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Építsetek utat a pusztában az úrnak!
„Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az
Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben
Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy,
süllyedjen le minden hegy és halom, legyen
az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni
fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga
mondja ezt.”
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A katolikus tem

Ráléptünk egy olyan útra, amelyet a készülődés és a várakozás kettőssége jellemez, és
amelyet az advent szavunk fémjelez. Beléptünk abba az időszakba, amit az év legszebb
időszakának szoktak nevezni, hiszen ahogy
mondani szokták, közeledik a szeretet ünnepe.
Keresztyén szempontból ennek az ünnepnek a
várása és megélése nagyon sok kritikát kaphatna. Mert sajnos ezzel az ünnepünkkel is úgy
vagyunk, mint a legtöbbel, hogy vagy nem jól
ünnepeljük meg, vagy eltorzítottuk már annyira, hogy igazi lényege elsikkad.
Istenünk azért adott nekünk ünnepeket,
hogy feltöltekezzünk, erőt és reménységet merítsünk a hétköznapi küzdelmekhez. De ha jól
megfigyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy minden ünnep előtt adott egy felkészülési időt is.
Karácsonyt megelőzi az advent ideje, húsvétot
a böjti időszak.
Mindnyájan arra vágyunk, hogy ebben az
évben is szeretettel és békességgel teljes karácsonyunk legyen. Erre viszont fel kell készülni. Az advent szó az Úr eljövetelét jelenti.
Ám két véglet van arra vonatkozóan, ahogy az
ember megérkezik karácsony estéjéhez.
Az egyik arra teszi a hangsúlyt, hogy várakozni kell. Ne tegyél semmit, csak várj! Várj,
és a csoda megérkezik szívedbe, családodba!
A másik véglet, amit az emberek zöme választ ebben az időszakban, hogy cselekedj.
Lassan munkálkodj azon, hogy olyan legyen a
karácsony, amilyennek szeretnéd. Járd az üzleteket és vásárold meg a karácsonyi ajándékokat, vagy töltsd az időt ajándékok készítésével,
tervezd meg, mi legyen a karácsonyi menü és
rukkolj elő valami olyannal, ami csak ennek a
napnak szól.
Az igazság valahol a kettő között van. Advent idején cselekedni is kell és várakozni is.
Ézsaiás próféta Igéje igazi adventi üzenetet

hordoz és most abban próbál nekünk segíteni,
hogy ne olyan legyen a karácsony, amilyennek
mi szeretnénk, hanem olyan, amilyennek Isten
szeretné tenni a számunkra.
Az Ige szerint az advent a cselekvés ideje.
Méghozzá nagyon nehéz munkát kell végezni,
utat kell építeni. Egy olyan utat, ami járható
lesz, egy olyan utat, ami elvezet a szívünktől
Istenig és elvezet a szívünktől a másik emberig. A karácsony titkát az találja meg, aki
békességes közösségre tud jutni Istennel és
embertársaival. Az advent tehát nemcsak várakozás, hanem cselekvés, útkészítés. De kérdezhetnénk, hogy hogyan?
„Készítsetek egyenes utat Istenünknek a
kietlenben!” „Jól készítsétek útját, a vendég
már közel…” – mondja a jól ismert református ének is. Istenünk tehát szeretne lakozást
venni a szívünkben. Mondhatnám így, hogy a
karácsonyt akkor élhetjük meg, ha befogadjuk
Őt. Mert nélküle nincs karácsony. De beengedjük-e az életünkbe, a szívünkbe? Rájövünk-e
arra, hogy mi magunknak nem tudunk ünnepet
kreálni, bármilyen külsőséggel akarjuk is azt
megteremteni. Karácsony csak ott lesz, ahol az
ember utat készít az Istennek a saját életében,
ahol helyet ad a Megváltó Jézus Krisztusnak.
Nehéz ez az útkészítés, hiszen be kell látnom,
hogy Istenre szükségem van, hogy nélküle
nem boldogulok. Ki kell egyenesítenem a
gondolataimat, amelyek istentagadásra, nélküle való élésre, akaratának semmibevételére
indítanának. Be kell engednem a szívembe,
a legbelsőmbe, az érzéseimbe. S valóban a
kietlenben kell ezt az utat készíteni, mert a lelkünk, az életünk, az életmódunk, a gondolkodásunk annyira sivár, annyira földhöz ragadt,
annyira nem látja és nem ismeri fel az igazi
értékeket, hanem beéri silánnyal, utánzattal,
hamisítvánnyal.
Az advent tehát először is az útkészítés
ideje, idebent a lelkünkben Isten számára.
Másodszor viszont útkészítés emberszív és
emberszív között. „Emelkedjék föl minden
völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék
síksággá!” Sajnos az ember nem csak az Isten
szívéhez vezető útját torlaszolja el vagy teszi
járhatatlanná, hanem a másik ember felé is

sokszor járhatatlan ez az út. Az advent annak
az ideje, hogy megértsük, hogy csak úgy van
igazi karácsony, ha a szívünkbe fogadott Isten
megnyithatja a szívünket a másik ember felé
is. Még belegondolni is fájdalmas, hogy hányan készülünk úgy a karácsonyra, a szeretet
ünnepére, hogy valakivel kapcsolatban düh,
harag, keserűség, békétlenség van a szívünkben. Pedig karácsony, az igazi karácsonyi szeretet és öröm megélése ott történhet meg, ahol
az ember utat készít a másik embernek.
Egy 12 éves kisfiú mondta a múltkor, hogy
gyűlölöm az apámat. Igen, sajnos sokak szívében van ezernyi okból kifolyólag seb, neheztelés, rosszallás, szeretetlenség és végső esetben
gyűlölet is szülő, testvér, közeli vagy távoli rokon és régebben barátnak mondott ember felé.
Ha ezzel van tele a szívünk, akkor ilyen szívvel persze hogy nem lehet békés és szeretettelje
karácsonyt ünnepelni. Istenünk azt mondja: készítsd az utat! Ha te ástál mély szakadékot valakivel való kapcsolatodban, akkor temesd be
ezt az árkot. Ha valaki szántszándékkal, vagy
tudatlanul egy halomnyi bánatot és megbántást
hordott közéd és maga közé, akkor kezdd el
azt elhordani. A lényeg az, hogy legyen kész
az út, lélektől lélekig, szívtől szívig. Tedd meg,
amit megtehetsz, és aztán várj, várakozz, mert
„megjelenik az Úr dicsősége”. Ebben az évben
is lesz karácsonyi ünnep. De csak azok fogják
megérezni melegét, szeretetét és áldását, akik
elkészültek az útépítéssel. Mondhatná valaki,
hogy van olyan szakadék, amit nem tudok betömni, és van olyan halom, amit senki sem képes elhordani. Hadd mondjam: Nem így van!!!
Ha először elkészül az út a szívedben Isten
számára, akkor Ő segít neked az útkészítésben
embertársaid felé. S ha Ő segít, akkor már
nincs olyan, hogy lehetetlen.
Még van néhány nap karácsonyig. Készítsétek hát az Úr útját, dolgozzatok és imádkozzatok emberi kapcsolataitokért, hogy számotokra
is megjelenhessen karácsony szent ünnepén az
Úr dicsősége. Füle Lajos írja: Egy csillag útnak indul, / egy istálló pedig az ember álmain
túl / csodával megtelik. Kívánom, hogy ennek
a csodának legyünk mindnyájan átélői a közelgő ünnepen.
Diák Péter református lelkész

