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A KISVARSÁNYI ÖNKORMÁNYZAT ÚJSÁGA            2014.                     IV..ÉVFOLYAM IX. SZÁM 

„KISVARSÁNY ÁRVÍZVÉDELME”(KEOP-7.2.1.2/09-2009-0002) című projekt kivitelezői 

szerződésének ünnepélyes aláírása 

 

Kisvarsány Ófalunak nevezett belterületi településrészén 

108 lakos él 50 lakóépületben, és itt áll a község XVIII. 

században épült református temploma is. A hajdani 

faluközpontot jelenleg nem védi I. rendű árvédelmi 

töltés, ezért folyamatos az árvízi fenyegetettsége.  

Az elmúlt időszakban több esetben is a nyári gát véd- 

képességét meghaladó árvíz vonult le a település 

határában, jelentős károkat okozva ezzel a lakó- és 

gazdasági épületekben, közművekben továbbá a 

mezőgazdasági területeken. 

 

1998 és 2001 között egy viszonylag szárazabb évtized 

után egymást követték a rendkívüli árvizek, amelyek 

több helyen évente újraírták a maximális vízszintek magasságát. 1998 novembere és 2001 márciusa között, 

alig 28 hónap alatt négy rendkívülinek minősíthető árhullám vonult le a Tisza völgyében, amelynek talán 

legdrámaibb történése volt a 2001-es gátszakadás.  

A helyreállítás költségei a Beregben elérték a  60 milliárd Ft-ot, Kisvarsány településen közel 80MFt kárt 

okozott. 

„”Európai Uniós és hazai 

költségvetési forrásból 896 

millió forintot fordíthat a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Kisvarsány a települést védő 

árvízvédelmi rendszer 

kiépítésére. A száz százalékos 

támogatást élvező beruházás 

kivitelezői szerződését 2014. 

június 30-án írták alá Kisvarsány 

község Polgármesteri 

Hivatalában”- adták hírül a 

közmédiumok. 

   

 

A beruházás során csaknem két 

kilométernyi töltés és a hozzá kapcsolódó létesítmények épülnek ki a község árvíz által a leginkább 

veszélyeztetett részén. A védműrendszer segítségével félszáz ingatlannak és egy műemlék református 

templomnak nő az árvízzel szembeni védettsége. 
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Az eredeti tervek még egy 1,3 milliárd forintos 

beruházásról szóltak, a műszaki tartalmat 

azonban módosítani kellett a projekt 400 millió 

forintos önerejét biztosító befektetők változása 

miatt. 

     

 

 

 

Az önkormányzat áttervezte a programot, így az 

új, immár teljes uniós támogatást élvező, 896 

millió forint értékű projekt keretében csaknem 

két kilométer töltés, két csőzsilip, valamint a 

töltést keresztező földút épülhet meg. 

    A kivitelezés az idén nyáron kezdődik meg és 

a tervek szerint jövő júniusig tart. A munkálatokat a DMZ Kisvarsány Konzorcium végzi el. 

 
Kisvarsány község Klubszoba és Rendelő felújítása 

 

Félidejében jár a kisvarsányi orvosi rendelő épületének teljes 

felújítása. 

Májusban vette kezdetét a „Kisvarsány községben, a 

polgármesteri hivatal épületének és az orvosi rendelő 

energetikai felújítása, korszerűsítése „című projekt. 

 

 
 
 
 
 
 

 

2014. május 22-én adták át a munkaterületet, és a 

NAMÉNYI ÉPÍTŐK Kft. dolgozói megkezdték a 

felújítási munkát.  

Első lépésként felmérték az orvosi rendelő 

épületének állapotát, majd megerősítették a 

tetőszerkezetet és új tetőzetet kapott az épület. 

A rendelőre külső szigetelés került, amely festéssel 

illetve díszköves lábazattal nyeri el végső formáját. 

Az épület belső munkálatai: az új csempeburkolatot 

raknak a rendelő helyiségeinek falára; műanyag ajtók és ablakok kerülnek a régi nyílászárók helyére; illetve 

az épület teljes belső festésére is sor kerül. 

A rendelő kényelmes és akadálymentes megközelítésére új 

járda és mozgáskorlátozott feljáró épül. 

2014. június 13-án vette kezdetét a község Klubszobájának 

felújítása, ahol hőszigetelt nyílászárok kerültek beépítésre. A 

felújításokat a NAMÉNYI ÉPÍTŐK Kft. mellett a Sziloro Bt. 

végzi. Tervek szerint a két épület 2014. augusztus végén 

kerül átadásra.     
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 A kisvarsányi Szabadidőpark és Játszótér átadási ünnepsége 

 

Kisvarsány község Önkormányzata által létesített 

Szabadidőpark és Játszótér ünnepélyes átadására 2014. május 

31-én került sor. 

A meghívott vendégek között szerepeltek a szomszédos 

települések polgármesterei, vállalkozói, Rácz Róbert 

lelkipásztor és nem utolsó sorban Dr. Tilki Attila országgyűlési 

képviselő, aki hivatalosan is átadta játszóterünket. Beszédében 

gratulált Tiba Péter polgármester úrnak a szabadidőparkhoz, 

amely reményeink szerint a község olyan színterévé válik, 

amely összehozza az embereket, és sok boldog pillanatot ad 

számunkra. 

 

Tiba Péter beszédében kiemelte a közfoglalkoztatás fontosságát, hiszen játszóterünk felépítése is a 

közfoglalkoztatottak munkájának eredménye. A közösségi élet fontos helyszíne lehet ez a Szabadidőpark és 

Játszótér, amely lehetőséget ad minden korosztály számára pihenésre és szórakozásra egyaránt.  

Polgármester úr virágcsokorral hálálta meg Dr. Patakiné Dr. Baráth Idának a több mint 30 éves körzeti 

orvosi munkáját településünkön. Főorvos asszony könnyek között köszönte meg a megtiszteltetést, 

figyelmességet.Önkormányzatunk ajándékkal kedveskedett Dr. Pataki Piroskának az ÁNTSZ vezetőjének, 

az előadóknak és a fellépőknek is.   

 

Az ünnepélyes átadást követően a meghívott 

vendégeket a klubszobában svédasztalos 

állófogadás várta.  

A műsort Bakó Diána szavalata nyitotta meg. Ez 

után a helyi Napsugár Óvoda dalos-táncos 

előadása következett. Óvodásaink a szélsőséges 

időjárás ellenére is lelkesen és izgatottan várták, 

hogy színpadra léphessenek. A King Cobra Dojo 

harcművészeti bemutatója is nagy sikernek 

örvendett, mely sok fiatalt és szülőt vonzott. 

