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Kisvarsányi Falunap 

 
 

A rendezvény helyszíne: Kisvarsány, Sportpálya 
A rendezvény időpontja: 2012. július 01. 
 
A Beregi Barangolás elnyert pályázatának köszönhetően  került 
megrendezésre az idei Kisvarsányi Falunap. Az esemény az 
általános iskola udvarán, illetve a Sportpályán zajlott.  A 
programsorozat első rendezvénye községünkben valósult meg, 
melyet délelőtt 10 órakor Tiba Péter polgármester úr köszöntője 
nyitott meg. A műsorok összeállításában nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetszőt. 
Kicsik és nagyok számára egyaránt színvonalas és szórakoztató 
előadások várták az érdeklődőket. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy nem csak helyi lakosok, hanem a környező településekről 
érkezett vendégek is ellátogattak hozzánk. 
Rendezvényünk fontos céljaként tűztük ki, hogy az embereket 
közelebb hozzuk egymáshoz, közösséget formáljunk és építsük az 
egymás közti személyes kapcsolatokat. Nagyszerű lehetőségek 
nyíltak erre a közösen készített tájjellegű ételek készítése  
alkalmával. Örömmel mondhatjuk, hogy rengeteg érdeklődőt 

vonzott a Falunap, melyen a színes programok mellett 
hagyományörző íjászkodásra és a honfoglaláskori jurták 
bemutatására is sor került. A gyermekek szórakoztatására 
vidámpark működött, valamint számos kiállított standnál volt 
lehetőség édességek, ajándéktárgyak vásárlására. 
Megtisztelő volt számunkra, hogy ilyen sok érdeklődőt csábított a 
program. Bízunk benne, hogy jövőre is megrendezésre kerül és 
hasonlóan szép élményekkel gazdagodhatunk. 
Fellépők: 
• Népdalkörök, néptáncosok műsora 
• Kontársulat Színjátszó Szakkör előadása 
• 5 PONT rockzenekar 
• Bohócműsor és bűvészbemutató 
• Tánckarok látványos fellépései 
• Belicza Ivett kisvarsányi lakos énekprodukciója 
• Ihos József humorista magánszáma 
• Tombolasorsolás 
• Josh & Jutta popzenekar koncertje 
• Utcabál, ahol Bíró Bertalan szolgáltatta a talpalávalót 

 
 

 
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kisvarsányi 
Arany János Általános Iskola könyvtárában lehetőség nyílik 
zongorázásra. Érd.: Petróczy Ottóné 45/481-127 
                   Kisvarsány, Fő út 21. 
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Visszatekintés

90. születésnap
Örömmel tudatjuk, hogy Kiss Menyhértné kisvarsányi lakos idén töltötte be a 90. életévét. Születésnapját  a 
Segít  Hálózat irodájában ünnepeltük meg. Magyarország Kormánya tiszteletét és háláját fejezi ki a szépkorúő  
polgárai  részére.  Ez  alkalomból  emléklappal  köszöntötte  Orbán  Viktor  miniszterelnök  úr.  Településünk  lakói 
nevében további jó egészséget és boldog esztend ket kívánunk Ilonka néninek!ő

XIII. Kisvarsányi Főzőverseny

Idén augusztus 5-én, Kisvarsányban immár 13. alkalommal került megrendezésre a főzőverseny. Az 

időjárás is kedvező volt, igazi főzőidő! A rendezvény az iskola mögötti Sportpályán zajlott, melyen 13 

csapat indult. 

Fő programként főzési  tudásukat mérhették össze. Mindegyik  étel  nagyon finomra sikerült,  az első 

helyet azonban Dankovics János érdemelte ki egy remek chilis babbal. A versenyek mellett vetélkedőn 

is részt vehettek kicsik és nagyok egyaránt, ezen kívül tűzoltó- és motoros repülő modell bemutatót is 

láthattak a jelenlévők. Délután a "Falu bikája" címért mérhették össze erejüket a vállalkozó szelleműek, 

majd levezetésképp tombolasorsolásra és focimeccsre is sor került.

