a nagyon kegyeseknek, vagy 
nagyon beavatottaknak szól. A többi ünnepünkkel 
ellentétben, amelyek sok-sok embert 
megmozgatnak, indítanak templom felé, a pünkösd 
már keveseket mozgósít. Még a világ sem tud 
ráhangoltatni, hiszen nincsenek ajándékok, 

karácsonyfa, csoki nyuszi, festett tojás, agyon 
pakolt bevásárlókocsik. Semmi kézzelfogható, csak 
valami körülírhatatlan szellemiség, valami 
megmagyarázhatatlan mennyei erő, valami 
anakronisztikus „közösség” fogalom áll a 
középpontban. És éppen ezért kellene, hogy 
mindenki a sajátjának érezze. Mert ez az erő akar 
vezetni, megüresedett életeket megtölteni akarattal, 
lélekkel, szellemmel, minden olyannal, ami 

sajnálatosan a feledés homályába veszett, ami 
ugyanakkor az emberhez tartozik, ami 
embervoltunk velejárója, ami az embert emberré 
teszi. Mindenkié tehát ez az ünnep.  

De hogy nem ezt tapasztaljuk egyáltalán nem 
meglepő. Egy egoista világban nehezen 
értelmezhető a közösségről, közösségnek szóló 
ünnep. Egy velejéig materialista világban nem 
osztanak lapot egy szellemi, lelki erőnek. Egy 
sikerorientált eszmeiség idejétmúltnak tekint 
minden olyan összefogást, amiben tudni kell 
lemondani önmagamról, és a magam java helyett 

a közjót szolgálni. Hát éppen ezért van 
létjogosultsága napjainkban a Szentlélek 
kitöltetését és az anyaszentegyház születését 
ünnepelni. Veni Sancte Spiritus! „Jövel 
Szentlélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket…!” 
Töltsd meg lelkünket, közösségünket mennyei 
szent ajándékaiddal, amelyek birtokában nemcsak 
lefelé a földre nézünk, hanem felfelé az égre, 
mert ahhoz is közünk van! Méghozzá nagyon is 

sok közünk. Istentől megáldott Pünkösdi 

Ünnepeket kívánok!    Rácz Róbert                                                                                           
                                            Református lelkész                           

VVeennii  SSaannccttee  SSppiirriittuuss    
Jöjj Szentlélek Isten, jöjj                   
s áraszd ki a mennyekből  
fényességed sugarát!  
Jöjj, ki árvák atyja vagy,  
jöjj, ki szívek lángja vagy,  
ajándékos jóbarát!  

 
Jöjj áldott vigasztalás,  
drága vendég, lelkitárs,  
legédesebb enyhülés:  
fáradságra nyugalom,  
hőség ellen oltalom,  
zokogásban könnyülés!  
 
Jöjj és töltsd be híveid  

legtitkosabb szíveit,  
boldogító égi tűz!  
Semmi, semmi nélküled  
az emberben nem lehet,  
semmi tiszta, semmi szűz.  
 
Mosd, amit a szenny belep,                                
öntözd, ami eleped,  

seb fájását csillapítsd;  
ami dermedt, élesztgesd,  
ami fagyos, melengesd,                     
ami hibás, igazítsd!  
 
Benned minden bizalom!  
Osszad, osszad pazaron  
hét szent ajándékodat:  

adj érdemre jobbulást,  
üdvösséges kimúlást,  
s örök vigasságot adj! 

 
(Babits Mihály fordítása) 

 

 

 

 

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!  

ÉÉrreettttssééggii  aa  KKööllccsseeyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuummbbaann!!  
A vásárosnaményi Kölcsey Ferenc Gimnázium lehetőséget 
biztosít a megszakadt tanulmányok folytatására, érettségi 
bizonyítvány megszerzésére. Célja, hogy az „Élethosszig tartó 
tanulás” jegyében olyan alapműveltséghez juttassuk kisebb és 
nagyobb települések érettségi bizonyítvánnyal még nem 
rendelkező lakóit, amely képessé teszi őket további 
tanulmányokra, pályamódosításra. A gimnázium esti tagozatú 
képzésben történik, mely heti két alkalom, a képzés helye 

Vásárosnamény vagy Gyüre. A képzés idejére diákigazolvány és 
családi kedvezmény igényelhető. Feltétele: 18. életévét betöltött 
vagy 16-18 életév közötti tanuló, aki Szakmunkásképző 
Intézetben folyamatos tanulmányi jogviszonnyal rendelkezik. A 
képzés költsége többletszolgáltatási díjat tartalmaz, amely 6000 
Ft. Amennyiben szeretne jelentkezni a gimnáziumi képzésre, 
úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kisvarsányi „Segítő 

Hálózat” munkatársaival.  
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