Minden anarcsi lakosnak békés karácsonyt és eredményekben gazdag
új évet kíván Anarcs Község Önkormányzata

2

Anarcsi Hírmondó

8év0es0

8év0es0cs

Anarcs

Anarcsi Hírmondó

Anar

7

Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2012. augusztus 9.
A Képviselő-testület:
– Módosította a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás
Társulási Megállapodását.
– Elhatározta, hogy megvásárol
egy FONA 1000 nyálszívós fogászati kezelőegységet bruttó 2 728 667
Ft. értékben, az ehhez szükséges kéziműszer minimum készletet bruttó
436.000,- Ft értékben és egy polimerizációs lámpát bruttó 70 000 Ft
értékben.

2012. augusztus 21.
A Képviselő-testület:
– Módosította a fiatalok első lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005.(VI.30.)
rendeletét. A módosítás értelmében
a lakásszerzési támogatás iránti kérelmekről a képviselő-testület folyamatosan dönt.
– Módosította az önkormányzat
2012. évi költségvetését. Így a bevételi főösszeg 321 264 ezer forint,
a kiadási főösszeg 362 376 ezer forint, a hiány 41 112 ezer forint lett.
– Elfogadta az önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca költségvetési szerv
Alapító Okiratát.
– Elhatározta, hogy megvásárol
egy MTZ-820.4 típusú traktort a
CONSTAR HUNGARY Kft.-től
(4400 Nyíregyháza, Debrecenei út
103.). A traktor beszerzéséhez szükséges 4 600 000 Ft + Áfa összeget
költségvetésében biztosítja.
– Elhatározta, hogy a Lénártói átereszt meghosszabbítja, előfej kialakításával, és járdakapcsolatot létesít.
Az engedélyes tervek elkészítésével
Korcsmáros Rudolf okleveles építőmérnök, egyéni vállalkozót (4400
Nyíregyháza, Ószőlő u. 107. VI.
40.) bízta meg. Az engedélyes terv
elkészítéséhez szükséges 290 000
Ft+Áfa összeget költségvetésében
biztosítja.
– Elhatározta, hogy burkolt csapadékvíz elvezető árkot létesít a
Damjanich utcán a József Attila
és a Kölcsey utcák közötti szakaszon és a Széchenyi utcán a 0114

és 691 hrsz. közötti szakaszon. Az
engedélyes tervek elkészítésével
Korcsmáros Rudolf okleveles építőmérnök, egyéni vállalkozót (4400
Nyíregyháza, Ószőlő u. 107. VI.
40.) bízta meg. Az engedélyes terv
elkészítéséhez szükséges 290 000
Ft+Áfa összeget költségvetésében
biztosítja.
– Jóváhagyta Hajnal Mihály
festőművésszel halál esetére szóló ajándékozást felbontó okiratot,
együttműködési megállapodás megszüntetéséről szóló okiratot és ajándékozási szerződést.
– Zárt ülés keretében döntött a
2012. évi beiskolázás támogatásáról. A döntés értelmében a Közös Fenntartású Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás
és Könyvtár Tornyospálca Czóbel
Minka Tagintézménye Anarcs valamennyi általános iskolai tanulója részére a tankönyvet ingyenesen
biztosította, a középfokú oktatási
intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulók
részére - az érettségi, illetve az első
szakma megszerzéséig - 7 000 Ft,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult tanulók részére 10 000 Ft összegű, a felsőfokú
oktatási intézmény első évfolyamos,
nappali tagozatos hallgatója részére 15.000,- Ft összegű beiskolázási
támogatást nyújtott, kivéve azokat,
akik „B” típusú Bursa Ösztöndíjat
kapnak. A beiskolázási támogatáshoz szükséges 1 517 000 Ft összeget
a költségvetésében biztosítja.
– Zárt ülés keretében Anarcs
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének a pénzeszköz átadásáról szóló 14/2012. (VIII.
21.) sz. határozata alapján a határozat mellékletében felsorolt gyermekek részére egyenként 2 000 Ft
összegű tanszercsomagot juttatott.
– Zárt ülés keretében fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatása visszafizetése
okán jelzálogjog törléséről döntött.
– Zárt ülés keretében fiatalok első
lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról határozott.
– Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.
– Takács Tamás képviselő interpellációt nyújtott be a kazánprogram végrehajtásával kapcsolatosan, melyre a polgármester által
adott választ a képviselő-testület
elfogadta.
2012. szeptember 4.
A Képviselő-testület:

– Elhatározta, hogy „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és helyreállítása”
című előkészítési projekt részletes
megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésével és a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a MEGAKOM Kft-t (4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 28.) bízza meg bruttó
4.861.564,- Ft vállalkozói díjért.

2012. szeptember 10.
A Képviselő-testület:
– Határozatot hozott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatására
irányuló pályázat benyújtásáról.

2012. szeptember 25.
A Képviselő-testület:
– „Az Anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és helyreállítása” című projekt előkészítési
projekttel kapcsolatos vállalkozási
szerződések megkötéséről döntött
az alábbiak szerint:
Az előkészítési projekt
– műszeres favizsgálat feladatainak ellátásával a Főkert Nonprofit
Zrt.-t (1073 Budapest, Dob u. 90.)
bízza meg bruttó 228 600 Ft vállalkozói díjért,
– geodéziai felmérés aktualizálása feladatainak ellátásával Vida
László földmérőt (4400 Nyíregyháza, Alpár I. u. 18.) bízza meg bruttó
317 500 Ft vállalkozói díjért,
– geofizikai talajellenállás feladatainak ellátásával dr. Fatsar Kristófot, mint a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertművészeti Tanszékének vezetőjét bízza meg bruttó
508.000,- Ft vállalkozói díjért,
– építési engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
vonatkozó feladatainak ellátásával a Mundus Viridis Kft-t (4400
Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 30/A.)
bízza meg bruttó 1 841 500 Ft
és 1 905 000 Ft, összesen bruttó
3 746 500 Ft vállalkozói díjért,
– kerttörténész konzulencia feladatainak ellátásával a Mágus Kiadó és Kertművészeti Kft-t (1025
Budapest, Krecsányi u. 5.) bízza
meg bruttó 1 025 525 Ft vállalkozói díjért,
– akadálymentes honlap készítése
és a honlap folyamatos működtetése
és frissítése a projekt végéig feladatainak ellátásával a Forensys Kommunikációs Tanácsadó Kft-t (4400
Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46.)
bízza meg bruttó 377 190 Ft vállalkozói díjért.
– Kinyilvánította azon szándékát,