Reméljük,  hogy  mindenki  jól  érezte  magát  az  eseményen  és  bízunk  benne,  hogy  jövőre  is 

megrendezésre kerül a főzőverseny. 

Megemlékezés a trianoni béke aláírásának 92. évfordulójáról

A  trianoni  békeszerződés  az  első  világháborút  lezáró  Párizs  környéki 

békeszerződések  rendszerének  részeként,  a  háborúban  vesztes 

Magyarország  és  a  háborúban  győztes  antant  szövetség  hatalmai  között 

létrejött  békeszerződés,  amely  meghatározta  Magyarország  és  Ausztria, 

Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-

Szlovén Királyság új határait.

A szerződést 1920. június 4-én írták alá a franciaországi Versailles-hoz 

tartozó Nagy-Trianon-kastélyban. A trianoni tragédiára emlékezve június 

4-ét  a  Magyar  Országgyűlés  2010-ben a  nemzeti  összetartozás  napjává 

nyilvánította.

Ez  alkalomból  a  kisvarsányi  Önkormányzat  is  megemlékezést  tartott, 

melyen hivatali dolgozók, a képviselőtestület tagjai, és néhány lakos is rész 

vett. Az eseményt Győri Katalin alpolgármester nyitotta meg, majd Bodó István, Bakó Diána és Bancsi Tamás előadásában 

hallhattunk verseket. Ezt követően Belicza Ivettől hangzott el egy ének, végül a Himnusz, a Szózat zárta a megemlékezést.

A kisvarsányi képviselő-testület fogadóórái

Tájékoztatjuk a tisztlelt Lakosságot, hogy Kisvarsány község képviselő-testületének döntése alapján az önkormányzat képviselői 
minden  hónap  első  péntekén  fogadóórát  tartanak.  A  fogadóórák  célja  a  lakosság  és  az  önkormányzat  közvetlenebb 
kapcsolattartásának biztosítása. 
A fogadóórák helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
A fogadóórák ideje a 2012. évben: szeptember 07.; október 05., november 02., december 07.
A jelzett napokon du.  17:00 – 18:00 óráig tartanak a fogadóórák.
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Közmunka 2012. év 
 

Kisvarsány Község Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan, ebben az évben is sikeresen vesz részt a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vásárosnaményi Kirendeltség által kiírt közmunkaprogram 
pályázatain. 
Célunk : a településen élő aktív korúak ellátása alapján megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők , és a regisztrált álláskeresők bevonása a munka világába.  
 

Közmunkapályázatok 
 
I. START pályázat 2012. 
 
A Tisza folyó közelsége, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt községünket évről évre veszélyezteti az ár- és belvíz. A 
védekezés, a megelőzés, a veszély elhárítása folyamatos odafigyelést igényel az Önkormányzat számára. Mindezt szem 
előtt tartva adtuk be ezen pályázat keretében a belvíz-elvezetési projektet.  
A munkaprogram 2012. február 06. napjától ez év december végéig tart, 34 fő részvételével . A dolgozókat két ütemben 
foglalkoztatjuk : 2012. február 06. – 2012. július 31., és 2012. augusztus 01. napjától – 2012. december végéig., teljes , 
azaz 8 órás munkaidőben. 
A sikeresen pályázott összeg : 17.642.000.- Ft, amely magába foglalja a bérköltséget, és a dolgozók számára biztosított 
munka-és védő felszerelést, és a dologi költségeket. 
A munkaprogram keretében községünk közigazgatási területén elsődleges feladat : 
 a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása, 
 környezet – és természetvédelem 
 utak, kerékpárút mellett lévő árkok tisztán tartása, sövény vágása, 
 gyomirtás, parlagfű mentesítés, 
 és nem utolsósorban a településünk esztétikai látképének megőrzése, a falu szépítése, parkok gondozása, 

virágosítás, virágágyások gondozása. 
 
