
                                                            

A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA   2011. Október I.ÉVFOLYAM IV.SZÁM

XII. KISVARSÁNYI FŐZŐVERSENY
 A rendezvény helyszíne: Kisvarsány, Sportpálya

A rendezvény időpontja: 2011. augusztus 13.

Idén immár tizenkettedik alkalommal került megrendezésre augusztus 13.-án szombaton a szokásos főzőverseny. Az időjárásra nem 
lehetett panasz, tökéletes főző idő volt. A rendezvény az iskola háta mögötti részen illetve a sportpályán került megrendezésre. A 
főprogram a csapatok főzése volt, de mellette volt számos vetélkedő, érdekes program illetve 11-es rúgó verseny, valamint focimeccs.  
Örömünkre szolgált, hogy idén szerencsére többen vettek részt a rendezvényen, mint korábban. A versenyzők, résztvevők illetve vendégek 
elégedetten távoztak. Minden korosztály talált magának szórakozási lehetőséget. A csapatok finomabbnál, finomabb ételeket készítettek,  
megnehezítve ezzel a zsűri dolgát. 

A program a következő volt:

08:00      FŐZŐVERSENY KEZDETE

10:00      VETÉLKEDŐ GYEREKEKNEK

11:00      VETÉLKEDŐ FELNŐTTEKNEK

12:00 FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE

13:00 MY SWEET CLEMENTINE EGYÜTTES KONCERTJE
14:00 ERŐS EMBEREK VETÉLKEDŐJE A FALU BIKÁJA  CÍMÉRT  
16:00      TOMBOLA
17:00      11-ES RUGÓVERSENY

18:00      NŐSÖK-NŐTLENEK FUTBALMÉRKÖZÉS A GULYÁS KUPÁÉRT                      

A rendezvény célja az volt, hogy a kisvarsányi illetve kilátogató lakosok jól szórakozzanak, jól érezzék magukat és a település lakossága  
együtt legyen.

Reméljük jövőre még több csapat próbál minél finomabb ételekkel részt venni a versenyen. Sokan voltak akik korábban még nem vettek 
részt ezen a főzőversenyen és úgy távoztak, hogy jövőre is itt a helyünk.

Idősek világnapja

Kisvarsány Község Önkormányzata 2011. október 15-én este rendezte nyugdíjas 
találkozóját  a  közelgő  Idősek  világnapja  alkalmából  az  Arany  János  Általános 
Iskolában.  Öt  órakor  már  sokan  megérkeztek,  hogy  ezen  az  estén  együtt  
szórakozzon minden nyugdíjas.  
Győri Katalin elsőként az est vendégeit köszöntötte, majd ismertette a programot.  
Ezt követően átadta a szót Tiba Péter polgármester úrnak, aki beszélt arról, miért is 
fontos,  hogy  figyelmet  szenteljünk  az  idősebbeknek.  A  Református  Egyház 
lelkésze,  Rácz  Róbert  Tiszteletes  Úr  maga  és  az  egyház  nevében  szeretettel  és 
tisztelettel  köszöntötte  a  megjelent  vendégeket.  Üdvözlő  szavaiban  azt 
hangsúlyozta,  hogy  az  időskori  állapot  a  fiatal  kor  után  egy  szép,  megbecsült 
állapot.  Lehetőség  van  arra,  hogy a fiatal  korban szőtt  álmok megvalósuljanak. 
Majd  Belicza  Ivett  előadásában  dalokat  hallhattunk.  Deák  József  verssel 
köszöntötte az idősebbeket.  S az est  folytatásaként  Leblanc Győző és Tóth Éva 
műsora  szerzett  megható,  szép  és  vidám  perceket.  Az  Önkormányzat  egy 
emléklappal és egy szál rózsával köszöntötte az idősebbeket. 