hogy az önkormányzat illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről való gondoskodást – a rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére
a következő naptári évben kezdődő tanévtől az államtól képes átvállalni.
– Határozatot hozott arról,
hogy a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás EU Önerő Alap támogatásra pályázzon a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 pályázati azonosító számú, Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció
keretében támogatott „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt” saját forrásának kiegészítése érdekében. Úgy döntött,
hogy a Társulás alapító tagjaként
a Társulás által a „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt” projekt tárgyában
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 azonosítószámú pályázat Támogatási
Szerződése szerint 3 271 070 500
Ft összköltségű beruházás megvalósításához elnyert 2 780 409 925 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatáshoz összesen 51 561 170 Ft saját erőt költségvetése terhére biztosít, valamint hozzájárul 63 019 207
Ft összegű EU Önerő Alap támogatás igényléséhez.
– Elhatározta, hogy pályázatot
nyújt be a bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram keretében két kazán beszerzésére. Az egyik kazán elhelyezési helye
az iskola épületének óvodai része, a
másiké az Anarcs Községi Szociális
Ellátó Szolgálat.
– Az Anarcs Polgárőr Szervezetet 2012. évben további, 250 000
Ft. azaz kettőszáz-ötvenezer forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
– Kinyilatkozta, hogy az Anarcs
Kossuth utcán, 4105 sz. út 1+505
km szelvényében létesítendő gyalogátkelőhely megvilágításának
többlet üzemeltetésének költségét
vállalja.
– Határozatot hozott arról, hogy
Deák-Takács-Szilvia Antik batik című könyvének megjelenését
100 000 forinttal támogatja.
– Elhatározta, hogy lépéseket tesz
az Iskola utca parkolási problémájának megoldása érdekében.
– Zárt ülés keretében fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatása visszafizetése
okán jelzálogjog törléséről döntött,
szociális bérlakás kiutalása iránti és

Karácsonyi
recept

Boriné Margitka néni mézes
figurák receptje

Falunap 2012
I
dén nyáron augusztus
11-én rendeztük meg a
már hagyománnyá vált falunapot.

Délelőtt folyamán a Falunapi
kupáért mérkőztek meg az előzőleg benevezett csapatok, ahol
igen sok csapat vett részt, nagy
nézőközönség előtt.
A falunapi rendezvény több
helyszínen zajlott egy időben. A
Bárókert bejáratánál egész nap
rendelkezésre állt az ugrálóvár,
a csúszda, quad motorozás. Az

óvoda játszóterén az érdeklődők
kipróbálhatták az origamit, az
arcfestést, üvegfestést.
13 órakor kezdetét vette az
iskola udvarán a falunapi főzőverseny, ahol íncsiklandó ételeket főztek a nevezett csapatok.
Ezekkel egy időben a színpadon
egymást váltották a színesebbnél színesebb műsorszámok: a
Mistral Mazsorett csoport, Markó László és csapata karate-bemutatója, a Parapács együttes
gyermekműsora.
A délután folyamán a falu 800
éves évfordulója alkalmából kézimunka- illetve fotókiállítást tekinthettek meg az idelátogatók.

Hozzávalók: negyed kg porcukor, 2 egész tojás, 1 kávéskanál
őrölt szegfűszeg, 1 kávéskanál őrölt
fahéj, negyed kg langyosított méz, 2
dkg szalalkáli, 1 dkg szódabikarbóna, 1 evőkanál zsír, 2,5 dl forralt tej,
6 evőkanál baracklekvár, 1 kg liszt.
Elkészítés: a tejet meglangyosítjuk, két tálba tesszük. Egyikbe a
szalalkálit, a másikba a szódabikarbónát tesszük. Elkeverjük, hogy ne
legyen benne csomó, egészen addig,
amíg fel nem fut az edényben, majd
hozzáöntjük a többi hozzávalóhoz.
A tetejére lisztet teszünk és a tállal
együtt jól zárható nylonzacskóba
tesszük. Egy napig állni hagyjuk,
másnap kiborítjuk lisztezett gyúrótáblára. A megmaradt 20 dkg liszttel
jó összegyúrjuk, amíg fel nem veszi
az összes lisztet, majd három részre
osztjuk. Sodrófával ujjnyi vastagra
nyújtjuk, majd karácsonyi formákkal kiszaggatjuk. Zsírozott tepsübe
rakjuk, tojássárgájával megkenjük,
majd közepes lángon sütjük.
A díszítéshez habot készítünk:
20 dkg porcukrot, 1 tojás fehérjével
kemény habbá verünk, pár csepp
ecetet teszünk hozzá. A habbal díszítjük a kisült figurákat.
Jó étvágyat a finomsághoz!

Az óvoda udvarán favágó versenyen vehettek részt az érdeklődők, ahol összemérhették az erejüket. Nagy sikert aratott az „Egy
perc és nyersz” vetélkedő.
Az est fénypontjaként megérkezett sztárvendégünk Muri
Enikő, akit nagy tapssal jutalmazott a nagyszámú közönség. Jól
mulattak Séra Roland által szolgáltatott zenére a hajnalig tartó
utcabálon a táncos lábúak. Egész
nap üzemelt a büfé, fagylalt, lángos, kürtőskalács, vattacukor,
popcorn várta a megéhező, megszomjazó vendégeket.
Simon Nóra
képviselő

Községi és Iskolai Könyvtár
➜➜eMagyarország Pont

A

Községi Könyvtár 1960
óta működik községünkben. Eleinte heti 10 órás
nyitva tartással, majd 1987.
április 1-től napi 8 órás, heti
40 órás nyitva tartással áll a
látogatók rendelkezésére.