II. Második nyertes pályázatunk a hosszabb időtartamú közmunkapályázat, amelynek időtartama 2012. február 12. 
napjától – 2012. július 12. napjáig tartott, 5 fő részvételével, 6 órás munkaidőben. 
Az elnyert összeg : 1.230.000.- Ft volt, amely a dolgozók bérköltségét fedezte teljes mértékben. 
 
III. 2012. márciusában Önkormányzatunk szintén sikeresen pályázott a Széchenyi Terv keretében a TÁMOP.1.1.2. 
programban, amely a hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatásához nyújtott segítséget. Az elnyert összeg : 576.000.- 
Ft, amely 1 fő alkalmazását biztosította. 
Ezen pályázat folytatásaként folyamatban van újabb kérelmünk, és a sikeressége esetén szeptember 01. napjától ismét 
lehetőségünk lesz újabb 1 fő álláskereső munkanélkülit foglalkoztatni. 
 
IV. 2012. májusában Kisvarsány község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Felzárkóztatási támogatás II. 
célterületeink igénybevétele „ címmel kiírt közmunkafelhíváshoz. Ebben a pályázatban elsődleges cél a község területén 
található árkok, járdák, vízelvezető csatornák javításához szükséges építőanyag / cement, sóder / beszerzéséhez szükséges 
összeg elnyerése. 
A pályázott összeg : 4.750.000.- Ft, amely Kisvarsány Község Önkormányzata már megnyert. 
 
Végül, de nem utolsósorban közmunka keretében 15 fő dolgozik teljes munkaidőben a Beregi Víztársulat , és 5 fő a 
MÁV Kert Kft. alkalmazásában ez év végéig. 
 
Összességében elmondhatjuk, hogy a Kisvarsány Község Önkormányzata és a Vásárosnaményi Munkaügyi Központ 
együttműködése kitűnő, és a pályázatok sikeressége ennek a jó kapcsolatnak is köszönhető.  
 
Önkormányzatunk az elkövetkezendő időben is minden pályázati lehetőséget megragad, annak érdekében, hogy a 
szociális ellátásban részesülők minél nagyobb számban részt vehessenek a közmunkaprogramokban, és érezzék azt, hogy 
munkájukra szükség van, és részesei a mai magyar társadalom értékteremtő és - megőrző közösségének.  
 
Szőke Bertalanné 
szociális előadó 
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Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Kisvarsányban a Gyermekjóléti Szolgálat 2008. április 1-jétől a BEREGTÖT által alapított  Beregi Többcélú 
Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda szervezeti keretében – önálló szakmai egységként – működik.  
Fenntartó székhelye: 4800. Vásárosnamény, Tamási Á. Út 1. A Vásárosnaményi Kistérség Gyermekjóléti Szolgálata VII 
körzetre van osztva. A Kisvarsányi az III. sz. Körzet. A Gyermekjóléti Szolgálat területi irodájának címe: 4811 
Kisvarsány, Dózsa György út 49. 
Ellátandó korcsoport: 0-18 év közötti gyermekek. Ügyfélfogadási idő: hétfő és csütörtök 8°°-16°° óráig. 
A településen a Gyermekjóléti Szolgálat feladatait Elek Erzsébet szakmai vezető látja el. 
Szolgáltatások: információnyújtás, hivatalos ügyek intézése,  családgondozás, tanácsadás. 
A gyermekjóléti szolgálat célja: 
Annak elősegítése, hogy a gyermek ellátása, nevelése családi (oltalmat nyújtó) környezetben történjen és megelőzze a 
gyermek kiemelését a családból, valamint megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, 
amelyek egészséges személyiségfejlődését zavarják, vagy meggátolják. Segítse azoknak a pozitív hatásoknak az 
érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és 
kifejlesztéséhez. 
A gyermekjóléti szolgálat feladata: 

 a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése; testi- lelki egészségének, családban nevelésének elősegítése 
 a családból kiemelt gyermek zökkenőmentes visszahelyezése az otthonába, 
 tájékoztatni a gyermeket, ill. a szülőt azokról a társadalmi normákról, jogokról, kötelességekről, amelyek 
összefüggésben állnak a gyermekek testi-, lelki-, értelmi fejlődésével, 
 a támogatáshoz való hozzájutás segítése keretében a gyermekjóléti szolgálat felkészíti a családot a támogatás 
igénylésére és célszerű felhasználására, 
 segítséget nyújt a gyermek kérelmének előterjesztéséhez, 
 szükség esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes hatósággal és tájékoztatja a gyermek szükségleteiről, 
 minden esetben feladat a gyermeki jogok tiszteletben tartása. 
 

