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NEMZETKÖZI NŐNAP
A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami szerintük 
azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő 
jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. 1857. március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb 
fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1866. szeptember 3. és 8. között az I. 
Internacionálé (hivatalosan: Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán határozatot fogadtak el a 
nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, 
mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az 
első nemzeti nőnapot február utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva. A II. Internacionálé VIII. 
kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között határoztak arról, hogy a nők választójogának 
kivívása érdekében nemzetközi jelleggel nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a 
megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés.  1911. március 19-é  n   
Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi 
nőnapot.1917. március 8-án (a juliánus naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) 
Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a 
tüntetésnek a hatására – II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított 
a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a. A 
nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon.Magyarország a nőnapi felhíváshoz 
először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő 
évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése 
kötelezővé vált. Az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnap 1948-tól szovjet mintára március 
8-ára esik. A nőnap Magyarországon is elvesztette az eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a 
virágajándékozás dominál.   Forás: http://hu.wikipedia.org

Nagyon Sok Boldog Nőnapot Kíván minden kedves olvasójának a 

Kisvarsány Község Önkormányzata!

Kéri János: Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,

A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,

Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,
Víg nőnapot. 

T i s z t e l t A d ó z ó n k !

Tájékoztatjuk, hogy a 2012. évi I. félévi adók pótlékmentes befizetési határideje: 
2012. március 16-a.

A fenti határidő elmulasztása esetén a késedelmi pótlék napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
Az Önkormányzat  számlavezető pénzintézete a OTP Bank Nyrt .

Adónemenkénti befizetési számlaszámaink:
Iparűzési adó beszedési számla: 11744065-15443436-03540000.
Gépjárműadó beszedési számla: 11744065-15443436-08970000.

Bírság számla: 11744065-15443436-03610000.
Késedelmi pótlék számla: 11744065-15443436-03780000.

Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla: 11744065-15443436-03470000.
Kérjük fokozottan ügyeljenek a megfelelő számlaszámra történő befizetésre!
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Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Multifunkciós Művelődési Ház) építéséről:

Kisvarsány  Község  Sportegyesülete  2008.  október  31-én 
pályázatot adott be egy berendezett Művelődési Ház megépítésére. 
A  pályázat  feltétele  volt,  hogy  egy  olyan  épülettel  kell 
rendelkeznie  a  településnek,  amely  felújítással,  bővítéssel 
Közösségi és Szolgáltató Térré lehet átalakítani.

Először úgy volt, hogy az Önkormányzat pályázza meg. Mivel az 
Önkormányzatnak az áfát ki kellett volna fizetni - ez esetben 12 
millió forint áfát kellett volna fizetni – de a civil szervezetek 100 
%-os  támogatásban  részesültek,  és  az  egyház  nem pályázhatott, 
mert neki már volt egy folyamatban lévő ilyen pályázata, ezért a 
Sportegyesület vállalta, hogy megpályázza.

A  pályázat  kétfordulós  volt.  A  kész  tervek  már  2009. 
augusztusában elkészültek. Az akkori Képviselő-testületnek a terv 
nem tetszett,  a  terv  átdolgozását  kérték,  noha  a  tervező  jelezte, 
hogy az összegbe szűkösen fog beleférni. Ennek ellenére a testület 
ragaszkodott  a  tervek  átdolgozáshoz,  amit  a  testület  a  30/2009.
(IX.22) számú határozattal fogadott el. 

A Sportegyesület  pályázata  MVH által  kiírt  pályázatom nyertes 
lett. 

A  támogatási  szerződést  2010.  április  28.-án  kaptuk  kézhez, 
melyben  közölték  velünk,  hogy az  IKSZT működésére  igénybe 
vehető támogatás  mértéke 53 millió forint.  Ebben benne van az 
épület felújítása, az épület bebútorozása, a műszaki cikkek (DVD 
lejátszó, LCD tv, hangosító rendszer, hifi, csocsó asztal, házi mozi 
stb.)  elhelyezése,  egy  alkalmazott  bérének  első  évben  teljes 
összegben, későbbiekben csökkenő összegben való támogatása.

A kivitelezés közbeszerzését a Nemesis Invest Zrt nyerte meg 2011 
nyarán.         . 