Külön öröm számunka a sport sikere 

községünkben, mivel fontosnak tartjuk a fiatalok sport iránti érdeklődését, és lehetőségeink szerinti 

támogatásunkkal segítjük őket.  

A színpadon fellépő RomWalter-duó énekkel és lufi hajtogatásával szórakoztatta a közönséget, főként a 

gyermekeket. A legfiatalabbakat a sok program mellett ugrálóvár, vattacukor és pop-corn is várta. Mindezek 

költségeit az önkormányzat gyermeknapi ajándékként magára vállalta.  

A Mikroszkóp Színpad fellépő művészei már a következő generációknak teremtettek jó hangulatot. Beregi 

Péter, Aradi Tibor és Ress Hajnalka előadása mosolyt csalt az emberek arcára. A programsorozat zárásaként 

Bíró Bertalan és Szűcs Gábor várta az érdeklődőket tánccal, mulatozással, utcabállal. 

Külön öröm számunka, hogy a környező községekből is sokan eljöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek. 

Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk a Szabadidőparkban, és a gyerekeknek felhőtlen és vidám 

szórakozást a Játszótéren.  
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Közfoglalkoztatás 

 

2013.03.15-ével indult el az első mezőgazdasági kistérségi 

startmunka mintaprogram Kisvarsányban. Az előző esztendő 

eredményessége meggyőzte a folytatásról a község vezetését és a 

közfoglalkoztatottakat egyaránt. 2014-ben március 1-jével indult a 

mezőgazdasági munka, amelynek keretében Kisvarsány község 

Önkormányzata 12 fő álláskeresőnek 2014.12.15-ig tud 8 órában 

munkát biztosítani. Idén káposztát és uborkát termesztenek az 

önkormányzat 2 hektárnyi területen. A káposzta a kisvarsányi 

káposztasavanyító üzem számára, míg az uborka a Dunakiliti 

Konzervüzem Kft. részére kerül értékesítésre.  

 

A növénytermesztés Farkas Sándor és 

Kukucska György szakmai irányítása mellett 

állandó és szakszerű gondozással folyik. Az 

uborkalugas felállítása, az öntözés éjjel-

nappali felügyelete, a napi kétszeri 

betakarítás a hét valamennyi napján a 

közfoglalkoztatottak munkáját dicséri. 

Reményeink szerint akár 1.000.000 forint 

bevételre is számíthatunk a termésből.  

 

 

Nyári diákmunka Kisvarsányban 

 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal „ A nyári diákmunka elősegítése „ elnevezéssel munkaerő-piaci programot 

indított a magyarországi munkaügyi központok részvételével. 

Kisvarsány Község Önkormányzata 2014. július 1-jétől augusztus 31-ig alkalmazhat olyan nappali 

tagozaton tanuló – 16-25 év közötti – diákokat, akik foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási 

jogviszonnyal nem rendelkeznek. A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, szakképzettséget nem 

igénylő munkakörben napi 6 órában. 

Településünkön 8 fő foglalkoztatását támogatja a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 

Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége.  

A diákok munkája nagy segítséget nyújt abban, hogy községünk a nyári időszakban is tiszta és ápolt 

maradhasson. 

 

Nyári gyermekétkeztetés 

 

A nyári szünidőben sok családnak jelent megterhelést, hogy a gyerekek étkeztetését megoldja. Ehhez nyújt 

segítséget idén is az önkormányzat. A nyári gyermekétkeztetés az iskolai időszakon kívül biztosítja a 

gyermekek számára a napi egyszeri meleg étkezés lehetőségét. A kormány segítséget nyújtott az 

önkormányzatoknak  a feladat ellátásához.  

Kisvarsány önkormányzata ez évben 50 gyermeknek tud június 16-tól augusztus 15-ig 45 munkanapon 

keresztül ebédet osztani. Az étkeztetésre idén is a község óvodájában került sor. Saját konyha hiányában 

Jándról érkezik minden hétköznap az ebéd. Az  szakácsok igyekeztek változatosan, egészségesen és a 

gyermekek szájíze szerint összeállítani a menüt.  

Az étkezést azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vehették igénybe, akik esetében rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás került megállapításra és igénybevételi szándékukat jelezték. 
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Szarvasi kirándulás 

 

2014. június 30-án az Ilki Közös Önkormányzati 

Hivatal és három kirendeltsége: Kisvarsány Község 

Önkormányzata, Gemzse Község Önkormányzata és 

Pusztadobos Község Önkormányzata közös 

kirándulást szervezett köztisztviselői nap 

alakalmából Szarvas városba. 

Rengeteg program várta a látogatókat, melyet az 

Önkormányzatok előre elterveztek és 

megszerveztek. 

 Elsődleges megállóhely a Szarvasi Arborétum volt, mely Magyarország legnagyobb arborétuma, a Szarvas-

Békésszentandrási-holtág partján, összesen 82 hektáron. Gróf Bolza Pál a Körösök szabályozása után, az 

1880-as évek végén kezdte meg azt a nagyobb arányú telepítést, amely során számos növényritkaságot 

hozott, hozatott a világ különféle tájairól. Az itt élő fás szárú gyűjtemény több mint 1600 féle 

növénykülönlegességből áll. A növények mellett rengeteg állat is él a kertben, köztük olyan különleges 

madarak, mint az Arborétum albínó pávái, rágcsálók, vakondok, sünök, nyulak, néhány őz és róka. 

A történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence 

mértani középpontjában nyílt meg Európa legújabb 

makettparkja, a szarvasi Mini Magyarország makettpark. A 

hazánk történelmét, hagyományait, építészeti 

nevezetességeit bemutató Mini Magyarország makettpark a 

Békés megye szívében található arborétum gyönyörű 

természeti környezetében valódi turisztikai csemege, amely 

különleges élményt kínál minden korosztálynak.  

 

Családi, baráti kirándulások, osztálykirándulások, rendhagyó történelemórák, munkahelyi csapatépítő túrák 

helyszíne, nyugdíjas klubok kirándulásainak célpontja, ahol néhány óra alatt bebarangolhatjuk egész 

Magyarországot, miközben több száz év történelmi hagyománya, építészete és neves eseménye elevenedik 

meg a látogatók előtt.  