A jó hangulatról Rózsáné Marika gondoskodott, a jelenlévők hamar táncra perdültek vacsora előtt és azt követően is.  A  
közel száz jelenlévő számára örömteli és emlékezetes volt ez az este.
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Egészséges táplálkozás

2011.08.19-én 1800 órától a kisvarsányi Polgármesteri hivatal klub szobájában 
került megrendezésre „Az ételed az életed” címmel egészséges táplálkozásról 
szóló előadás. 
Az előadás szervezésében a Segítő Hálózat munkatársai segítetek be Andrásiné 
Temesi Hilda dietetikus,vendéglátós szaktanárnak. 
Az előadás magába foglalta,hogy az egészségünk érték megőrzését nem 
várhatjuk másoktól hanem elsősorban a mi felelősségünk hogyan vigyázunk rá. 
Andrásiné Temesi Hilda dietetikus ,elmondta és részletesen bemutatta a 
legfontosabb tudnivalókat az egészséges táplálkozásról valamint megismertette 
az előadásban résztvevőkkel a saláta készítés alapvető szabályait.
Az előadás végén kóstoló volt néhány egyszerűen elkészíthető ízletes salátából. 
Reméljük a közeljövőben több alkalommal is megrendezésre kerülhet az 
egészség megőrzését magába foglaló előadás. 

Népszámlálás 2011 

A  Magyar  Köztársaság  területén  2011.  október  01.-jén  0  órakor  fennálló  állapot 
alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell  
tartani. A népszámlálást internet vagy papír alapú önkitöltéses vagy interjús módszerrel  
kell végrehajtani. Az adatfelvételt 2011. október 01. és 2011. október 31. között kell 
végrehajtani.  Az  összeírásból  kimaradt  személyek  és  lakások  pátösszeírását  2011. 
november  08.-ig  kell  befejezni.  Kérem  a  lakosságot,  hogy a  házszámok  jól  látható 
módon legyenek  kihelyezve.  A népszámlálás  során  a  személy családi  és  utónevét  a 
népszámlálási  kérdőívre  felvenni  nem  szabad.  A  népszámlálásban  való  részvétel 
kötelező. Aki  az  adatszolgáltatást  megtagadja,  vagy  szándékosan  és  nyilvánvalóan 

hamis adatot szolgáltat, figyelmeztetést követően szabálysértési eljárást von maga után. A szabálysértési bírság megfizetése nem 
mentesíti az adatszolgáltatót az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésétől.                               
                                                                                                                                                                           dr. Juhász Szabolcs

            jegyz

Mit ünneplünk október 23-án?

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a 
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 
1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be 
november 10-én.

1956. október 23-i utáni események

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A 
sebesültek száma magyar oldalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540 fő volt. A forradalom következményeként kb. negyedmillió 
magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar 
nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon 
tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989 óta a forradalom kitörésének napja, október 23. 
nemzeti ünnep Magyarországon.
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Bursa Hungarica 2012
Kisvarsány Község Önkormányzata 2012.-ben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázatban. Ezt a Képviselő-testület a 70/2011(IX.30) sz. KT. határozattal fogadta el. A pályázatok benyújtásának 
határideje 2011. november 14.-e.

 „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2011/2012. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázat kötelező mellékletei a jogviszony igazolás és igazolás a pályázó és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről.                                           

                                                                                                                                                    dr. Juhász Szabolcs

                                                                                                                                                               jegyző  

  

November 1. a Halottak napja 

Mindenszentek és halottak napja november 1-2-a, a halottakra való emlékezés 
ünnepe. Az 1.századtól kezdődően november elsejét szentelte az egyház a 
halottak emlékére. Az egész magyar nyelvterületen szokás volt ekkor a sírok 
megtisztítása, virággal díszítése. A római katolikusok a halottak lelki üdvéért 
régóta gyertyát gyújtottak a sírokon. Mindkét napot a néphagyományban számos 
hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak.
A harang szól
Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a 
halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát 
gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, 
meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére. E hiedelmek ma már kiveszőben vannak, de mindkét 
nap városon és falun ma is egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetők, s a virággal 
borított hantokat körülállják a távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja őket a szülőföld, az ősök, a családtagok sírja, s a 
sápadt kis gyertyafények körül ima és énekfoszlányok szállnak.
A gyertyagyújtás
A gyertyák a halottakért égtek, a tűz megtisztulást hoz. Mindenszentek ünnepén, a halottak napja előestéjén a sírok néhány 
órára fénybe öltöznek. A katolikus hit az üdvözültek, a szentek emlékének szenteli november 1-jét, s a mai napot 
mindazoknak, akik már eltávoztak a földi világból. A gyertyaláng Krisztus jelképe, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a 
megváltás fényét.
A mindenszentek napja az összes szent ünnepe
A tél rámutató napja november elseje. Délután megtisztítják, estére pedig gyertyákkal kivilágítják a sírokat. Odahaza annyi 
gyertyát gyújtanak, ahány halottja van a családnak. A szokás szerint éjjelre kenyeret és bort, vagy más, jelképes ennivalót 
tettek az asztalra, mert ilyenkor a hagyomány szerint a holtak hazalátogatnak. A halottak napja, vagyis másodika a 
tisztítótűzben szenvedő lelkek ünnepe. Ez a nap a „lelkek emlékezete”. A két napra vonatkozó szokások az idők során 
összekeveredtek. A napra vonatkozó tiltások egész hétre érvényesek.
Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma könnyektől a hangos zokogásig utat törhet magának az emlékezés, a 
fájdalom. A novemberi hideg csendben mintha csak megelevenednének Ady Endre fájóan szép sorai:

Ó hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk,
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk.
                                           /Ady: Halottak napján / 
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Arcápolás           
                  

A nyár elmúltával az ősz beköszöntével tápláló, revitalizáló arckezelésekre van szükségünk. Az őszi hónapokban  a hőmérséklet 
fokozatosan csökken, a napfényes órákat felváltja a hűvös szél, a szeles idő pedig magával vonja az érdes bőr kialakulását. A 
nyáron megszerzett barnaság a külső körülmények megváltozása miatt csökken a melanociták aktivizálódása, a hámréteg 
rendszeresen  lekopik,így sötétebb, világosabb foltok keletkeznek. A kvarc, a szolárium kezelésével elősegítjük a hámréteg 
gyorsabb lekopását és segítjük az egyenletes barnulást. A bőrszáradás miatt időnként nem 
árt egy-egy frissítő kozmetikai kezelést végeznünk, ez amellett, hogy táplálja és széppé 
teszi bőrünket, lelkünket is üdíteni fogja. Egy bölcs közmondás így szól:”az arc a lélek 
tükre”,de nem csak a léleké, hanem az egészségi állapoté is. Az arc sok mindenről 
árulkodik: rajta keresztül lehet megismernünk  az ember fizikai és lelki állapotát. Ezért 
úgy kell ápolnunk és védenünk, mint egy értékes kincset. A mi kultúránkban az arcot 
sohasem takarják el,vagy legalábbis csak különleges alkalmakkor, éppen ezért sokféle, 
különböző eredetű külső tényező káros hatásának van kitéve. Az évek múlása is előbb 
látszik meg az arcbőrön, mint a többi testrészen. A zavaró ráncok, valamint arcunknak 
általunk nem kedvelt vonásai kozmetikai kezelésekkel enyhíthetők vagy eltüntethetők, sőt 
sebészeti beavatkozással tetszésünk szerint alakítható. Senki sem vonja kétségbe ,hogy a 
megfelelő kiegyensúlyozott táplálkozás szervezetünk egészséges működésének  egyik 
pillére. Az egészséges, kiegyensúlyozott ember életerős kisugárzású. Nincs ez másképp 
legnagyobb szervünk, a bőr esetében sem. Ha egészségesen tápláljuk,védjük,, ügyelünk működésének egyensúlyára , ragyogó 
külsővel hálálja meg. A bőr vitalitásának  feltétele,hogy mind a szervezetünkből belülről, mind pedig a kozmetikai kezeléseken 
keresztül, kívülről csak egészséges, tápértékben gazdag számára hasznosítható anyagokkal lássuk el. Ahhoz,hogy eldöntjük , 
milyen esztétikai kezelésre van szükségünk, és melyek a legmegfelelőbb kozmetikumok, először bőrünk típusát kell elemezni. A 
bőr típusának meghatározásához figyelembe kell venni a vastagságát, a fagyú kiválasztást, a víztartalmát, valamint a szeplőket, 
mitesszereket, hajszálereket stb..
Csak így érhetjük el a megfelelő diagnosztikával,hogy bőrünk megfelelő kezelést kapjon. A következő bőrtípusok vannak:
-normál bőr,-zsíros bőr,-száraz bőr,-vegyes bőr
ezen felül felszíni és mélyrétegi vízhiányos és érzékeny bőr.
Az arcot alaposan meg kell tisztítani, különösen éjszaka- akkor is, ha nincs rajta smink,-hogy a szennyeződéseket eltávolítsuk és a 
bőr könnyebben jusson oxigénhez.
A dohányzás és az alkohol és a stressz káros hatással vannak a bőrre, idő előtti öregedést okoznak. A bőr víztartalmának 
egyensúlyban  tartásához minden nap legalább 2 liter vizet kell inni. A bőrszáradás miatt ajánlatos a megfelelő kezelések 
elvégzése, pakolások, elektromos gépek, maszkok alkalmazása. A hideg, szeles idő csökkenti a bőr hidratációját és ajánlatos 
nappali krémmel bekenni az arcot. A bőr védelmére szolgál az időjárással szemben a hetenkénti arcmasszázs!
A bőrtípusnak megfelelő kezeléseket ajánlom nők, fiatalok és férfiak részére.
-AHS- kezelés(gyümölcssavas kezelések)
-normalizáló és tisztító kezelés (zsíros,pattanásos bőrre)
-érfal erősítő és érszűkítő kezelés 
-hidratáló,tápláló kezelések
Érdemes megjegyezni még a kényeztető, luxus kezeléseket is  pl: Golden line Luxus Aranyfóliás arckezelés 24 karátos arannyal.
-új intenzív -hidratáló és ránctalanító hatású hyaluronic kezelés és még újabbnál újabbakat. Mind a kettő valamennyi életkorban, 
de különösen 25 éves kortól ajánlott a bőr ápolására. Mimikai vagy a korral járó ráncok ellen a megfáradt, fakó, petyhüdt, 
ráncosodásra hajlamos ,érzékeny bőrűek revitalizáló kezelésre.
Kúraszerű alkalmazása 45 év felett ajánlott,mely során a bőr állapotát hátrányosan és tartósan lehet javítani.
Otthoni bőrápolási tanácsok 
Mind a nők és a férfiak arctejjel és tonikkal tisztítsák meg a bőrt reggel és este.
Ajánlott a rendszeres test és arcmasszírozás. Bőrtípusnak megfelelő arckrémet kell használni. 
Ha száraz a bőrük használjanak hidratáló krémet, ha zsírpótlásra van szükségük bőrtápláló krémet, ha pedig érzékeny bőrűek 
fényvédő krémet kenjünk. Ajánlom még a mediterrán olívaolajat valamint a zöld tea készítményeket. Mind a kettőnek öregedés 