A nagyobbra tervezett épület miatt, a testületnek 5 milliót mellé 
kell tenni, hogy megépüljön. Ha nem teszi mellé, akkor is ki kell 
fizetni kb. ilyen összeget a tervekre, sikerdíjra stb.

Szerencsére  a  munkálatok  elkezdődtek.  Várhatóan  2012.  május 
végéig  felépül,  és  birtokba  veheti  Kisvarsány  lakossága.  A 
Multifunkciós  Művelődési  Házban  található  lesz:  128  m2-es 
multifunkciós  tér  (rendezvények,  ünnepségek  lebonyolítására 
alkalmas), könyvtár, internet helység, posta, bérbe adható üzlet és 
iroda helység is.     

                                                                                     dr. Juhász Szabolcs

                                                                                             jegyző  

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata

Tisztelt Lakosság!

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány több pályázatot hirdetett meg a szociálisan hátrányos 
helyzetű személyek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítése érdekében.

A pályázatokat nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, nyugdíjasok, továbbá szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények 
munkavállalói adhatják be legkésőbb 2012. február 29-ig.

A pályázati kiírások a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány www.mnua.hu   h  onlapján az Erzsébet program menüpont alatt érhetők el.
Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, keressék fel a honlapot, ahol bővebb információt és a pályázati adatlapot is megtalálják.

A pályázati kiírás és a szükséges adatlapok elérhetőek a Segítő Hálózat irodájában is!

Tiba Péter

polgármester

http://www.mnua.hu/
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A Kisvarsányi Hírmondó lehetőséget nyújt a településen működő vállalkozásoknak arra, hogy bemutassák tevékenységüket.
Elsőként köszönthetjük Balázs Miklóst, a Sliris Kft. ügyvezetőjét.

Kedves Olvasó!
Minőség,  megbízhatóság,  megelégedettség.  E  három  szó,  ami 
jellemzi  törekvésünket  munkánk  során.  Hitünk  és 
meggyőződésünk, hogy azon vállalkozás számára amely a jövőre 
épít, megtérül  ez a hozzáállás. Miért  is lesz az "jó" Önnek, ha 
minket választ a piacon található számos konkurencia vállalkozás 
közül? Erre válasz 16 év szakmaitapasztalatunkon túl éppen 16 
éve  érvényben  levő  telefon  számom.  Kérem  tesztelje  le 
állításomat, amennyiben talál egy 10-15 éves hirdető újságot, ezt 
a számot: 06 30 / 953-1264 már abban is megtalálja. És ami még 
lényeges,  ez  a  szám  mindig  elérhető,  nem  csak  akkor,  ha 
megrendelést  szeretne  bejelenteni,  hanem  akkor  is  ha  Önnek 
bármi problémája merül fel, amiben mi tudunk segíteni.Néhány 
szó vállalkozásunk múltjáról és jelenéről. Amint már említettem, 
vállalkozásomat  16  éve,  1996-ban  indítottam. Az  idő  tájt 
kizárólag  árnyékoló  eszközöket  -  mint  redőny,  reluxa, 
harmónikaajtó,  térelválasztó,  szalagfüggöny,  napellenző,  stb.  - 
forgalmaztunk és építettünk be.A kezdeti évek után folyamatosan 
- évről évre - bővült szolgáltatásunk és termékeink sora. Így ma 
már  a  redőnyökön  kívül  nyílászárókat  (ajtókat  és  ablakokat), 
beltéri ablak könyöklőket és kültéri ablak párkányokat, Hörmann 
garázs  kapukat  és  kapunyitó  motorokat,  valamint 
biztonságtechnikai eszközöket, elektromos lakás és épület riasztó 
berendezéseket,  megfigyelő  kamerákat  is  forgalmazunk  és 
telepítünk.  Napjainkban  nagyon  elszaporodtak  a  vagyon  elleni 
bűncselekmények.  Értékeink  és  testi  épségünk  védelmében 
jelentős  visszatartó  erővel  bír  egy  riasztó  berendezés  vagy 
megfigyelő  kamera,  vagy  ami  a  legjobb  a  kettő  együtt.  A 