Az első szakaszban több tucat hazai történelmi helyszín és 

épület makettje készült el, köztük például a szegedi dóm, a 

Széchenyi Lánchíd, a kecskeméti Cifrapalota vagy az egri 

vár makettje, amely 16. századi, eredeti állapotában mutatja 

be a várat, és a hozzá kapcsolódó leghíresebb történelmi 

eseményt, az 1552-es ostromot, az egri vár védőinek a török 

sereggel vívott hősies csatáját, kicsiben. 

Az Arborétumi után a Szarvasi Halászcsárdába látogattunk, 

majd hajós kirándulás következett, ahol az idegenvezetéssel 

egybekötött kellemes kikapcsolódást az Arborétumi Kikötőből induló hajójárat biztosította. 

 

A "KATALIN II. Sétahajó" 50 személyes. 1/2 órás, 1 órás utakat 

tesz meg a hangulatos Holt-Körösön, és visszatér a kikötőbe. A 

hajó fedélzetéről látható a Szarvasi Arborétum, a vízparti üdülők 

sora, Tessedik Sámuel temploma, Bolzák kastélya, a mocsári 

ciprusok és a gyalogos fahíd. 
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A hajókirándulás egyik fő látványossága a Szarvasi 

Vízi Színházvolt, mely Magyarországon egyedülálló 

építészeti megoldásként egy finoman stilizált 

várkastély és egy amfiteátrum szelíd ötvözeteként 

épült fel egy remekbe szabott új gyalogos fahíd 

szomszédságában. Ez a színpad egyfajta 

összművészeti játszóteret kíván biztosítani a hazai és 

a Kárpát-medencei színjátszásnak. A Szarvasi Vízi 

Színház működtetésére Szarvas Város 

Önkormányzata a Békés Megyei Jókai Színházat 

kérte fel.  

A megyei teátrum az elmúlt négy év alatt kis vidéki 

színházból Magyarország vezető színházai közé 

nőtte ki magát, amely ma már a szarvasi színpaddal 

együtt öt színházi helyszínt üzemeltet.  

A Jókai színház a híréhez méltóan, magas művészi színvonalon kívánja működtetni a Szarvasi Vízi 

Színházat, a célok között szerepel mind a szarvasi lakosság kiszolgálása, mind turisták százainak Szarvasra, 

s ezen a kulturális kapun keresztül Békés megyébe csábítása. Utazásunk kényelmét és biztonságát Joóné 

Toldi Katalin Személyszállítási Vállalkozónak köszönhettük. 

Beszámolónkat Szarvas és környéke nevezetességeinek és programjainak bemutatásaként szántuk egy 

tartalmas és kellemes kikapcsolódást ígérő családi kirándulás tervezéséhez. 

 

 

FELHÍVÁS  

Parlagfűirtás ügyében 

 

Nyár közepén kezd virágozni a parlagfű, amelynek virágporára országszerte egyre többen allergiásak: 

könnyezést, szénanáthát, kötőhártya-gyulladást, stb. okozva az arra érzékenyeknek. 

A virágpor terjedését a szél nagymértékben felgyorsítja. Ennek csak egy módon lehet elejét venni: a 

parlagfüvet - lehetőleg virágzása előtt - ki kell irtani. 

Ezért arra kérjük a Tisztelt Lakosságot: mindenki a saját ingatlanán gyomlálja ki - lehetőleg gyökerestől- 

a parlagfüvet, hogy annak terjedését megelőzhessük, s ezáltal hozzájárulhassunk a rá érzékeny 

embertársaink egészségének javulásához.  

Végezetül felhívjuk a figyelmet, hogy a növényvédelemről szóló törvény közelmúltbeli módosításának 

értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását 

megakadályozni, majd ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartani, mert a hatóságok ellenőrzik. 

E kötelezettség elmulasztásának esetén az illetékes hatóság- egyebek mellett- elrendelheti annak 

közérdekű védekezés formájában történő végrehajtását, melyet az érintett földhasználó tűrni köteles és 

költségeit állnia kell.  
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King Cobra Dojo Kisvarsány 2013-2014 

 

     A 2013-as év második féléve és a 2014-es év első féléve eseménydúsan telt a kisvarsányi 

King Cobra Dojo történetében. Köszönhetően a folyamatos támogatásoknak és az oktatott 

fiatalok kitartó munkájának, szerepléseink kivétel nélkül jelentős eredményekkel és 

felejthetetlen élményekkel zárultak. Az elmúlt 2 félévben Klubunk 13 eseményen 

szerepelt, bizonyította tudását és öregbítette Kisvarsány hírnevét megyeszerte és 

országszerte.  

 

A 2013-as évben az edzőterem felszerelése 

folyamatosan gyarapodott. Az eszközök közül leginkább 

említésre méltó, hogy 2014-re a tornateremben található 

gyakorlószőnyeg (tatami) mennyisége 35 m2 re nőtt, mely 

nagyban elősegíti a folyamatos munkát, és az oktatott jitsukák 

(tanuló fiatalok) fejlődését, ezen felül a környező településeken 

tartott bemutatók biztonságos kivitelezését is megkönnyíti. 

 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzat eddigi támogatásait! 

 

Néhány szóban az elmúlt év jelentősebb rendezvényeiről: 

 

 

2013. december 14. I. Nyírségi Nihon Tai Jitsu Mikuláskupa. 

 

Klubunk eredményesen vett részt az I. Nyírségi Nihon Tai Jitsu 

Mikuláskupa rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. 

A rendezvény problémamentesen, színvonalasan zajlott, a 

klubunkat képviselő jitsukák komoly eredményekkel tértek haza 

Nyírmadáról. Az eredményhirdetésen Tiba Péter polgármester Úr 

is részt vett. 

 

 

 

 

 

 

RKSZ Nemzetközi Meghívásos Verseny. Budapest, 

2014. március 01. 

2014. március 1-jén nagy reményekkel indult neki egy 

hosszú útnak két ifjú Kisvarsányból, név szerint Dévai 

Botond és Lokita Oszvald. A nyírmadai versenyzőkkel 

közösen a Rendvédelmi Kiképzők Szövetsége által 

szervezett meghívásos nemzetközi versenyen vettek részt. 

Igazi harcosként, sőt mi több „hősként” tértek haza 

Budapestről. Botond és Oszi kategóriájukban az első 

illetve a harmadik helyezést hozták haza. 
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Kisvarsányi Szabadidőpark és Játszótér átadó; 

Bemutató 2014. május 31. 