gátló, hidratáló, regeneráló, nyugtató, gyulladás csökkentő hatása van és 
megelőzi az apró ráncok kialakulását

 „Szépséget és jó egészséget kívánva,
Sebestyénné Szilágyi Kriszta

elektrokozmetikus 
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Lakásfenntartási támogatás igénylésének menete

Lakásfenntartási támogatás hatályos szabályai 2011.09.01-től változtak. A lakásfenntartási támogatás elsősorban 
természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, 
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át amely jelenleg 71.250 
forint és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A lakásfenntartási támogatás tekintettében fogyasztási egységgel számolunk, amit a háztartás tagjainak a háztartáson 
belül a fogyasztási szerkezetet kifejező arányszámból állapítják meg. Az arányszám a hatályos törvényben 
meghatározottak szerint van megállapítva.
 Szükséges dokumentumok:-jövedelem igazolás,-közüzemi számla,-hiteles igazolás a lakás 
nagyságáról(tulajdonlap,biztosítási kötvény,adásvételi szerződés,albérleti szerződés)
A nyomtatványok beszerezhetők a kisvarsányi Polgármesteri Hivatalban Szőke Bertalanné szociális ügyintézőnél.
Kérdésükkel és problémájukkal forduljanak a kisvarsányi Önkormányzathoz.