legegyszerűbb  riasztó  berendezés  2-3  mozgásérzékelővel,  1 
ajtónyitás érzékelővel, kezelő tasztatúrával telepítéssel együtt kb. 
60 000 Ft összegtől elérhető. Ugyan akkor ha valakinek egyedi 
igényei lennének, mint kültéri védelem (már az udvaron történő 
illetéktelen  mozgást  is  jelzi  a  riasztó),  távirányítós  működés 
mobiltelefonra  érkező  sms  vagy  hanghívás  átjelzés  vagy  tűz 
jelzés,  ez  mind  megoldható  a  ma  kapható  modern  riasztó 
központokkal és detektorokkal. Sokan nem gondolnak rá, hogy a 
riasztó olyan szolgáltatásokra is képes, hogy áram szünetet is át 
tud jelezni a megadott telefon számra, vagy ha a pincét elárasztja 
egy csőtörés vagy egy nyári zápor miatti beázás ezt is gond nélkül 
azonnal tudja jelezni, így értékeink védelme ilyen vonatkozásban 
is megvalósítható. Az idős, beteg, egyedül élő emberek a riasztó 
távirányítójának  segítségével  egy  gombnyomással  értesíteni 
tudják  a  szeretteiket  vagy  az  orvost  vagy  bárkit,  akinek  a 
telefonszáma beállításra került, így nagyon egyszerűen segítséget 
tudnak kérni,  ami  egészségügyi  problémák  esetében  is  nagyon 
hasznos  lehet,  akár  életet  is  menthet.  Úgy  gondolom,  hogy  a 
riasztó  berendezések  által  nyújtott  előnyökkel  nagyon  sokan 
nincsenek  tisztában.  Gondoljunk  időben  biztonságunkra  és 
előzzük  meg  a  bajt.  A betörő  csupán  rongálási  kárral  is  sok 
esetben egy riasztó berendezés
költségénél  nagyobb  kárt  okoz.  Kérem  további  információért 
forduljon hozzám bizalommal. Egy riasztó berendezés telepítése 
rég volt olyan időszerű, mint napjainkban.
"Csupán a biztonság kedvéért..."        
 Balázs Miklós ügyvezető - Soliris Kft. (06 30/ 953-1264)

  
Önkormányzatunk a lakosság segítségét kéri!

2012-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, Meggyesi Anita)                        
              „Segítő Hálózat”
           Polgármesteri Hivatal 
               4811 Kisvarsány
                Dózsa Gy. Út. 49
              Tel: 0630-9846835
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MUNKAPROGRAMOK A TELEPÜLÉSEN

Kisvarsány  Község  Önkormányzata  ez  évben  is 
pályázott a Start Munkaprogramban. A nyertes pályázat alapján 
a  program  2012.  február  06.  napján  indult.  Ez  a  program 
összesen 34 főnek biztosít folyamatos munkalehetőséget napi 8 
órában.  Pályázatunkat  szakmunkás,  illetve  segédmunkás 
munkakörre adtuk be.
2012.  február  06-tól  5  segédmunkás,  illetve  4  szakmunkás 
dolgozik Kisvarsány Község Önkormányzatának közigazgatási 
határain belül. Majd 2012. március 01-től  2012. június 30-ig 
újabb  5  segédmunkás,  illetve  2012.  július  01-től  2012. 
december 31-ig 15 fő segédmunkás és 5 fő szakmunkás részére 
biztosít az Önkormányzat munkalehetőséget.
Ez a pályázat 100%-os támogatottságban részesül. 
Ezzel párhuzamosan hosszabb időtartamú közmunkaprogram is 
indul,  melynek  támogatottsága  80%-os,  amelyben  5  főt,  5 
hónapon  keresztül,  6  órában  tud  foglalkoztatni  az 
Önkormányzat.
A korábban  indult  téli  közmunkaprogramban  –  amely 2011. 
december  08  –  2012.  március  07-ig  tart  -   4  főnek 
biztosítottunk állást.
Az Új Beregi Vízgazdálkodás pályázatához 2012. február 01-
től  2  fő,  2012.  március  01-től  5  fő  és  2012.  április  01-től 
további  8  fő  fogadta  el  a  felkínált  munkalehetőséget,  amely 
2012. november 30-ig tart.
Önkormányzatunk minden olyan közfoglalkoztatási pályázatot 
megragad,  amely  az  aktív  korúak  munkavállalását  lehetővé 
teszi.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeinek változásai