A jelzőrendszer tagjai, akik probléma esetén írásban megkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot: 
Védőnők, a gyermekorvosok, óvodák, iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei, Családsegítő Szolgálat, Nevelési 
Tanácsadó, Rendőrség, Ügyészség, Bíróság munkatársai, Egyházak,  Alapítványok, valamint  más civil szervezetek. 
A településen élő gyermekek elsősorban az igazolatlan iskolai mulasztások miatt kerülnek a Gyermekjóléti Szolgálat 
nyilvántartásába. A kiskorúak által elkövetett bűncselekmények száma csökkent, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságtól 
egyre kevesebb jelzés érkezik. Az elmúlt időszakban családból való kiemelésre és védelembe vételre nem került sor, mert 
az önkéntesen igénybe vehető alapellátások célra vezettek.  Védőoltás, terhes tanácsadás elmaradásáról nem érkezett 
jelzés a védőnőtől. 
                                    Elek Erzsébet 
        Szakmai vezető 
 
 

Ajándékozás az Óvodában 
 

2012.03.22-én a kisvarsányi óvodások nagy örömmel 
fogadták, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nevében 
Tiba Péter polgármester úr  játékokat adott át. 
Az ujjongás és az öröm határtalan volt az ovisok 
körében, boldogan csomagolták ki a játékszereket. 
Kisvarsány Önkormányzata, az óvodai pedagógusok és 
a település lakossága köszönetet mond a játékokért a 
Szeretetszolgálatnak, hiszen az óvoda már évek óta 
nem tudott új játékokat beszerezni és nem is kapott. 
Az intézménynek szüksége van az eszközök 
megújulására,hogy az oda járó gyerekek számára az 
óvodapedagógusok biztosítani tudják a megfelelő 
készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat. 
A Máltai Szeretetszolgálatnak Kisvarsány 

Önkormányzata, a Napsugár Óvoda pedagógusai, a 
gyerekek és Kisvarsány lakossága további 
munkájukhoz sok sikert kíván! 

 



Káposztasavanyító üzem Kisvarsányban 
 

 

A Baka Kft. sikeresen pályázott káposztasavanyító üzem 
létesítésére. A kisvarsányi Önkormányzat támogatta a 
pályázatot, így segítve elő azt, hogy a helyiek 
zöldségtermeléssel- és eladással is foglalkozhassanak a 
biztosabb piac reményében. 
Az üzemben 3 fő állandó foglakoztatott mellett idényszerűen 
15-20 fő alkalmazottra lesz szükség. Természetesen itt is a 
helyi lakosság foglalkoztatását tekintjük elsődlegesnek. 
A könnyűszerkezetű üzem építése a következő hetekben indul, 
és 2013 tavaszától kezdi a feldolgozást. Ehhez kapcsolódóan 
káposzta, uborka, paprika termelésére szerződéseket is kötnek 
a helyi termelőkkel a 2013-as esztendőre. 
 

A feldolgozóüzem Kisvarsányban a Rákóczi utcán kerül 
felépítésre. Az itt élők nyugalmát és közérzetét a beruházás 
negatívan nem befolyásolja. Reményeink szerint több ember 
és család megélhetésében jelent előrelépést az üzem 
működése. 