1989. január 1-től kettős funkciót tölt be, ellátja mind a községi,
mind az iskolai könyvtári teendőket.
A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
HÉTFŐ:
7.30–16.00-ig
KEDD:
7.30–17.00-ig
SZERDA:
7.30–16.00-ig
CSÜTÖRTÖK: 7.30–15.00-ig
PÉNTEK:
7.30–13.00-ig
SZOMBAT:
ZÁRVA
A könyvtár használatához beiratkozás szükséges. A beiratkozás
mindenki számára ingyenes.
Kölcsönzési határidő: 3 hét
A könyvtár szolgáltatásai:
●●Könyvkölcsönzés
●●Folyóirat helyben használata
●●Kézikönyvek helyben használata
●●H elyismereti
dokumentumok
helyben használata

Állományfeltáró eszközök használata
●●Házhozszállítás rászorulóknak
●●e Magyarország
tájékoztatási
pont
• Internethasználat
• Nyomtatás
• Másolás
• Szkennelés
●●Kézműves foglalkozások gyerekeknek
●●Könyvtárórák megtartása
●●Szabadidős tevékenységek szervezése
●●Ünnepségek szervezésének, lebonyolításának segítése
●●A könyvtárban elérhetők nyomtatott formában Anarcs Község
Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei.
A könyvtárban eMagyarország
Pont működik a könyvtár nyitva
tartásával egy időben heti 40 órában.
●●

Az e-Magyarország pont működése:

Az e-tanácsadók az e-Magyarország pontokon működnek, és szolgáltatása a teljes lakosság körében
elérhető.
eTanácsadó: Magyar Pálné
eTanácsadó ID száma: 263
eMagyarország Centrum
Postacíme:
NT Nonprofit Közhasznú Kft.
1398 Budapest Pf. 570.
e-mail: info@emagyarorszag.hu
Ingyenesen
igénybevehető
e-közszolgáltatások (bővebb inf.az
1044/2005.korm.határozatban)
●●szélessávú internet-hozzáférés
●●elektronikus levelezés
●●segítségnyújtás az internetezéshez
●●EU információs adatbázis
●●pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése
●●fénymásolás
●●álláskeresés interneten keresztül
az ÁFSZ adatbázisában
●●APEH, TB űrlapok letöltése,
nyomtatása
Minden kedves látogatót
szeretettel vár a könyvtáros:
Magyar Pálné

Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy megújult honlapunkon is
olvashatják az Anarcsi Hírmondót!

www.anarcs.hu

Ünnepi istentiszteleti
alkalmaink a református
templomban:

 ec. 19-22. (szerda-szombat): Bűnd
bánati istentiszteletek – 18.00 óra
●●dec. 23. Advent 4. vasárnapja – 11.00
óra istentisztelet
●●dec. 24. (hétfő) szenteste 18.00 óra –
gyermekek karácsonyi műsora
●●dec. 25. Karácsony 1. nap:
●●11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet – legátus szolgálata
●●15.00 óra – Ünnepi istentisztelet –
házassági jubilálók alkalma
●●dec. 26. Karácsony 2. nap:
●●11.00 óra – Ünnepi istentisztelet – legátus szolgálata
●●dec. 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó
istentisztelet
●●jan. 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet
●●

Közmeghallgatás

Anarcs község Képviselő-testülete 2012. december 14.
napján 17.00 órakor a Czóbel
Minka Tagintézmény aulájában
közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás napirendje:
1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetési koncepcióról
3./ Lakossági kérdések, bejelentések.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
átmeneti segély iránti kérelmeket
bírált el.

2012. július 17. – 2012. november 28.
„A gyermek az öröm, reménység,
Gyönge testében van valami virági,
ártatlan lelkében van valami égi,
egész valója olyan Nekünk,
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” 

2012. október 8.

Gárdonyi Géza

Újszülött neve

Szüleik

Születés ideje

Farkas Noel
Márton Titanilla
Tiszai Gergő
Szalonna Dávid
Villás István
Paszternák Anna
Berta Zalán
Baglyos Zsolt

Lakatos Renáta, Farkas Tamás
Jónás Alexandra, Márton Mihály
Nádasi Zsuzsanna, Tiszai János László
Szabó Anita Erzsébet, Szalonna Zoltán
Belicza Mária, Villás István
Molnár Annamária, Paszternák András
Bíró Melinda, Berta László
Nagy Tímea, Baglyos Zsolt

Kisvárda, 2012. 08. 08.
Kisvárda, 2012. 09. 09.
Kisvárda, 2012. 09. 14.
Kisvárda, 2012. 09. 19.
Kisvárda, 2012. 09. 24.
Kisvárda, 2012. 10. 15.
Kisvárda, 2012. 11. 17.
Kisvárda, 2012. 11. 21.

„Jó érezni azt, hogy szeretlek,
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben
Rejtőzködni a mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid
Szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép.
Illyés Gyula
És csak veled teljes az élet.”

Házasságot kötöttek:

Házasságkötés ideje:

Paszternák András – Molnár Annamária
Peti Lajos – Batka Emese
Bodor István – Horváth Ágnes
Váradi Zsolt – Petykó Anita
Bodnár Milán – Csoma Beáta
Horváth Norbert – Dudás Éva

2012. június 9.
2012. augusztus 18.
2012. augusztus 25.
2012. szeptember 15.
2012. szeptember 15.
2012. november 9.

„Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét, és el ne feledd,
így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton, hol nincsen határ.”
Elhunyt neve:

Szitai László
Szopkó János
Bacskai László
Kósa Ferencné
Török István

Halálozás ideje

Budapest VII. 2012. 07. 22.
Anarcs, 2012. 08. 14.
Gyulaháza, 2012. 09. 14.
Kisvárda, 2012. 09. 30.
Kisvárda, 2012. 10. 08.

A Képviselő-testület:
– Megtárgyalta és jóváhagyta a
járási (fővárosi kerületi) hivatalok
kialakításához szükséges megállapodást.
– Csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához
és kiírta az „A” és „B” típusú pályázatot.
– Kezdeményezte az AnarcsGyulaháza Önkormányzati Társulásnál, hogy értékesítse a szélessávú
internet és kábeltévé hálózatot nyilvános pályázat keretében és vállalta,
hogy a rendszer műszaki feltételeit
meghatározó szakember költségeinek felét, összesen 120 000 Ft + áfa
összeget a Társulás rendelkezésére
bocsátja.

2012. október 30.
A Képviselő-testület:
– Visszavonta a köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről szóló 275/2012. (IX. 25.)
határozatát, mivel költségvetési
számítása szerint a jövőben a köznevelési intézményeit fenntartani,
üzemeltetni nem képes, ezért hagyja
az intézmény működtetésének állami fenntartásba vételét.
– Módosította a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásait.
– Mindkét egyháztól átvállalta a
hittankönyvek költségeit.
– Elhatározta, hogy megvásárol
egy Hauer típusú hótolót felszerelve
és kipróbálva 320 000 Ft összegért.
– Határozatot hozott arról, hogy
a szélessávú internet és kábeltévé hálózat értékesítésére irányuló
pályáztatási eljárás lebonyolításához 127 000 Ft összeget átad az
Anarcs-Gyulaháza Önkormányzati
Társulásnak annak érdekében, hogy
az a Nyír-ber Kft-t megbízza az
eljárás a versenyeztetés lebonyolítására.
– Elhatározta, hogy „az EU Önerő Alap felhasználásának részletes
szabályairól szóló 285/2012. (X.
9.) Korm. rendelet alapján vissza nem térítendő önerő támogatást igényel „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” elnevezésű KE-

OP-7.3.1.3/09-11-2011-0006 azonosító számú projekt saját forrásának
biztosítása érdekében 1 810 958 Ft
értékben. A Támogatási Szerződés
szerint a projekt összköltsége bruttó
12 073 054 Ft, melyből a támogatás
összege 10 262 096 Ft, az önkormányzati önerő mértéke 1 810 958
Ft.