A  közlekedési  támogatás,  mint  támogatási  forma  2013-tól 
megszűnik, így a támogatást nem lehet megállapítani annak a 
súlyos  mozgáskorlátozott  személynek,  akinek  a  súlyos 
mozgáskorlátozottsága  2011.  július  2-át  követően  következik 
be.
2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható 
meg,  akik  olyan  háziorvosi  szakvéleménnyel  rendelkeznek, 
amely  végleges  állapotot,  vagy  a  következő  felülvizsgálat 
időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg. 
Ebben az esetben a kérelmet 2012. április 30-ig kell benyújtani.
A  közlekedési  kedvezmény  megállapításának  jövedelmi 
határai:  az  igénylő  családjában  az  egy főre  jutó,  a  tárgyévet 
megelőző év havi átlagos nettó jövedelme, a tárgyév január 1 
napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő 
és félszeresét nem haladhatja meg, amely jelen esetben 71.250.- 
Ft/fő/hó.
Kérelemhez csatolni szükséges:

– a kérelmező és családjának jövedelem igazolását
– a  súlyos  mozgáskorlátozottság  tényét  igazoló  orvosi 

szakvéleményt

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A feltételek fennállása esetén annak a gyermeknek állapítható meg gyermekvédelmi kedvezmény:
– akinek családjában az egy főre jut havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 140 % -át ( 39.900.- Ft ) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy 
a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek esetén.

– a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj  mindenkori  legkisebb összegének 130 %-át (37.050.- Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet 
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításakor 
– a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
– a  nem  havi  rendszerességgel  szerzett  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának  hónapját  közvetlenül  megelőző 

tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a 
gyermeket  gondozó  családban  külön-külön  számítva  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  húszszorosát,  vagy  együtt 
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja.
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MÚLTIDÉZŐ

Hunyady Margit

Hunyadi Margit neve 
keveseknek cseng 
ismerősen, nem idéz 
emlékeket.
 A  felejtés  különös 
jelenség,  hiszen  nem  attól 
függ  csupán,  hogy milyen 
régen  történt   valami, 

hanem attól is - és főleg attól -, hogy mennyit beszélünk 
róla.  Jászai  Mariról,  a  barátnőről,  kora  legismertebb  és 
legnagyobb  színésznőjéről  mindenki  hallott,  ám   a 
Kisvarsányban született pályatársról  szülőfalujában nem 
beszéltek. Hosszú évtizedek méltatlan hallgatása rakódott 
emlékére.
“ Hunyady  Margit tizenhét éves korában elhagyta a szülői 
házat,  hogy  színésznő  lehessen.  Vidéki,  főleg  erdélyi 
színpadokon szerzett országos hírnevet, ezt követően lett 
tagja  millennium évében induló Vígszínház társulatának.
Emellett  verseket,  tárcákat  és  novellákat  írt.  Nem   is 
akármilyeneket.  (...  )  Nem csupán francia színdarabokat 
fordított,  saját  darabját  is  bemutatták  a  Vígszínházban. 
Mindezeken   túl  egyedülálló  anyaként  nevelte 
gyermekét.”
A fent  említett  szülői  ház  tehát  itt  állt  Kisvarsányban! 
1854. február 21-én itt született a sokgyermekes Hunyady 
család egyetlen leánykája , aki később sem feledte el  kora 
ifjúságának  színhelyét,  s  így  emlékezik  vissza  rá 
emlékirataiban :
“ Réges - régen elkerültem a kis faluból, mely ott áll a 
Tisza partján, a világnak egy félreeső helyén.  Még  egész 
kisgyermek voltam , de azért oly elevenen áll lelkem előtt 
minden,  mintha  csak  tegnap  láttam  volna.   Egyetlen 
utcából álló falucska közepén egy híd által  kettéválasztva 
: egy részt Alsó-, másikat Felsővégnek hívják. Az Alsóvég 
minden  évben  abban  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, ott várták be az árvíz 
elvonulását. Néha két hétig is a padláson lakott a fél falu. 
Ilyenkor  az  Alsóvég  a  Felsővéggel  csak  csolnak  által 
közlekedhetett,  s néha vasárnap egész kis hajóraj lepte el 