 

 

Nagy megtiszteltetés, hogy egy újabb bemutatóval 

színesíthettük községünk egy jeles rendezvényét. Jitsukáink 

nagyon élvezték, hogy újból ismerős arcok, szüleit, barátaik 

előtt mutathatták meg mennyit fejlődtek a legutóbbi 

nyilvános szereplésük óta. Utólag is köszönjük a felkérést. 

 

 

 

 

MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj Szent László napi rendezvénye; Szolnok, 2014. június 27. 

 

Az MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj Szent László napi rendezvényén vettünk részt a zászlóalj 

parancsnoka Dr. Lippai Péter meghívására. A gyerekek felkészültségét, fegyelmezettségét több magas rangú 

tiszt is elismerte. A rendezvényen a Jitsukák megismerkedhettek az ősi magyar íjászattal, a magyar 

honvédség történetével, továbbá lehetőségük volt egy hosszú körutat tenni a Szolnoki Magyar 

Repüléstörténeti Múzeumban is.  
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Megemlékezés az I. világháború kisvarsányi  

Hősi Halottairól 

 

 

Kisvarsány Község Önkormányzata mély tisztelettel adózik az I. világháborúban hősi 

halált halt magyar katonák emlékének a világháború kitörésének 100. évfordulóján. 
 

Emlékeztetőül szolgáljon néhány borzalmas számadat az I. világháború 

emberi veszteségeiből:  

Az 1914-1918 között vívott háborúban az Osztrák-Magyar Monarchia 51 

millió lakosából 9 millió katona vonult be hadi szolgálatra, a történelmi 

Magyarország területéről 3 millió 800 ezer honvéd.  

Magyarország embervesztesége halottakban 660 ezer főre tehető, ehhez 

még hozzá kell számítani azt a 800 ezer súlyos sebesültet, aki az 

elszenvedett sérülések következtében munka- és keresőképtelenné váltak. 

 

„Egy egész nemzedék került fakeresztek alá, az egész nemzet lett tövig 

visszavágva...” 

 

 

 

 

 

A Kisvarsány Hősi Halottai 

emléktábla a Református Templomban tekinthető meg: 

 

Csonka Menyhért 

Czomba József 

Farkas János 

Jászay János 

Jászay József 

Király István 

Király József 

Koncz István 

Koncz Lajos 

Kósa Sándor 

Kovács András 

Medgyesy Gábor 

Szilágyi Károly 

Szilágyi Sándor 

Szőke Imre 

Tóth József 

 
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ha bármilyen információval tudnak szolgálni az I.-II. világháborúban elhunyt hősi halottakról ( 

képek,levelek,történetek, személyes tárgyak stb )azt jelezzék Kisvarsány Község Önkormányzatánál! Köszönjük segítségüket! 

 



 10 

2014.augusztus      Kisvarsányi Hírmondó 
 

Augusztus 20. 

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény 

magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. 

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen 

uralkodó személyéhez köti; az első magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. István a magyar 

államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád 

fejedelem ükunokája. 

István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi 

tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy István éppen ezen a napon 

halt meg 1038-ban.) 

Később Szent László király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 

1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában. 

A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a 

köztudatban. 

 

Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Majd ezt eltörölték, de az egyházi ünnepek sorában még 

1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma 

miatt nem volt vállalható. Azonban teljes megszüntetését sem tartották követendő célnak, ahogy az a 

tisztán vallási ünnepek egy részével történt, de tartalmilag megújították. 

Szent István ősi ünnepéből az "új kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új szocialista 

államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ettől fogva 1949-1989 között augusztus 20-át az 

alkotmány napjaként ünnepeltük. Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés 1991. 

március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. 
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MEGHÍVÓ 

 
KISVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES 

CSALÁDJÁT A 2014. AUGUSZTUS 16-ÁN A FUTBALLPÁLYÁN RENDEZENDŐ 

 

    XV. KISVARSÁNYI FŐZŐVERSENYRE 

 

 

 

PROGRAMOK:   08.00   FŐZŐVERSENY KEZDETE 

      10.00  VETÉLKEDŐ GYEREKEKNEK 

      12.00  FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHÍRDETÉS 

      14.00   VETÉLKEDŐ FELNŐTTEKNEK 

           15.00   ERŐS EMBEREK VETÉLKEDŐJE A „FALU BIKÁJA” 

      CÍMÉRT 

      16.30  TOMBOLA 

      18.00   TIZENEGYESRÚGÓ VERSENY 

      16.00  NŐSÖK-NŐTLENEK FUTBALLMÉRKŐZÉSE A  

      GULYÁS KUPÁÉRT 

 

Nevezési határidő: 2014. augusztus 15-ig az Önkormányzatnál. Telefonszám: 06-45/481-305 

A tűzifa és a víz a helyszínen biztosított! 

 

 

mailto:infonyomda@infowest.hu
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TISZTELT LAKOSSÁG! 

A Kisvarsányi Sportegyesület futballcsapatának megszűnésével kapcsolatosan a képviselő-testületet, a 

polgármestert, sőt még a hivatalt és annak dolgozóit is számos vád, képtelen rágalom érte. Többen kerestek 

meg ezzel a problémával, és a beszélgetésekből az derült ki, hogy a Tisztelt Lakosság nem rendelkezik 

megfelelő tájékoztatással ez ügyben. A Sportegyesületet hetekkel ezelőtt kértem fel, hogy készítsen 

beszámolót a Hírmondóban, erre hosszú hetek után sem került sor, így az önkormányzat készítette el a 

cikket. Mivel a képviselő-testület tagjai közül a Sportegyesületben érintett képviselők nem értettek egyet az 

alábbi tájékoztatás minden részletével, így a tájékoztatás nem a képviselő-testület nevében jelenik meg. 

Összegezve az alábbi helyzet alakult ki: A Sportegyesület a következő szezonra is nevezhette volna a 

futballcsapatot, mert az önkormányzat, mint eddig is, biztosította a zavartalan működéshez szükséges 

támogatási összeget. A Sportegyesület fennálló tartozása, és az állami (MVH-s) pályázati pénzzel való 

elszámolás esedékessége miatt nem indította a futballcsapatot. A pályázati összeggel ugyanis nem tud 

elszámolni, hiszen az IKSZT épülete nem készült el, és a bank a bírósági végrehajtó útján megindította az 

árverési eljárást. 