2012. november 28.
A Képviselő-testület:
– Véleményezte a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
– Elfogadta Anarcs Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
– Megállapította az Önkormányzat 2013. évi koncepcióját.
– Módosította a vízgazdálkodási
közcélú feladatok ellátására történő
közfoglalkoztatásról szóló 98/2012.
(IV. 26.) határozatát.
– Módosította az Önkormányzat
2012. évi költségvetését.
– Rendeletet alkotott a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról.
A rendelet területi hatálya Anarcs
Község közigazgatási területéhez
tartozó termőföldekre – ide nem
értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket
– terjed ki, személyi hatálya pedig
mindazon természetes személyre,
jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra, aki/amely a fenti ingatlan használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a
továbbiakban: kötelezett). A mezőőri járulék mértéke 10 000 négyzetméterenként és évente 1000 Ft. A
mezőőri járulékot minden év május 31. napjáig egy összegben kell
megfizetni átutalással vagy postai
úton. A járulék határidőben történő
megfizetésének elmulasztása esetén
a Ptk. szerinti késedelmi kamattal
terhelten kell a járulékot megfizetni.
A rendelet 2013. január 1-jén lép
hatályba.
– Módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.
(V.01.) rendeletét.
– Jóváhagyta a 2013. évi belső
ellenőrzési tervet.
– Elfogadta a 2012. évi adóztatásról szóló beszámolót.
– Elhatározza, hogy 2012. december 14. napján 17.00 órakor a
Czóbel Minka Általános Iskola és
Óvoda aulájában közmeghallgatást
tart. A közmeghallgatás napirendje:

1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetési koncepcióról
3./ Lakossági kérdések, bejelentések
– Elhatározta, hogy 2012. december 15. napján 11.00 órától Idősek
Napja rendezvényt tart, melynek
keretében minden 60 éven felüli
anarcsi lakost vendégül lát és megajándékoz.
– Szerződést kötött az EH-SZER
Kft-vel a közvilágítási aktív berendezések használatára.
– Zárt ülés keretében határozatot
hozott a hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételéről; elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20113. évi fordulója
keretében benyújtott pályázatokat;
szociális bérlakások kiutalásáról,
átmeneti segély iránti kérelmek elbírálásáról döntött.
– Zárt ülés keretében határozatot
hozott arról, hogy az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzeszköz átadásáról szóló 21/2012. (XI. 28.)
sz. határozata alapján a határozat
mellékletében felsorolt családok ré-

szére egyenként 3 000 Ft összegű
vásárlási utalványt juttat.
– Elhatározta, hogy valamennyi
óvodás és iskolás részére mikuláscsomagot készíttet.
– Elhatározta, hogy az Anarcs
Polgárőr Szervezet által elnyert pályázat előfinanszírozása érdekében
kölcsönad a Polgárőr Szervezet részére 1 millió forintot a támogatási
összeg megérkezéséig. A kölcsön
biztosítékaként a pályázat segítségével beszerzésre kerülő eszközök
az Önkormányzatnál letétbe kerülnek.
dr. Dolhai Edina jegyző
IMPRESSZUM

Anarcsi

Hírmondó

Kiadó: Anarcs Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Kalinák József polgármester
Szerkesztésért felelős:
Kertész Zoltánné
A szövegeket gondozta:
Deák-Takács Szilvia
Szerkesztőség címe:
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
Technikai szerkesztés: Dankó Mihály
Szerkesztőség telefonszáma:
06-45/404-011
E-mail: hirmondo.anarcs@citromail.hu

Tudni azt, hogy vannak emberek,
akik fontosak számunkra,
az is egy csoda.

Meghívó
Anarcs Község Önkormányzata tisztelettel
és szeretettel meghívja a falu minden
60. életévét betöltött lakóját hagyományos
idősek napi rendezvényére.
A rendezvény helye:
Czóbel Minka Tagintézmény tornaterme
A rendezvény ideje:
2012. december 15. (szombat) 11.00 óra.
Program: Polgármesteri köszöntő
Egyházi köszöntők
Iskolások karácsonyi műsora
Közös ebéd
Anarcs Község Önkormányzata
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Becsengetéstől a karácsonyi készülődésig
mikor a fecskék készü-

Alődnek a messzi, me-

legebb tájakra, az iskolás
gyerekek számára is megkezdődik az izgalmakkal
teli készülődés az új tanévre.

Óvodánkban történt
z óvodába lépés min-

Aden gyermek és szülő

életében emlékezetes pillanat, hisz elkezdődik a
gyermek leválása a szülőről, az első intézményi nevelés, a szocializáció.
Óvodánkban, ebben a tanévben 20 kiscsoportos gyerek
kezdte meg az óvodai életet,
amely zökkenőmentesen zajlott. Mára minden kisgyerek
beszoktatása megtörtént, és
már csak néha fordul elő reggelente egy kis pityergés. Minden
óvodai dolgozó nagy szeretettel fordul a kicsik felé, hiszen
az első napok a legnehezebbek
számukra. Óvodánkban a szülőkkel való eddigi jó kapcsolatunkat erősebbé, hatékonyabbá
szeretnénk tenni, a gyermekek
nevelése-fejlesztése érdekében.