 
 
 

Felújítási munkálatok 
 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a közterületen meglévő vízelvezető átereszek támfalainak és csapadékvíz elvezető 
csatornáinak felújítására. A nyertes pályázat 4.750.000.- Ft összegben támogatja ezen munkálatok anyagszükségletét. A 
felújítást közfoglalkoztatás keretében kell elvégezni, de a helyi lakosság segítségére is számítunk, melyet előre is köszönünk. 
 
A munkálatok az alábbi utcákat érintik: 
• Rákóczi út 
• Szabadság út 
• Ady Endre utca 
• Fő út 
 
A munkálatok kezdete: 2012. augusztus 13. 
Várható befejezése:      2012. október 31. 
 
Az első szakaszban a Rákóczi út műtárgyai kerülnek helyreállításra. A felújítás esetenként a bejárók felbontásával is járhat, 
ezért az érintett ingatlanok tulajdonosaival előzetesen egyeztetünk. 
 
Megértésüket köszönjük! 
 
 
 
 

Bűnmegelőzési előadás 
 

2012. augusztus 07-én Szabó József, a vásárosnaményi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója a "Segítő 
Hálózat" helyi munkatársaival közösen, tematikus foglalkozás keretében interaktív előadás- beszélgetést szervezett "A 
bűnmegelőzés a munkaerőpiac tükrében" címmel. 
A találkozó a kisvarsányi Klubszobában zajlott, melyen helyi lakosok, az önkormányzati és a "Segítő Hálózat" munkatársai 
vettek részt. A tájékoztató mindannyiunknak hasznára vált, hiszen nagyon sok értékes információval és tanáccsal látott el 
minket a tisztelt százados úr. Ezúton köszönjük meg neki és minden kedves résztvevőnek, hogy megtiszteltek minket 
jelenlétükkel. Bízunk benne, hogy a következő időkben is lesz lehetőségünk hasonló előadások szervezésére. 
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Kisvarsányban a kóbor kutyák helyzetéről 

 

Sajnos Kisvarsány településen elszaporodtak a kóbor kutyák! A Hivatal mindent megpróbál megtenni a 
probléma megszüntetése érdekében. 

A kóbor kutyákat elszállíttattuk a településről egy erre specializálódott vállalkozó segítségével. Körülbelül 
9-10 kutyát szállított el. A kutyák gazdáit felszólítottuk a jogszabályban foglalt kutyatartás szabályaira. 
Összeírásra kerültek a beoltatlan kutyák, melyek jelezve lettek az állatorvosnak. 

Aki szabálysértést követ el, a szabálysértési eljárás lefolytatása a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. 
Ezúton is kérek mindenkit, hogy a kutyáját a törvény adta keretek között tartsa! 

                                                             Tisztelettel:                    

                                                                                   dr. Juhász Szabolcs 

                                                                                               jegyző 

 

 

 

A kisvarsányi labdarúgócsapat 2012/2013-as bajnoki terveiről 

 

A 2012. év elején a kisvarsányi focicsapat jelentős változáson ment át. A cél az volt, hogy ha az Önkormányzat pénzt fektet a csapatba, a csapat is 
viszonozza és szórakoztassa a település lakosságát. 

Ennek tükrében egy komoly edzőt szerződtetett az 
egyesület, a csapat meg lett erősítve pár poszton. Az 
állóképesség javítása édekében hetente kétszer van 
edzés. Az eredmények önmagukért beszéltek. A 
megszokott utolsó helyről Kisvarsány feljött a 10. 
helyre. A tavaszi szezon tabellája alapján az ötödik lett. 

A 2012-2013-as bajnoki évadra újabb erősítésként 
négy játékos került a csapatba. Kettő Nyírmadáról, egy 
Záhonyból, egy Vajáról. A célkitűzés az 1-6. hely 
valamelyike. 

Remélem sok kisvarsányi sportszerető lakos kilátogat a meccsekre, és segít céljaink elérésében! 

HAJRÁ KISVARSÁNY! 