 

A Kisvarsányi SE önkormányzati támogatása 

A sportegyesületek támogatása az önkormányzatoknak nem kötelező feladata, ezért erre a célra a 

központi költségvetés nem biztosít normatívát (Ellentétben azzal a tévhittel, amelyet néhányan 

hangoztatnak, hiszen ha ilyen költségvetési támogatás lenne a költségvetési törvényben, akkor minden 

településen működne futballcsapat vagy más sportág!) A helyi önkormányzatok - így Kisvarsány is - 

kizárólag önerőből, azaz a saját bevételei terhére támogathatja a sportegyesületeket. A támogatásról és 

annak összegéről a képviselő-testület dönt, nem a polgármester! 

Természetesen a sportegyesületek, mint önálló jogi személyek szabadon gazdálkodnak az átadott 

pénzeszközökkel, amelyről év végén kötelesek az önkormányzatoknak (mivel közpénzről van szó) 

beszámolót készíteni. 

 

Működési és fejlesztési célú önkormányzati támogatások a Kisvarsányi SE részére 
Tárgyév Működési célú / futballcsapat/ Fejlesztési célú /IKSZT építése/ 

2010 1.232.000 Ft 2.500.000 Ft a tervre (2009-

ben) 

2011 1.133.060 Ft - 

2012 1.366.000 Ft 5.000.000 Ft 

2013 961.000 Ft     375.000 Ft 

2014. 05.23-ig     450.000 Ft - 

Összesen: 5.142.060  Ft 7.875.000 Ft 

 

2014. június 25-én a sportelnök lemondott az önkormányzati támogatásról. 

Az önálló jogi személyiségű sportegyesületek pályázhatnak, és támogatókat kereshetnek. A pályázati 

lehetőségekhez a Kisvarsányi SE két alkalommal kapott önkormányzati támogatást: 
1. 2009-ben, amikor a Kisvarsányi SE szabad elhatározásából, nyilvánvalóan a tagok beleegyezésével döntött az 

IKSZT (Integrált közösségi és szolgáltató tér) pályázat benyújtása mellett. Szó sem volt „rákényszerítésről”! 

A Sportegyesület ugyanis önálló jogi személy: azaz olyan társadalmi szervezet, amely jogképes, azaz a saját 

nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A jogi személy nevében aláírásra a jogi személy 

képviselője jogosult. A jogi személy nevében tehát a(törvényes) képviselője tesz és fogad el 

jognyilatkozatokat. A képviselő személyének mindig egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.  

2. 2012-ben, amikor játszótér építésére és a sportöltöző felújítására nyújtott be pályázatot. 

Első alkalommal 2,5 millió Ft önkormányzati támogatás került átutalásra az IKSZT terveinek 

elkészítésére. Második alkalommal a játszótér terveihez 80.000 Ft+ Áfa került átutalásra. 

A második pályázatról a lakosság viszonylag keveset tudhat, azt ugyanis a Sportegyesület határidőn túli, 

lejárt adóigazolása miatt, formai okok miatt kizárták a pályázatból! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalmi_szervezet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jogk%C3%A9pess%C3%A9g


 13 

2014.augusztus    Kisvarsányi Hírmondó 
 

 

Az IKSZT pályázatot 2010. április végén a Sportegyesület megnyerte, de erről az akkori képviselő-

testületet senki nem tájékoztatta, és az építkezéshez sem kezdett senki. 

A jelenlegi képviselő-testületet az alakuló ülését követően 2010 októberében az előző sportelnök arról 

tájékoztatta, hogy a 100%-os támogatottság mellé még további 6 millió Ft-ra van szüksége, és akkor 

megépítteti az épületet. 

A viták végül úgy záródtak, hogy a Sportegyesület az építkezésre közbeszerzést írt ki. 

A „legkedvezőbb” ajánlat 5 millió Ft-tal magasabb volt, mint a pályázati összeg. A képviselő-testület 

többsége megszavazta a szükséges 5 millió Ft összeget az önkormányzat tartalékából, hogy az 

építkezéshez biztosítsa a különbözetet.  

Újabb probléma merült fel, az építkezéshez hitelre lett szükség! Miért kellett a képviselő-testület elé 

vinni a hitelfelvétel kérdését? Mivel a sportegyesületnek nincs vagyona és az önkormányzati támogatáson 

kívül más bevétele, így a hitelhez egyéb fedezetet kért a bank. A képviselő-testület 4:2 szavazati arányban 

a hitelfelvételt is támogatta, azaz az önkormányzati tulajdonok terhére a jelzálogot biztosította. Jelzálog 

került az iskola, orvosi rendelő, a tornaterem-szolgálati lakás és persze az IKSZT épületére. A 

kockázatot a képviselők úgy vállalták, hogy bíztak a Sportegyesületben! A hitel összege, az építkezés nettó 

költsége, azaz 35 millió Ft volt. 

Ehhez járult tehát az önkormányzati támogatás 5 millió Ft összegben, és további - az önkormányzatnak 

visszajáró - 2,5 millió Ft (a pályázati tervek összege, amelyet a Sportegyesület időközben visszakapott az 

MVH-tól, de az önkormányzatnak nem utalta vissza!) 

Az IKSZT építkezése számokban: 

 53 millió Ft pályázati pénz (ez a 100%-os támogatási bruttó összeg)        

 7, 5 millió Ft önkormányzati támogatás                                     

Jelenlegi állapot:        

 a látható készültségi fok 

 a Sportegyesület tájékoztatása szerint még bent lévő MVH-s támogatási összeg, amely kb. 8 millió Ft 

 a bankkal szemben fennálló 6,2 millió Ft tartozás + a végrehajtás költségei; kb. 8 millió Ft 

 tehát megközelítőleg 0, azaz nulla forint rendelkezésre álló pénzeszközből kellett volna befejezni az épületet 

2014. április 30-ra! 

Sokan nem értik, vagy nem kaptak megfelelő, objektív tájékoztatást a futballcsapat működésével 

kapcsolatban! 

 Miért nincs focicsapat? Mert a Sportegyesület működteti, és olyan helyzetbe került a Sportegyesület, 

amely a Sportegyesület jövőjét a futballcsapatéval együtt alapjaiban változtatta meg! 

A Sportegyesülettel szemben a bank, amely az építkezéshez a hitelt biztosította, 6.2 millió Ft összegű 

tartozás miatt azonnal felmondta a hitelszerződést! 

Az önkormányzatot a közjegyző tájékoztatta a felmondásról. Az önkormányzat tulajdona a jelzálog, amely 

az adós és kezes nem fizetése esetén árverésre kerül! A hír váratlanul érte az önkormányzatot, hiszen arról 

volt tudomásunk, hogy a kamatokat törlesztették. A bank felmondó nyilatkozatát tartalmazó közjegyzői 

okiratból derült ki ugyanakkor, hogy a Sportegyesületet már előzőleg több esetben figyelmeztették a 

tartozás fizetésére! 