Kisvarsányi Óvoda                 

Az elmúlt nevelési év végén történt esemény óvodánkban nagy izgalmat és aggodalmat keltett. Szülők,gyerekek,óvodai 
dolgozók sorsát meghatározó hír,hogy Vásárosnamény felbontja az óvodánk működtetésével kapcsolatos 
megállapodását  Önkormányzatunk nagy összegű kiegyenlítetlen tartozása miatt. Szerencsére hosszas egyezkedés 
eredményeként erre nem került sor.
Így egyenlőre megmaradhatott vásárosnaményi óvodával kiépített,eredményesen  működő szövetségünk,folytathatjuk 
tovább a munkát.
Személyi feltételek:
Nagy ürömünkre, az előző évekhez képest intézményünkben nőtt a statisztikai gyermeklétszám. A három évüket január 
1.után betöltő gyermekek már szeptembertől járnak óvodába.
Az ezekhez szükséges személyi ellátottság, mind az óvodapedagógus, mind a dajkai létszám tekintetében ideális. Két 
gyermekszerető közcélú munkalávaló segíti a feladatok zökkenőmentes ellátását.
Tárgyi feltételek alakulása:
Településünk új Polgármestere pozitívan állt az óvodai igényekhez, neki köszönhetően felújításokat végeztek az 
épületen belül és kívül egyaránt. Pótolta a hiányzó tárgyi eszközöket. Elvégeztette a balesetveszélyes udvari játékok 
felújítását, kényelmes padokat helyeztetett el a gyerekek számára.
A 2011/12. Nevelési évre,kiemelt feladataink:
-Az egészséges életmódra nevelés feladatainak megvalósítására változatos módon, a szabadban és a csoportszobában. 
Ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásigény kielégítésére, az összerendezett, harmonikus mozgás fejlesztésére, 
és az egészség megóvására.
Az érzelmi,akarati tulajdonságok fejlesztésére,a mozgásos játékokban rejlő lehetőségek kihasználásával.
-Élménygazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek,akiket az együttérzés, egymásra figyelés, 
segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretett jellemezz. 

Gyermekeinknek minden napra biztosítjuk a spontán és szervezett mozgást elsősorban a szabadban, s arra törekszünk, 
hogy ez váljon belső igényükké.
Minden gyereknek szüksége van a szeretetre, simogatásra, kimutatjuk irántuk érzett szeretetünket.
Jó közérzetükhöz szükség van a testközelségre, a testi érintés gyakoriságára. Egy simogatás, egy ölbevétel, egy kis 
dédelgetés minden gyermeket megnyugtat.
A nevelés lehetőségét, nyugodt, meleg,derűs, nyílt szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével biztosítjuk. 
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    ISTENKERESŐK      
 A református Ugaron