A Kisvarsányi Sportegyesület nevében:                                    

dr. Juhász Szabolcs 

Elnök   

        

A 2012/2013-as bajnokság sorsolása 

2012.08.19.    17:00 óra (I. 
forduló) 

VITKA SE - KISVARSÁNYI SE 2012.10.14.    15:00 óra (IX. 
forduló) 

NAGYDOBOSI LSE – 
KISVARSÁNYI SE 

2012.08.26.    17:00 óra (II. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – ZSURK SE 2012.10.21.    14:00 óra (X. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – 
LÖVŐPETRI SE 

2012.09.02.    16:00 óra (III. 
forduló) 

PETNEHÁZA  SE – 
KISVARSÁNYI SE 

2012.10.28.    14:00 óra (XI. 
forduló) 

TISZABEZDÉD SE – 
KISVARSÁNYI SE 

2012.09.09.    16:00 óra (IV. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – GÉGÉNY 
FC 

2012.11.04.    14:00 óra (XII. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – BARABÁS 
SE 

2012.09.16.    16:00 óra (V. 
forduló) 

TISZASZENTMÁRTON SE – 
KISVARSÁNYI SE 

2012.11.11.    13:00 óra (XIII. 
forduló) 

BERENCS FC – KISVARSÁNYI 
SE 

2012.09.23.    16:00 óra (VI. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – NYÍRTASS 
FC 

202.11.18.     13:00 óra (XIV. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – NYÍRJÁKÓ 
SC 

2012.09.30.   15:00 óra (VII. 
forduló) 

NYÍRKÉRCS SZABAIDŐ SE – 
KISVARSÁNYI SE 

2012.11.24.   13:00 óra (XV. 
forduló) 

Szabadnap – KISVARSÁNYI SE 

2012.10.07.   15:00 óra (VIII. 
forduló) 

KISVARSÁNYI SE – 
ARANYOSAPÁTI SE 

  

 



2012. augusztus                                                Kisvarsányi Hírmondó                                                                   7 
Beszámoló a Segítő Hálózat munkájáról  

 
Részvétel a "Minden Gyerek Lakjon Jól" Alapítvány  

akciójában 

 
 

Ez évben sikerrel vettünk részt a “Minden Gyerek Lakjon Jól” 
Alapítvány által szervezett vetőmag és kisállat osztásban. A 
településen élő, gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
családok pályázhattak az alapítványhoz, így megkapták a 
gyerekek egészséges ellátását fenntartható módon biztosítható 

mini háztájihoz szükséges vetőmagokat és haszonállatokat. 
Tyúkot, napos kacsát és előnevelt csirkéket adtunk a családoknak, 
a nyulak kiosztása az elkövetkező időkben fog megtörténni. 
Bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőség hasonló javak 
kiosztására! 
 

Álláskeresést segítő tréningek 
 

A kisvarsányi Segítő Hálózat 2012-ben több tréninget is hirdetett 
annak érdekében, hogy megkönnyítsük a munkanélküliek 
elhelyezkedését. 6 különböző program keretében a 32 

településünkről induló résztvevő példaértékű eredményekkel 
sajátította el a kommunikációhoz szükséges készségeket (IKT 
kompetencia, Kommunikáció tréningek), az álláskeresést 
könnyítő technikákat (Álláskeresési technikák, Munkaerőpiaci 
ismeretek, Hatékony munkahelyi kommunikációs tréningek) és a 
számítógép használatának feltételeit. Mindenki sikerrel zárta a 
tanfolyamot, melyért anyagi támogatásban és hideg 
élelmiszercsomagban részesültek. A résztvevőknek ezúton is 
gratulálunk! 
 

Ételt az Életért! 
 

A “Segítő Hálózat” munkatársai 2012 tavaszán pályázatot 
nyújtottak be az “Ételt az Életért” Alapítványhoz. A családok 
kiválasztása az alapítvány által történt, egy kitöltött nyomtatvány 
alapján, mely rászorultságról az alapítvány hozott döntést. A  
sikeres együttműködés meghozta gyümölcsét: a 10 
legrászorultabb család számára élelmiszercsomagot igényeltünk, 
melyből 8 család már megkapta a küldeményt, 2 pedig várólistára 
került. Bízunk benne, hogy ők is mihamarabb részesülnek a 
juttatásban és legközelebb is lesz lehetőségünk hasonló pályázat 
elnyerésére. 