A banki felmondástól kezdve, tehát 2014. május 23-tól, bármilyen támogatási összeg, így az 

önkormányzati is, amelyet a Sportegyesület kap, a bankot illeti! 

Mi történt azóta? 

Kisvarsány község ingatlanának-, amelyen az IKSZT áll-, mint jelzálognak az árverésére a bank megtette a 

szükséges lépéseket. 

A bírósági végrehajtót az önkormányzat megkereste, és azt a tájékoztatást kapta, hogy az 

önkormányzatnak a licitáláson nem lehet visszavásárolnia a saját ingatlanát. A helyzetet nehezíti, hogy 

az MVH 53 millió Ft összegű támogatásával is el kell számolnia a Sportegyesületnek. 
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A Sportegyesülettel szemben 2013 októberében az önkormányzat a rendőrségen feljelentést tett, hiszen az 

átadott pénzzel nem tudott elszámolni. A rendőrségi nyomozás tavaly októbere óta folyamatban van. 

Időközben a nyomozás új szakaszba lépett, a hűtlen kezelés helyett költségvetési csalás bűntette miatt a 

NAV és a megyei rendőrkapitányság folytatja az eljárást. 2014. július 31-én tájékozódtam a Rendőrségen a 

feljelentéssel kapcsolatosan, és a nyomozóhatóságon kívüli ok miatt még nem született határozat az ügy 

átadásáról. Így a fenti tájékoztatás, a nyomozás ezen szakaszáról,még nem helytálló.  

Az építkezésért, a hitelért, az önkormányzati (jelzálog) vagyonért a Kisvarsányi Sportegyesület 

felelősséget vállalt, ezekért tehát felelősséggel tartozik! 

 

 

Megoldás? Lett volna, ha: 

 megépült volna az „agyontámogatott” IKSZT, és lenne csapat is épület is 

 még időben (tehát a bank felmondó nyilatkozata előtt!) új egyesületet alapítottak volna, ha látták a 

problémákat, amely függetlenül a most bajba jutottól, gond nélkül nevezhetett volna… és az önkormányzat 

az eddigi módon nyújthatta volna tovább a támogatást. 

A felelős magatartás tehát az lett volna, ha a Sportegyesület jogilag felelős vezetője(i)/az alapszabályzat 

értelmében/ őszintén tájékoztatnak mindenkit az építkezés valós állapotáról. 

A jelenlegi sportelnököt két lapszámban kértük meg, hogy írjon tájékoztatást az építkezésről, de sem az előző 

esetben, sem a mostani számban nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Az előző alkalommal megjelent 

újságcikkre azonban „választ” fogalmazott, amelyet a Kisvarsányi honlapon elolvashatnak. 

A”Párbeszéd” nagyon fontos része a társadalmi folyamatoknak, de szomorú, hogy tájékoztatás helyett 

alkalmazza. Ugyanakkor azt a látszatot kelti ezzel, mintha a képviselő-testület és Sportegyesület szemben 

állna egymással: úgy tűnik ez a cél?! 

 
      Tiba Péter  

polgármester 

 

  

 
 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Szeretném tájékoztatni Önöket ezen levél megírásának okáról. Tiba Péter Polgármester Úr megkereste a 

Kisvarsányi Sportegyesületet vezetőségét, hogy szeretne egy közleményt kiadni az IKSZT épületével 

kapcsolatban és ebből kifolyólag egyeztető fórumot hív össze, ahol az ő általa előre elkészített, lakosságnak 

szóló tájékoztatást véleményezhetjük és szükséges szerint akár módosíthatjuk is. Sajnos az „egyeztető fórum” 

csak nevében volt egyeztető. Kértük Tiba Péter Polgármester urat, hogy néhány pontatlan kifejezés 

megfogalmazását változtassuk meg, illetve vegyük ki azt a mondatot, mely szerint nem voltam hajlandó 

nyilatkozni a Kisvarsányi Hírmondóban, mert ez nem feddi a valóságot. (Csupán haladékot kértem ekkor tőle, 

mert felkérése előtt nem sokkal kaptam meg az előző elnöktől az építkezés több száz dokumentumát, amit nem 

tudtam teljes terjedelmében tanulmányozni az általa meghatározott lapszám megjelenési időpontjáig). A 

megjelölt változtatások megtörténte után a Kisvarsányi Sportegyesület részéről semmilyen akadálya nem lett 

volna a közlemény kiadásának, de ő ettől elzárkózott és diktatórikusan közölte módosításra nincs lehetőség, 

írjunk egy válaszlevelet a Kisvarsányi Hírmondóban. Tájékoztatásában Polgármester Úr azt írja, hogy „A 

Párbeszéd nagyon fontos része a társadalmi folyamatoknak” ez leírva szépen is hangzik, jó csengő kampány 

mondat, viszont akkor ezt a gyakorlatban is alkalmaznia kellene!  
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A „rákényszerítésről”: 

Az Integrál Közösségi és Szolgáltató Tér című pályázati lehetőséggel 2008 augusztusában kereste meg egy 

projektmenedzser cég, írásban Kisvarsány Község akkori polgármesterét (és itt megjegyezném, hogy nem a 

Kisvarsányi Sportegyesületet). Felhívásukban szerepelt, hogy az MVH támogatási intenzitása civil szervezet 

esetében a bruttó összeg 100%-a önkormányzati beruházás esetében a nettó összeg 100%-a. 

 Tehát egy esetleges önkormányzati beruházás estén az ÁFÁ-t, ami jelen estben 10. 600. 000.-ft (akkor 25%) a 

hivatalnak saját forrásból kellett volna előteremtenie. A hivatal és a sportegyesület akkori vezetői úgy 

döntöttek, hogy ezen összeget megpróbálják megtakarítani úgy, hogy a sportegyesület pályázik az IKSZT 

épület megépítésére.  

Ezt alátámasztja, hogy a Kisvarsány Község Önkormányzata 2008. december. 02.-án 10 éves időtartalma már 

akkor átadta a Kisvarsányi Sportegyesület kezelésébe 149 Hrsz-ú ingatlanát (napközi épületét). Viszont erről a 

megállapodásról, illetve a pályázat feltételeiről akkor elfelejtették tájékoztatni a sportegyesület akkori 

vezetőségét, illetve képviselő testület tagjait. Érdekes továbbá, hogy ha a Sportegyesület önállóan pályázik és a 

pályázat keretein belül, el lehet számolni a tervezési költségeket akkor, miért a Kisvarsány Község 

Polgármesteri Hivatala rendeli meg 2009-ben az épület tervezési munkáját és fizeti ki számla ellenében az 

elvégzett munkáért járó díjat mikor neki semmi köze, sincs az IKSZT beruházáshoz.  