Ezért az együttműködést tartalmilag is igyekszünk fejleszteni.
Nagy őszi projektünk a „Vitamin nap” volt, ahol a szülők aktív részvételére is számítottunk.
A szociális ellátó udvarán szerveztük ezt a programot, ahol
együtt serénykedett gyerek és
szülő.
Készítettünk gyümölcs salátát, almás kalácsot. Izgalmas
versenyeken szurkolhattunk a
résztvevőknek. Nagyon tartalmas és hasznos előadást hallhattak a vendégek a védőnőtől,
valamint, vérnyomás- és vércukormérésre is lehetőség volt.
Élményekkel teli, tartalmas
délelőttön vettek részt a jelenlévők. Az óvodánk évek óta
dédelget egy nagy álmot, amely
megvalósítása érdekében szerveztük meg a „Tánc-gálánkat”.
Ez a nagy álom egy sószo-

ba kialakítása a gyerekeknek,
amellyel a felső légúti megbetegedések megelőzését és gyógyítását segíthetnénk.
Ez a létesítmény igen költséges, ezért szükség van minden
lehetőség megragadására, így
az „Anarcsi óvodás gyermekekért alapítvány” számlájára
érkezett felajánlások mellett
egyéb források is szükségesek.
Nagyon lelkesen készültek a
gyermekek, óvodai dolgozók
erre a gálára. A táncbemutatók
nagy élményt jelentettek valamennyi vendég számára. A

szülők, támogatók is aktívan
kivették a részüket, úgy a szervezésből, mint a felajánlások
terén. Ezúton is köszönetet
szeretnék mondani a gyermekek nevében minden kedves
támogatónknak. A Mikulás és
karácsonyvárásra is izgatottan
készülnek a gyermekek, hisz
számukra talán ezek a legkedvesebb alkalmak.
A közelgő ünnepek előtt egy
idézettel kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt!
Kristóf Ibolya, óvodavezető

Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek.”
(Ara Rauch)

Különösen az első osztályosok számára tartogat rejtélyeket
az iskolás élet különös világa.
A nyár végén az iskolástáska
megvásárlása, a taneszközök
beszerzése is jelzi, hogy nemsokára itt az iskola.
Augusztus utolsó napjaiban
magkapták a tanulók a tankönyvcsomagot. A Községi Önkormányzat jóvoltából az idei
évben is teljesen ingyenesen
vehette kezébe minden tanuló
tankönyveit, munkafüzeteit.
A nyári nagytakarítás után a
régi barátságos iskolai környezet fogadta a tanulókat.
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iskolás tanulóval kezdtük meg,
s különösen nagy szeretettel fogadtuk a kis első osztályosokat.
Az óvónénik átkísérték őket
az óvodából, s átadták a tanító
néninek, aki gondos szeretettel tanítgatja, nevelgeti őket.
A számolás, írás, olvasás tudományát kóstolgató kis nebulók
mára már szépen elboldogulnak a tízes számkörben, sok
betűt megismertek, s már el is
tudják olvasni saját nevüket.
Első osztályosaink a
2012/2013-as tanévben:
BÁNYAI MÁTÉ
BORI BLANKA
DOBOS KRISTÓF
GÁL BALÁZS
BÁL BÉLA
HARASZTI VIRÁG
HERCEG MELINDA
HUSZTI ZSOLT

MÁSZÁROS MÁRK
PISZÁR MILÁN
RÁCZ KRISZTIÁN
SALLAI SZABOLCS
SÁNTA ÁDÁM
SMOHAI RÉKA
TÓTH ANDRÁS
TÓTH BALÁZS
VARGA MÁRK
VERES LEILA
tanító nénijük Ács Imréné

A felsőbb évesek is belevetették magukat a munkába.
A tanórai feladatok, szabadidős foglalkozások, szakkörök,
sportfoglalkozások tartalmasan
kötik le a gyerekeket.
Tovább folytatjuk intézményünkben a kompetencia alapú
oktatást, melynek segítségével
az életben jobban elboldoguló,
praktikus tudással is felvértezett tanulók hagyhatják el
majd a 8. évfolyam végén iskolánkat.
Azzal, hogy nagyobb lehetőséget biztosítunk a gyermekek
kreativitásának, kutató munkájának, megtanulják, hogyan
kell közösen dolgozni. A tananyagok és iskolai programok
projektben való megvalósítása
mára már megszokott módszerré vált tanodánkban.

Az idén is megszerveztük a
tanulók színházlátogatását. Novemberben ásványkiállítás volt
az iskolában. Nem csak megcsodálhattuk ezeket az érdekes
képződményeket, de még az
ásványokról érdekes előadást is
hallgathattak tanulóink.
November 17-én tartottuk
hagyományos jótékonysági bálunkat. A sikeres rendezvényt
több mint száz vendég tisztelte meg jelenlétével. A résztvevők és támogatók több mint
330 000 forintot adományoztak
az iskolának.
Sikeres, hagyományos programunkat az „Almanap”-ot a
gyermekek örömére az idén is
megtartottuk. Az egészséges
életmódot szorgalmazó plakátok mellett minden tanórán sort
kerítettünk arra, hogy ezt a finom gyümölcsünket a lehető
legjobban megismerjük.
A matematikaórák feladataiban, a tollbamondások szövegében is „megjelent” az alma.
Feldolgoztuk a görög mitológia
híres történetét, a trójai háborút, mely bizony egy alma –
igaz nem akármilyen – miatt
robbant ki.
A napot finomságokkal koronáztuk meg, mindenki megkóstolhatta a konyhás nénik által
sütött finom almás kalácsot. A

szülők is gondoskodtak különleges csemegékről, ízletes süteményekkel, kompótokkal kedveskedtek gyermekeiknek.
Reméljük, hogy a Mikulás is
időben megérkezik majd iskolánkba, s puttonyában mindenkinek hoz majd Mikulás-csomagot. December 5-én 9 órától
bábszínházi előadást, december
6-án pedig szórakoztató műsort
kapnak ajándékba tanulóink.
Mindkét rendezvényünket pályázati pénzből finanszírozzuk.
Decemberben kezdetét veszi a Karácsonyi projektünk.
Az adventi készülődés jegyében karácsonyi díszeket, kisebb
ajándéktárgyakat, adventi koszorúkat készítenek a tanulók,
melyekkel az osztályukat díszítik majd fel.
Bizonyára nem fog hiányozni
a karácsonyi mézeskalács sem
az ünnepi asztalról. A program
december 21-én karácsonyi ünnepséggel zárul, melyre a szülőket, érdeklődőket is szeretettel várjuk.
Az iskola tanulóifjúsága és
dolgozói nevében békességet,
boldogságot, szeretetben gazdag szép karácsonyt és minden
jóban bővelkedő új esztendőt
kívánok!

Karácsonyi fények jöjjetek
Asztalunkra étkeket,
Lelkünkbe reményeket,
Csendes nyugalmat hozzatok.
Csak a szeretet, semmi más
Mit minden igaz lélek
ez estén kíván.

Kertész Zoltánné
igazgató
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Becsengetéstől a karácsonyi készülődésig
mikor a fecskék készü-

Alődnek a messzi, me-

legebb tájakra, az iskolás
gyerekek számára is megkezdődik az izgalmakkal
teli készülődés az új tanévre.