a  vizet,  amint  templomba  mentek  isteni  tiszteletre. 
Egyáltalán  nem  zavartatták  magukat  rendes 
életmódjukban.  Türelmesen  megvárták  míg  a  Tisza 
kidühöngve magát visszavonult széles, kavicsos medrébe, 
buja, kövér legelőket hagyva maga után, hol dús rendeket 
vágtak  a  kaszások az  illatos  anyaszénából,  fütyörészve, 
suhogtatva  a  fényes  kaszát,  melynek  nyomán  néha  a 
fészkükből kizavart apró fürjek rémülten szaladtak szét.
Túl  a  Tiszán  gazdag  gyümölcsöskertek  mosolyogtak;  a 
kék hamvas szilva s a ragyogó piros alma a földig húzta a 
fa  ágait,  melyről  minden  kis  szélfuvalomban   nagy 
koppanással  hulltak  le  a  túlérett  gyümölcsök  a  zöld 
pázsitra.
A mi házunk a falu derekán volt. Nagy, régimódi falusi 
úrilak,  széles,  oszlopos  tornáccal,  sárgára  meszelve, 
szembe  vele  téres  udvar,  balra  a  nagy  kert  ,  elöl 
virágágyak,  rózsa-,  orgona-,  jázminbokrok,  mindenféle 
dísznövényekkel beültetve.
(  … )  A ház  ablakai  jobbról  az  utcára  néztek,melynek 
közepén  egy  ócska  szárazmalom  zakatolt,  csak 
vasárnaponként  tartva  szünetet,  amikor  alatta  ékes 
kártyakompánia helyezkedett el. A malom előtti pázsitos 
térségen  ünneplőbe  öltözött  leányok,  legények  cicáztak, 
vidám sikoltozás, kacagás közt kergetve egymást. ( … )
  Az idősebbek a házak előtti lócára telepedtek, nézve a 
fiatalok  mulatságát,  a  gazda  pipázva,  a  gazdasszony 
legkisebb  gyermekével  a  karján,  míg  a  nagyobbak 
körülöttük a porban játszadoztak. (… )- s tovább folyt a 
beszéd,a  játék,  míg  az  alkony kezdett  leszállni  s  távoli 
kolomp  hangja  rezgett  át  a  légen,  a  csorda  jött  nagy 
porfelleget  verve  maga  előtt;  ekkor  mindenki  hirtelen 
hazatakarodott.Az  egyházfi  a  malom  alatt  gyorsan 
összeszedte színes kártyáit, s nagy lépésekkel iramodott a 
toronyba fél kilenckor elhúzni a „nyolcat „ .
      A házak ablakai megvilágosodtak, kis ideig élénkség, 
zaj,  mozgás  volt  minden  udvaron,  majd  lassan 
elcsendesült minden, nem hallatszott más, mint egy - egy 
duhaj legénynek a kurjantása, ki az Alsóvégen a Három 
Rózsában igyekezett felejteni a búbánatát.
  E bájos képeket semmi sem bírja elhomályosítani. 
  E kis faluban töltöttem első gyermekéveimet, itt kezdtem 
eszmélni, gondolkodni.