    Az idei esztendőben is nagy hangsúlyt fektetnek a protestáns egyházak a közelgő Reformáció ünnepére. Az „Október a Reformáció 
Hónapja 2011” keretén belül országos programok, ökumenikus istentiszteletek, kiállítások várják az érdeklődőket. Ezzel szemben a  
gyülekezetek többségében a Reformációnak nemhogy hónapja, még csak hete, vagy napja sem lesz. Csupán a reformáció órája, egy  
istentisztelet keretén belül. Félő, hogy idén is csendesen, hangtalanul érkezik meg, majd múlik el ez az ünnep. 
  Talán már meg sem lepődünk az egyház „hangtalan” jelenségén. Csönd van, mint Ady: A magyar Ugaron versében. Némává lett  
egyházunk,  ilyenné  lett  vallásunk,  ilyenné  formálódott,  vagy  inkább  torzult  református  identitásunk.  A történészek,  a  tudós  
teológusok körében, egy-egy újságcikk címében,  protestáns értelmiségiek között,  és néha valahol lelkünk mélyén még „régmúlt  
virágként illatozik”: református magyar vagyok. De ennyi és nem több. Hogy miért-e csönd? Talán a protestáns felekezetek jelenlegi  
társadalmi  és  közéleti  helyzetéből  ennyire  futja,  talán  a  közel  félévszázados  események  már  nem veszik  fel  a  versenyt  a  ma  
problémáival és trendjeivel, talán anakronisztikus minden valaha felvetett reformátori probléma, talán a „beavatottak” hangját teszi  
félszeggé a világ szánakozó kacagása. Pedig elég lenne megnézni ilyenkor ünnepi gyülekezeteinket, templomainkat, és már is értjük, 
hogy mennyire  szükséges a  hangoztatás,  a  tanítás,  az emlékezés,  az  ünneplés.  Gyászos ünnep a Reformáció!  És ez nemcsak a  
Halottak Napja közelsége miatt van így. A templomainkban síri csend honol ezen az ünnepen. Mintha református ugaron állnánk 
és minden olyan gazos, álmos, mozdulatlan, halott lenne benne és körülötte. 
   A reformáció azonban éppen megmozdítani, kimozdítani akar.  A reformáció ugyanis mindig azt hirdeti,  hogy van mozdulás,  
alakulás. Bár kérdezhetnénk, hogy minek mindehhez reformáció? Hiszen amúgy is mindennapos megtapasztalásunk, hogy változik a 
világ, hogy úgysem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Mi magunk is változunk. Öregszünk, romlik egészségünk, fáradunk.  
Azaz  minden  mozdul,  minden  alakul.  A  reformáció  örökségéből  fakadó  mozdulás  azonban  más  irányultságú.  Míg  az  élet  
törvényszerű(?) folyamata a leépülés, addig a reformáció örök üzenete a felépülés. Míg természetes folyamatnak a romlást véljük,  
addig a reformáció a megújulás lehetőségét üzeni nekünk. Üzeni, hogy bár jól ismert a kacagó, mindeneket szikkasztó, lesajnáló 
szél munkája, de ugyanilyen jól ismert a valamikor a vizek felett lebegő ruah /szél, lélek/ teremtő, megújító ereje.
   A reformáció  megindította  a  világot.  Luther,  Kálvin,  a  magyar  reformátor  őseink  mertek  megmozdulni  a  megmerevedett,  
mozdulatlanná és üressé lett egyházi keretekben. Rátaláltak az Igére, a Bibliára, a hitre, felismerték életükben és a mindennapok 
történésében az ember felé mozduló Krisztusban Istent. Ez az isteni mozdulat alakította, formálta őket, és mozdította meg az embert,  
a gyülekezeteket, egyházat, és hatása átjárta a kultúrát, művészetet, emberi gondolkodást és Európát.  Iskolák, templomok épültek fel,  
bátor,  hittel fűtött  prédikátorok járták az országot és a világot.  A föld és a menny elaltatott lelkét ébresztették,  és mozgásba 
lendült a világ. A XXI. század reformátuságának is ezt üzeni a reformáció. Szabad megmozdulni. Szabad irányt váltani. Szabad új 
utakat felismerni, és azokra bátran rálépni. Amikor körülöttünk minden – a föld, gyümölcsfáink, a természet – a vegetációra készül,  
mozdulatlanná lesz,  akkor  köszönt  be,  gyakran „nyári  álmot” alvó gyülekezeteinkbe a  mozdulást,  átalakulást,  formálást  hirdető  
Október 31-e, és mintegy nyitánya lesz a mozgalmas, ünnepes egyházi félévnek. 
  A „semper reformanda”=„szüntelenül megújulni” követelményének megfelelni azt jelenti, nem szűnünk meg a régmúlt virágokat  
egyházunk kertjében ismét elültetni. Október népünk régi elnevezése szerint a Magvető hava. A föld készen áll arra, hogy a mag  
elvetessék.  Nincs már  parlagon,  nincs ugaron a  föld.  És a  szívek?  És  a  lelkek készen  állnak-e?  Hát  szántsunk magunknak új  
szántást! /Hós.:10:12, Jer.:4:3/ Hadd legyen virág! …DE ne reformátuságunk sírjára!

                                    Rácz Róbert lp.
Ady Endre: A magyar Ugaron
Elvadult tájon gázolok: 
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar. 
Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág? 
Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmúlt virágok illata
Bódít szerelmesen. 
Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett

Tisztelt Kisvarsányiak!  

Mint arról korábban értesítést adtunk a templomunk felújításával 
párhuzamosan olyan munkálatokat 
is elvégeztünk,melyeket nem lehetett a megnyert pályázati 
pénzből megvalósítani. Az idei esztendőben a gyülekezeti 
tagokhoz fordultunk segítségért,hogy adományaikkal 
támogassanak bennünket. Eddig 50 család adott pénzbeli 
adományt kb. 200.000 forint értékben. A céladományokat a 
továbbiakban is várjuk! Segítségüket ezúton is köszönjük!
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