 

 

 

A „második pályázatról”: 

A Kisvarsányi Sportegyesületet formai okok miatt zárták ki a „ játszótér építése és a sportöltöző felújítására” 

kiírt pályázatból, viszont nem a lejárt adóigazolása miatt. A megjelentetett pályázat feltétele volt, hogy 30 

napnál nem régebbi bírósági kivonatot kell csatolni, viszont az akkori elnök úr 31 napos kivonatott csatolt, és 

ez az egynapos eltérés azonnali kizárást eredményezett az első fordulóból. 

 

„Pályázati tervek összegéről”: 

Az egyesület vissza nem térítendő támogatásként kapta meg a 2.500.000.- Ft-ot az önkormányzattól. Nincs 

olyan szerződés, dokumentum, amiben a sportegyesület vállalja, hogy ezt a pénzeszközt az MVH-tól való 

visszaigénylése után köteles visszafizetni az önkormányzat számára. Ezért nem is utalta vissza a 2.500.000. ft 

összeget a hivatal számára. 

 

A „feljelentésről”: 

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 2014. 07. 28.-án a következő felvilágosítást adta az egyesület részére. 

Továbbra is a helyi rendőrkapitányság folytatja a nyomozást az önkormányzat feljelentése alapján. Semmilyen 

új szakaszba nem lépett a nyomázás (költségvetési csalás) és sem a NAV-nak sem a Megyei 

rendőrkapitányságnak nincs jelenleg átadva az ügy. 

 

A „tájékoztatásról”: 

Az elmúlt egy év alatt megtartott testületi ülések alkalmával a képviselő testületet több, mint hét alkalommal 

(jegyzőkönyvek alapján) tájékoztattam valamilyen formában az IKSZT épület helyzetéről. A lakosságot pedig 

egy „reagáló” levélben informáltam a beruházás adott állapotáról. 

 

A „felelősségről”:  

Az egyesület teljes körű felhatalmazást adott az akkori elnöknek az IKSZT ügyeinek intézésére. Minden számla 

kifizetéséről egyedül döntött és neki egy személyben volt aláírási joga. A vezetőség úgy látta, hogy ő le tudja 

vezetni az egész beruházást, hiszen munkahelyi elfoglaltságán túl bőven van ideje arra, hogy az építkezéssel 

kapcsolatos feladatokat elvégezze. Évente egy alkalommal megtartott taggyűlésen (készült jegyzőkönyvek) 

mindig azt hangoztatta, hogy minden halad a maga útján kisebb fennakadások vannak, de azokat sikerült 

megoldani, viszont a kiállított számlákat a kifizetések előtt sosem mutatta be a tagok számára azok pénzügyi 

rendezését nem egyeztette senkivel.  

 

A sportegyesület 2013 áprilisában tisztújító gyűlést tartott, ahol megválasztották személyemet (ifj. Böszörményi 

József) az új elnöknek. Természetesen én vállaltam a tisztséget pedig a megörökölt 34.908.000. Ft hiteltartozás, 

illetve az önkormányzat ingatlan vagyonát terhelő jelzálogjogok, rendezetlen pályázati anyagok nem sok jóval 

kecsegtettek. Úgy érezem, hogy nem sok ember vállalta volna el ezt a hálátlan feladatott, de úgy gondoltam, 

hogy ha van rá lehetőség, megpróbáljuk befejezni az építkezést és mentjük a menthetőt. Ebben teljes 

támogatásáról biztosított az egyesület új vezetősége.  Kérdezem én ez nem felelősség teljes hozzáállás?! 
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Az elmúlt egy év alatt az új egyesületi tagságnak a következő főbb intézkedéseket sikerült véghezvinnie: 

- Töröltettük az Iskola, Orvosi rendelő, Torna terem ingatlanokról a jelzálogjogot, 

- Sikerült leigényelni az MVH-tól a pályázati támogatást jelentős részét,  

- Visszafizetett 29.158.000. Ft hiteltartozást és annak kamatit,   

- A hitelező céggel és a régi- új építési vállalkozóval együtt ütemtervet készített az épület befejezéséről,  

- Megkötötte az új vállalkozási szerződést ütemterv szerint a Nemesis Porjekt Kft-vel, aki a Salgótarjáni 

egyeztetésen vállalta a bank képviselői és ügyvéd előtt, hogy 2014. április 30-ig befejezi az épületet (ez 

sajnos a mai napig nem történt meg), itt felmerülhet a kérdés, hogy miért pont ezzel a céggel kellett 

szerződést kötni, sajnos a kialakult helyezet miatt (feljelentés), semmilyen más cég nem vállalta az 

épület megépítését, 

- Megtette a szükséges feljelentést a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon az IKSZT épület meg nem 

valósulása miatt. 

-  

Sajnos a sportegyesület mindent követ megmozgatva sem tudta tovább fizetni a felvett hitel kamatit és mivel az 

épület sem került megépítésre nem tudta lehívni az MVH-nál bent ragadó állami támogatást, amiből a 

megmaradt 5.750.000. Ft-os hiteltartozást törleszteni tudta volna. Ennek eredményeképpen Kisvarsány Község 

ingatlanát, amelyen az IKSZT épület áll a bank elárverezteti. Hogy ezért ki a felelős? Ezt a kérdést a még 

jelenleg is folyamatban lévő nyomozás fogja tisztázni.  

 

Az ügy bonyolultsága miatt a Kisvarsányi IKSZT-ről hiteles tájékoztatást úgy gondolom, 

hogy az egyesület előző elnöke, illetve a felelős műszaki ellenőr és a kivitelező cég 

képviselője tehetne a lakosság részére! 
           Böszörményi József 

                    Se elnöke  

Szerkesztői kiegészítés: 

 

A Sportegyesület által elkészített beszámoló minden korrektúra nélkül, szó szerint és teljes terjedelemben 

kerül közlésre! Az esetleges hibákért a szerkesztők nem vállalják a felelősséget. 

A tájékoztatás pontossága azonban az alábbi kiegészítéseket teszi szükségessé: 

 Az építkezéshez felvett hitel visszafizetése a hitelszerződésben vállalt kötelezettsége a Sportegyesületnek, 

nem érdeme!  