  „ Nem ápolgatott melegágyban
      Gondos kertész gyöngéd keze,

      Kopár sziklákon vadon nőttem,
      Hol sikolt észak zord szele…

      Büszkén élek magasban, hol
      Nem jár ember ki eltipor…

      Ha halnom kell: kitép egy szélvész,
      S a végtelenbe elsodor. „

                               ( Hunyady Margit )
Folytatjuk 
A cikkben közölt idézeteket Hunyady Margit  Egy mai történet a tizenkilencedik századból című könyvből válogattuk. 
A kötetet  a  családi  hagyaték alapján Alexander Brody szerkesztette,  és  az  Ulpius-ház  Könyvkiadó jelentette  meg 
Budapesten 2006-ban.
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Házi segítségnyújtás
Tájékoztatjuk  a  Tisztelt  Lakosságot,  hogy  a  Kisvarsányi 
Református  Egyházközség,  az  Önkormányzattal  kötött  ellátási 
szerződés érelmében, ez év január 1-től végzi településünkön a 
házi  segítségnyújtás  szolgálatát.  Szereténk  szolgálatunkat  az 
eddig megszokott, magas szakmai színvonalon tovább folytatni, 
és az ellátottak számára, lehetőségeink szerint minden segítséget 
megadni.  Településünkön  a  házi  segítségnyújtás  2008. 
márciusától működik. 2001. április 01-től a Pátrohai Református 
Egyházközség  „Cédrus”  Idősek  Klubja  működtette  2012.január 
01-ig.  Jelenleg  a  Kisvarsányi  Református  Egyház  végzi  a  házi 
segítségnyújtást.
Jelenleg 66 fő a gondozottak száma és 7 szociális gondozó látja el 
a feladatot.
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell
a., azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
b., azokról  a  pszichiátriai  betegekről,  fogyatékos  személyekről, 
valamint  szenvedélybetegekről,  akik  állapotukból  adódóan  az 
önálló  életvitellel  kapcsolatos  feladataik  ellátásában  segítséget 
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

c.,  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, 
akik az ellátási formát igénylik,
d., azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a sajőát 
környezetükbe  történő  visszailleszkedés  céljából  támogatást 
igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátások:
a., alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
b., önálló életvitel  fenntartásában,  az  ellátott  és  lakókörnyezete 
higiénés körülményeinek megtartásában val közreműködés
c., a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtás.
Kisvarsány  Község  Önkormányzata  biztosítja  a  gondozottak 
orvoshoz, illetve szakrendelőbe történő szállítását.
Tisztelettel kérjük az ellátást igénybevevőket, hogy kérdéseikkel, 
észrevételeikkel  keressék  Rácz  Róbert  lelkipásztort  az  alábbi 
elérhetőségen:

Kisvarsányi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4811 Kisvarsány, Rákóczi u. 18.

Tel.: 70/387-0834 vagy 45/480-231
HISSZÜK, HOGY SZOLGÁLATUNKKAL SOKAK SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK!

Szociális étkezés lehetőségei a településen

Községünkben  2012.január  15-ig  Kisvarsány  Község 
Önkormányzata  feladatai  közé  tartozott  a  szociális  étkeztetés. 
Jelenleg  a  pátrohai  Református  Egyházközség  Cédrus  Idősek 
Klubja működteti. „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 
rászorultaknak  a  legalább  napi  egyszeri  meleg  étkezéséről  kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartsan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: 

– koruk, 
– egészségi állapotuk,
– fogyatékosságuk, 

pszichiátriai betegségük,
– szenvedélybetegségük,
– vagy hajléktalanságuk 

miatt”( III./1993.Tv.62 § )

A kérelmező a Szt-ben meghatározott valamely feltétel fennállását 
-  idős korát személyi igazolvánnyal, egészségügyi állapotát orvosi 
szakvéleménnyel,  fogyatékossági  támogatás  jogosultságát 
megállapító  határozattal,  illetve  szenvedélybetegség, 
hajléktalanság esetén személyes nyilatkozattal igazolta.
Szociális rászorultság esetén az igénybevevőnek napi térítési díja 
március hónptól 350 Ft/nap. A nem szociálisan rászorultaknak a 
napi térítési díja 600 Ft/nap, melyet  házhozszállítással biztosít a 
fenntartó.

Jelentkezés és bővebb információ:
– Csonka Krisztina

0630-393-6045
– Kisvarsány Község Önkormányzata 

Házi Segítségnyújtás
0645-481-305
Böszörményi Józsefné
0620-483-7561

Változik a talajterhelési díj mértéke

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. február 1. napjától 
módosul a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 12. §. (3) bekezdése, mely szerint a korábbi 120 Ft/m3 
összegről 1200 Ft/m3–re emelkedik a talajterhelési díj egységnyi 
mértékének összege.
Ebből eredően, akinek lehetősége van rákötni a kiépített 
szennyvízcsatorna hálózatra, de ezt mégsem teszi meg, 2012. 
február 1. napjától a korábbi érték tízszeresét kell talajterhelési 
díjként megfizetnie.

Kérem Önöket, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra történő 
csatlakozását a Beregvíz Kft felé jelezzék. 
Elérhetőség: 
Cím: Beregvíz Kft. 
4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 1. 
Tel.: 06 (45) 470 588 
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