Tiszavölgy- Kalandtúra 
 

A kisvarsányi állomásra júniusban érkeztek a Tiszavölgy-
Kalandtúra csoport I. fordulójának tagjai. Több százan pattantak 
kerékpárra, hogy drótszamarakon tegyék meg a Záhony-Tokaj 
távolságot. Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a túrán, 

energiagyűjtés képpen pedig pogácsával, édességgel és 
ásványvízzel kínáltuk őket. 
 
2012 júliusában -a II. forduló részeként- a kisvarsányi Kilóméter-
Hiány csapat is elindult egy túrára, melyet önkormányzatunk is 
támogatott. A 3 napos programban kellemesen elfáradtak a 
résztvevők; bízunk benne, hogy jövőre is egy hasonlóan lelkes és 
kitartó csapat fogja képviselni településünket. 

 
 

"Segítő Hálózat" 
Kisvarsány településen komplex segítő szolgáltatás alakult ki és 
működik  a Polgármester Hivatal klub szobájában. Minden 
településen élő lakos bizalommal fordulhat a hálózat 
munkatársaihoz felmerülő gondjaival. 
A programiroda feladatai közzé tartozik: 
Szociális ügyintézés céljából: 
1. Internet elérését biztosítjuk. 
2. Kérelmek elkészítésében segítséget nyújtunk. 
3. Ügyintézésben segítséget, tanácsot nyújtunk. (TB. 
ügyintézés, nyugdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, stb.) 
Álláskeresés megkönnyítése céljából: 
1. Interneten történő álláskeresésben segítséget nyújtunk. 
2. Álláskereséshez szükséges irodai munkákban segítséget 
nyújtunk. 
(nyomtatás, fénymásolás, lapolvasás) 
Családsegítés: 
1. Közüzemi számlák kezelésében segítség nyújtás 
Interneten keresztül. 
2. Informatikai segítségnyújtás. 
3. Induló pályázatok figyelése. (pld.:közüzemi tartozások 
enyhítése céljából) 
Ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk a lakosság 
számára hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig 
 

Meggyesi Anita családi koordinátor 
Bakó Diána programkoordinátor 



 
„ Jövel Szentlélek Úristen…” 

gondolatok a 370. dicsérettől indíttatva 

Lelki életünk, hitünk ereje erősödhetett és mutatkozhatott meg ebben az esztendőben a kisvarsányi gyülekezet 
pünkösdi ünneplése során. Ez az ünnep, sokszor méltatlanul kerül háttérbe egyházi ünnepeink sorában, elhalványítja azt a 
Karácsony és a Húsvét, pedig a Szentlélek eljövetele és mindnyájunkra kiterjedő megszentelő kegyelme nélkül nem lehetne 
teljes üdvösségünk. Méltán fontos tehát ez az esemény, mellyel egyben egyházunk születésnapját is köszöntjük. Ezért döntött 
úgy a Kisvarsányi Presbitérium a gyülekezet egyetértésével, hogy idén folytatjuk azt a kezdeményezést, amelyet két évvel 
ezelőtt indítottunk útjára. A hagyományos istentiszteleti alkalmakat némiképp „megbolygatva” sikerült mindkét ünnepnapot 
teljessé és maradandóvá tennünk gyülekezetünk tagjai számára. Az események sorában a második alkalommal került sor a 
”Családi Nap”- ra. 
 Készülődésünk, lelki ráhangolódásunk ezúttal is a bűnbánati alkalmakkal kezdődött. Az istentiszteletek középpontjában 
a „ pneumatikus ember” állt, az az ember, aki teljesen és tökéletesen át tudja adni magát a Szentlélek útmutatásainak, aki el 
tudja érni az Isten által megkívánt lélekállapotot.  Rácz Róbert nagytiszteletű úr igehirdetéseiben ezt a fajta lelkiséget tette 
mindnyájunk számára követendő példává, hangsúlyozva a „lelki szegénység” igazi lényegét, miszerint koldusai vagyunk az 
isteni szeretetnek. Az ünnepet megelőző szombaton az ünnepektől távol maradó betegeink lélekben élték át a gyülekezeti 
közösséget az úrvacsorai istentiszteleteknek köszönhetően. 
 Pünkösd napja hűvös idővel, szemerkélő esővel köszöntött ránk, de Isten kegyelméből mégis szép számban érkeztek a 
hívek a délelőtti istentiszteletre. Különösen ünnepivé tette az alkalmat, hogy konfirmandusaink első alkalommal vehették 
magukhoz a szent jegyeket. Meghatottság és áhítat ült az arcokon. A Szentlélek jelenlétének köszönhetően reménységgel 
töltődött meg szívünk és lelkünk, amikor az ifjúságra tekintettünk, s amikor együtt énekeltük zsoltárainkat, dicséreteinket. 