 A jelzálogot testületi döntésre az önkormányzat vezetője írta alá, más lehetősége nem lévén, és kizárólag az 

önkormányzat képviselője, azaz a polgármester vetethette le. Megjegyzendő, hogy a jelzálog bejegyzése, 

törlése teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelte, amely összeg nem szerepel a felsorolt 

támogatások között. A jelzálog levételéhez azonban telekmegosztásra volt szükség, hogy most ne árverezzék 

az orvosi rendelőt és tornaszobát. Ezek összege: megközelítőleg 300 000 Ft. 

 A játszótér pályázatával kapcsolatban kért tájékoztatást még a jegyzőkönyvből is kihagyta a jegyzőkönyv 

vezetője, az akkori jegyző. A tájékoztatás félrevezető és megtévesztő volt, amint az utóbb kiderült.  

Diktatúra, ha minden vendégszerkesztői cikk szó szerint jelenik meg? Az önkormányzat az ismeretében lévő 

dokumentumok és tájékoztatás alapján tudja csak informálni a Lakosságot. 

Minek nevezhető az, amikor az önkormányzat sem kap teljes körű tájékoztatást a község 

tulajdonában álló ingatlanon folyó építkezésről, még akkor sem, amikor a képviselő-testület további 5 

millió Ft-ot átadott az építkezéshez? 

Minek nevezhető az, amikor sem a polgármester, sem a képviselő-testület nem láthatott egyetlen 

szerződést, számlát, megrendelést, számlakivonatot? 

A futballcsapatról sajnos egyetlen szót sem esett a cikkben, pedig elsősorban erre szólt a felkérés, és az 

önkormányzati tájékoztatás oka is ez volt:  

Ha minden ilyen egyértelmű, akkor csupán egyetlen kérdésecske, miért árverezik az önkormányzat 

vagyonát? De úgy is kérdezhető: hová lett az építkezésre szánt pénz? Se pénz, se épület? 

a felelős szerkesztő  
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A pazarlás metafizikája 

Az Újkenyér ünnepe felé közeledve jutott eszembe a ma emberének kenyérhez fűződő viszonya. Míg a 

régiek becsülték, féltették, alapvetőnek hitték, addig mára nélkülözhető, felesleges, pazarolható 

tömegcikké lett. Mindez arra késztetett, hogy elgondolkodjak napjaink egyik legjellegzetesebb 

fogalmán, a pazarláson.  
 

A fogyasztói társadalom egyik mellékterméke, rögtön tegyük is hozzá, hogy káros mellékterméke, a 

pazarlás. Tudom, hogy gyakorta áldozatai vagyunk ennek a mesterkélt rendszernek, hiszen amikor egy-egy 

javításra szoruló masina alkatrésze vagy beszerezhetetlen, vagy horribilis áron hozzáférhető, akkor mi mást 

is tehet az ember, kénytelen újat vásárolni, és a régit kidobja. Szintén ördögi körbe juttat a mindig változó, 

újabb és újabb technológiával rendelkező kütyük megjelenése. A régi, mert a féléves mobilod, operációs 

rendszered, táblagéped már annak számít, nem csak a divat miatt, hanem használhatatlan volta miatt is 

halálra ítéltetett, és szemétre vettetik.  

Széles skálán mozog a modern világ pazarlása. Pocsékol energiát, időt, élelmiszereket, pénzt, vágyakat. De a 

fizikain, az anyagin túl más is áldozatává lesz ennek a léha, könnyelmű létformának. 

A pazarlás ugyanis a nemtörődömséget erősíti társadalmunkban, ami egyszerre jelenik meg fizikai, szellemi, 

lelki, morális síkon. Ezért is beszélhetünk a pazarlás metafizikájáról. Vagyis nemcsak a szeméthegyek 

fognak még jobban nőni a nagyvárosok perifériáján, hanem szeméthegyek képződnek az emberben és a 

társadalomban is. Az eddig értékként kezelt érzések, kapcsolatrendszer, hagyomány, struktúrák hitvánnyá 

lesznek. Nem lesz igazzá a barátság, nem lesz lángolóvá a szerelem, nem lesz hűségessé a házasság. Sőt! 

Házasság sem lesz. Pazaroljuk emberi kapcsolatainkat, hisz már egymásra sincs időnk, elherdáljuk 

erényeinket, mert az erénytelenség kifizetődőbb. A XX. Század egyik legjelentősebb gondolkodója, a 

Zöldmozgalom aktivistája Konrad Lorenz ezt a nemtörődömséget elpuhultságnak nevezte, ami a mélyebb 

érzelmeket és érzéseket öli ki világunkból.  

Felszínesség. Ez vár a pazarló világra. Itt nincs helye a kicsinek. Ami aprónak bizonyul, az felesleges is. Egy 

áldatlan nagyvonalúság lesz úrrá rajtunk, ahol a legkisebbre csak legyintenek, lesajnálják, átlépnek rajta. 

Ezért csepeghet a csap, ezért kidobható a maradék, ezért éghet a villany a másik szobában. Már az írásban is 

pazarlunk. A világhálón, az sms-ben már nem kell ékezet, nem kell helyesen alkalmazott ragozás. Mindez 

elhagyható. 

Szörnyű vízióim vannak arról a világról, amelyben lehagyhatóak a betűk, amelyben elhagyhatóak a 

legkisebbek. Az igazságból ugyanis gazság lesz, az öltő ölő lesz, a váltság válsággá változik. És jaj, 

bizony megeshet, hogy egyszer én is kicsinek, aprónak, jellegtelennek bizonyulok.  

A pazarlás ellen egyet lehet tenni. Odafigyelni, megbecsülni. A legkisebbet is, mert egy jottányi sem veszhet 

el. Egy morzsányi sem veszhet el. Én sem veszhetek el! 

 

        Rácz Róbert lp.    

 

 

Istentiszteletek rendje Újkenyér ünnepén 

 

Augusztus 20. 18:00 óra   Bűnbánati alkalom  Gyülekezeti terem 

Augusztus 21. 18:00 óra   Bűnbánati alkalom  Gyülekezeti terem 

Augusztus 22. 18:00 óra   Bűnbánati alkalom  Gyülekezeti terem 

Augusztus 23. 11:00 óra   Úrvacsorás alkalom  Gyülekezeti terem 

Augusztus 24. 11:00 óra   Úrvacsorás alkalom  Templom 

Augusztus 24. 18:00 óra   Istentisztelet   Gyülekezeti terem 

 