Óvodánkban történt
z óvodába lépés min-

Aden gyermek és szülő

életében emlékezetes pillanat, hisz elkezdődik a
gyermek leválása a szülőről, az első intézményi nevelés, a szocializáció.
Óvodánkban, ebben a tanévben 20 kiscsoportos gyerek
kezdte meg az óvodai életet,
amely zökkenőmentesen zajlott. Mára minden kisgyerek
beszoktatása megtörtént, és
már csak néha fordul elő reggelente egy kis pityergés. Minden
óvodai dolgozó nagy szeretettel fordul a kicsik felé, hiszen
az első napok a legnehezebbek
számukra. Óvodánkban a szülőkkel való eddigi jó kapcsolatunkat erősebbé, hatékonyabbá
szeretnénk tenni, a gyermekek
nevelése-fejlesztése érdekében.

Ezért az együttműködést tartalmilag is igyekszünk fejleszteni.
Nagy őszi projektünk a „Vitamin nap” volt, ahol a szülők aktív részvételére is számítottunk.
A szociális ellátó udvarán szerveztük ezt a programot, ahol
együtt serénykedett gyerek és
szülő.
Készítettünk gyümölcs salátát, almás kalácsot. Izgalmas
versenyeken szurkolhattunk a
résztvevőknek. Nagyon tartalmas és hasznos előadást hallhattak a vendégek a védőnőtől,
valamint, vérnyomás- és vércukormérésre is lehetőség volt.
Élményekkel teli, tartalmas
délelőttön vettek részt a jelenlévők. Az óvodánk évek óta
dédelget egy nagy álmot, amely
megvalósítása érdekében szerveztük meg a „Tánc-gálánkat”.
Ez a nagy álom egy sószo-

ba kialakítása a gyerekeknek,
amellyel a felső légúti megbetegedések megelőzését és gyógyítását segíthetnénk.
Ez a létesítmény igen költséges, ezért szükség van minden
lehetőség megragadására, így
az „Anarcsi óvodás gyermekekért alapítvány” számlájára
érkezett felajánlások mellett
egyéb források is szükségesek.
Nagyon lelkesen készültek a
gyermekek, óvodai dolgozók
erre a gálára. A táncbemutatók
nagy élményt jelentettek valamennyi vendég számára. A

szülők, támogatók is aktívan
kivették a részüket, úgy a szervezésből, mint a felajánlások
terén. Ezúton is köszönetet
szeretnék mondani a gyermekek nevében minden kedves
támogatónknak. A Mikulás és
karácsonyvárásra is izgatottan
készülnek a gyermekek, hisz
számukra talán ezek a legkedvesebb alkalmak.
A közelgő ünnepek előtt egy
idézettel kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt!
Kristóf Ibolya, óvodavezető

Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek.”
(Ara Rauch)

Különösen az első osztályosok számára tartogat rejtélyeket
az iskolás élet különös világa.
A nyár végén az iskolástáska
megvásárlása, a taneszközök
beszerzése is jelzi, hogy nemsokára itt az iskola.
Augusztus utolsó napjaiban
magkapták a tanulók a tankönyvcsomagot. A Községi Önkormányzat jóvoltából az idei
évben is teljesen ingyenesen
vehette kezébe minden tanuló
tankönyveit, munkafüzeteit.
A nyári nagytakarítás után a
régi barátságos iskolai környezet fogadta a tanulókat.
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iskolás tanulóval kezdtük meg,
s különösen nagy szeretettel fogadtuk a kis első osztályosokat.
Az óvónénik átkísérték őket
az óvodából, s átadták a tanító
néninek, aki gondos szeretettel tanítgatja, nevelgeti őket.
A számolás, írás, olvasás tudományát kóstolgató kis nebulók
mára már szépen elboldogulnak a tízes számkörben, sok
betűt megismertek, s már el is
tudják olvasni saját nevüket.
Első osztályosaink a
2012/2013-as tanévben:
BÁNYAI MÁTÉ
BORI BLANKA
DOBOS KRISTÓF
GÁL BALÁZS
BÁL BÉLA
HARASZTI VIRÁG
HERCEG MELINDA
HUSZTI ZSOLT

MÁSZÁROS MÁRK
PISZÁR MILÁN
RÁCZ KRISZTIÁN
SALLAI SZABOLCS
SÁNTA ÁDÁM
SMOHAI RÉKA
TÓTH ANDRÁS
TÓTH BALÁZS
VARGA MÁRK
VERES LEILA
tanító nénijük Ács Imréné

A felsőbb évesek is belevetették magukat a munkába.
A tanórai feladatok, szabadidős foglalkozások, szakkörök,
sportfoglalkozások tartalmasan
kötik le a gyerekeket.
Tovább folytatjuk intézményünkben a kompetencia alapú
oktatást, melynek segítségével
az életben jobban elboldoguló,
praktikus tudással is felvértezett tanulók hagyhatják el
majd a 8. évfolyam végén iskolánkat.
Azzal, hogy nagyobb lehetőséget biztosítunk a gyermekek
kreativitásának, kutató munkájának, megtanulják, hogyan
kell közösen dolgozni. A tananyagok és iskolai programok
projektben való megvalósítása
mára már megszokott módszerré vált tanodánkban.

Az idén is megszerveztük a
tanulók színházlátogatását. Novemberben ásványkiállítás volt
az iskolában. Nem csak megcsodálhattuk ezeket az érdekes
képződményeket, de még az
ásványokról érdekes előadást is
hallgathattak tanulóink.
November 17-én tartottuk
hagyományos jótékonysági bálunkat. A sikeres rendezvényt
több mint száz vendég tisztelte meg jelenlétével. A résztvevők és támogatók több mint
330 000 forintot adományoztak
az iskolának.
Sikeres, hagyományos programunkat az „Almanap”-ot a
gyermekek örömére az idén is
megtartottuk. Az egészséges
életmódot szorgalmazó plakátok mellett minden tanórán sort
kerítettünk arra, hogy ezt a finom gyümölcsünket a lehető
legjobban megismerjük.
A matematikaórák feladataiban, a tollbamondások szövegében is „megjelent” az alma.
Feldolgoztuk a görög mitológia
híres történetét, a trójai háborút, mely bizony egy alma –
igaz nem akármilyen – miatt
robbant ki.
A napot finomságokkal koronáztuk meg, mindenki megkóstolhatta a konyhás nénik által
sütött finom almás kalácsot. A

szülők is gondoskodtak különleges csemegékről, ízletes süteményekkel, kompótokkal kedveskedtek gyermekeiknek.
Reméljük, hogy a Mikulás is
időben megérkezik majd iskolánkba, s puttonyában mindenkinek hoz majd Mikulás-csomagot. December 5-én 9 órától
bábszínházi előadást, december
6-án pedig szórakoztató műsort
kapnak ajándékba tanulóink.
Mindkét rendezvényünket pályázati pénzből finanszírozzuk.
Decemberben kezdetét veszi a Karácsonyi projektünk.
Az adventi készülődés jegyében karácsonyi díszeket, kisebb
ajándéktárgyakat, adventi koszorúkat készítenek a tanulók,
melyekkel az osztályukat díszítik majd fel.
Bizonyára nem fog hiányozni
a karácsonyi mézeskalács sem
az ünnepi asztalról. A program
december 21-én karácsonyi ünnepséggel zárul, melyre a szülőket, érdeklődőket is szeretettel várjuk.
Az iskola tanulóifjúsága és
dolgozói nevében békességet,
boldogságot, szeretetben gazdag szép karácsonyt és minden
jóban bővelkedő új esztendőt
kívánok!