A délutáni istentiszteletre a megszokott időponttól eltérően, 18 órától került sor. A változtatás oka, hogy ezt követően  
„A misszió” című filmet nézhettük meg.  A film keretét a jezsuiták 17. században végzett dél-amerikai missziós szolgálata adta, 
melyben kiváló művészi alakítással jelenítették meg a szereplők a krisztusi életforma örömeit és nehézségeit, valamint a 
politika és érdekek szövevényeiben helytálló vagy éppen küldetéséről elfelejtkező egyház dilemmáját. 
 A második napon kora délután gyűltünk össze istentiszteleti alkalomra. Ezt követően kezdetét vette a Családi Nap, 
melyre nagy izgalommal és sok-sok munkával készült a gyülekezet. A templomkertben idősek és fiatalok egyaránt találtak 
kellemes és szórakoztató programokat. Elsőként hat csapat részvételével bibliai kvíz játékot rendeztünk, szoros versenyben 
végül négy csapatot tudtunk jutalmazni. Ezután a debreceni ORT-IKI Bábszínház művészeinek előadásában Perseus királyfi 
csudálatos kalandjai elevenedtek meg. A közönség apraja és nagyja egyaránt kiválóan szórakozott, jókat nevettünk, a 
legapróbbak még alkalmi művésznek is bekapcsolódhattak a produkcióba. Az előadás után játékos ügyességi versenyre került 
sor. A játék végén minden résztvevő örömmel vette át jutalmát, majd a sorverseny helyét az íjászkodni vágyók foglalták el. 

A gyerekek mellett a felnőttek közül is többen bekapcsolódtak a kézműves 
foglalkozásba, ahol szebbnél szebb figurák készültek különböző anyagokból - 
kartonból, kavicsokból, villanykörtéből. A programokkal párhuzamosan kisvarsányi 
Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársai vérnyomás és vércukorszint mérést 
végeztek. A „bátrak” jutalma egy-egy müzli szelet volt, ezért az ifjúságból is többen 
vállalkoztak a „szúró-próbára”!  Eközben elkészült a finom babgulyás és lángos, és 
minden asztalra jutott az asszonytestvérek által készített finomabbnál finomabb 
süteményekből. A gyerekek örömére fagylalt is érkezett.  A programot tombola-
sorsolás zárta, melyre a gyülekezeti tagok ajánlottak fel értékes nyereményeket. 

Akárhová is néztünk, mindenütt a békesség, a nyugalom és a jókedv vett körül minket. 
Az együtt, közösségben eltöltött idő újabb élményekkel töltött fel bennünket és 
megerősített, hogy meg tudjunk állni a hétköznapok sodrásában. Erőt tudjunk gyűjteni 
talán ahhoz is, hogy ellenálljunk a világ álságos és hamis erőinek, felmutatva a hitben 
szerveződő közösség, a gyülekezet erejét. Hisszük ez is a Pünkösd „mennyei szent 
ajándéka”. 

Rákóczi Péterné 
Rácz Róbert lelkipásztor 
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