Karácsonyi fények jöjjetek
Asztalunkra étkeket,
Lelkünkbe reményeket,
Csendes nyugalmat hozzatok.
Csak a szeretet, semmi más
Mit minden igaz lélek
ez estén kíván.

Kertész Zoltánné
igazgató
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
átmeneti segély iránti kérelmeket
bírált el.

2012. július 17. – 2012. november 28.
„A gyermek az öröm, reménység,
Gyönge testében van valami virági,
ártatlan lelkében van valami égi,
egész valója olyan Nekünk,
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” 

2012. október 8.

Gárdonyi Géza

Újszülött neve

Szüleik

Születés ideje

Farkas Noel
Márton Titanilla
Tiszai Gergő
Szalonna Dávid
Villás István
Paszternák Anna
Berta Zalán
Baglyos Zsolt

Lakatos Renáta, Farkas Tamás
Jónás Alexandra, Márton Mihály
Nádasi Zsuzsanna, Tiszai János László
Szabó Anita Erzsébet, Szalonna Zoltán
Belicza Mária, Villás István
Molnár Annamária, Paszternák András
Bíró Melinda, Berta László
Nagy Tímea, Baglyos Zsolt

Kisvárda, 2012. 08. 08.
Kisvárda, 2012. 09. 09.
Kisvárda, 2012. 09. 14.
Kisvárda, 2012. 09. 19.
Kisvárda, 2012. 09. 24.
Kisvárda, 2012. 10. 15.
Kisvárda, 2012. 11. 17.
Kisvárda, 2012. 11. 21.

„Jó érezni azt, hogy szeretlek,
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben
Rejtőzködni a mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid
Szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép.
Illyés Gyula
És csak veled teljes az élet.”

Házasságot kötöttek:

Házasságkötés ideje:

Paszternák András – Molnár Annamária
Peti Lajos – Batka Emese
Bodor István – Horváth Ágnes
Váradi Zsolt – Petykó Anita
Bodnár Milán – Csoma Beáta
Horváth Norbert – Dudás Éva

2012. június 9.
2012. augusztus 18.
2012. augusztus 25.
2012. szeptember 15.
2012. szeptember 15.
2012. november 9.

„Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét, és el ne feledd,
így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton, hol nincsen határ.”
Elhunyt neve:

Szitai László
Szopkó János
Bacskai László
Kósa Ferencné
Török István

Halálozás ideje

Budapest VII. 2012. 07. 22.
Anarcs, 2012. 08. 14.
Gyulaháza, 2012. 09. 14.
Kisvárda, 2012. 09. 30.
Kisvárda, 2012. 10. 08.

A Képviselő-testület:
– Megtárgyalta és jóváhagyta a
járási (fővárosi kerületi) hivatalok
kialakításához szükséges megállapodást.
– Csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához
és kiírta az „A” és „B” típusú pályázatot.
– Kezdeményezte az AnarcsGyulaháza Önkormányzati Társulásnál, hogy értékesítse a szélessávú
internet és kábeltévé hálózatot nyilvános pályázat keretében és vállalta,
hogy a rendszer műszaki feltételeit
meghatározó szakember költségeinek felét, összesen 120 000 Ft + áfa
összeget a Társulás rendelkezésére
bocsátja.

2012. október 30.
A Képviselő-testület:
– Visszavonta a köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről szóló 275/2012. (IX. 25.)
határozatát, mivel költségvetési
számítása szerint a jövőben a köznevelési intézményeit fenntartani,
üzemeltetni nem képes, ezért hagyja
az intézmény működtetésének állami fenntartásba vételét.
– Módosította a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásait.
– Mindkét egyháztól átvállalta a
hittankönyvek költségeit.
– Elhatározta, hogy megvásárol
egy Hauer típusú hótolót felszerelve
és kipróbálva 320 000 Ft összegért.
– Határozatot hozott arról, hogy
a szélessávú internet és kábeltévé hálózat értékesítésére irányuló
pályáztatási eljárás lebonyolításához 127 000 Ft összeget átad az
Anarcs-Gyulaháza Önkormányzati
Társulásnak annak érdekében, hogy
az a Nyír-ber Kft-t megbízza az
eljárás a versenyeztetés lebonyolítására.
– Elhatározta, hogy „az EU Önerő Alap felhasználásának részletes
szabályairól szóló 285/2012. (X.
9.) Korm. rendelet alapján vissza nem térítendő önerő támogatást igényel „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” elnevezésű KE-

OP-7.3.1.3/09-11-2011-0006 azonosító számú projekt saját forrásának
biztosítása érdekében 1 810 958 Ft
értékben. A Támogatási Szerződés
szerint a projekt összköltsége bruttó
12 073 054 Ft, melyből a támogatás
összege 10 262 096 Ft, az önkormányzati önerő mértéke 1 810 958
Ft.

2012. november 28.
A Képviselő-testület:
– Véleményezte a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
– Elfogadta Anarcs Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
– Megállapította az Önkormányzat 2013. évi koncepcióját.
– Módosította a vízgazdálkodási
közcélú feladatok ellátására történő
közfoglalkoztatásról szóló 98/2012.
(IV. 26.) határozatát.
– Módosította az Önkormányzat
2012. évi költségvetését.
– Rendeletet alkotott a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról.
A rendelet területi hatálya Anarcs
Község közigazgatási területéhez
tartozó termőföldekre – ide nem
értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket
– terjed ki, személyi hatálya pedig
mindazon természetes személyre,
jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra, aki/amely a fenti ingatlan használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a
továbbiakban: kötelezett). A mezőőri járulék mértéke 10 000 négyzetméterenként és évente 1000 Ft. A
mezőőri járulékot minden év május 31. napjáig egy összegben kell
megfizetni átutalással vagy postai
úton. A járulék határidőben történő
megfizetésének elmulasztása esetén
a Ptk. szerinti késedelmi kamattal
terhelten kell a járulékot megfizetni.
A rendelet 2013. január 1-jén lép
hatályba.
– Módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.
(V.01.) rendeletét.
– Jóváhagyta a 2013. évi belső
ellenőrzési tervet.
– Elfogadta a 2012. évi adóztatásról szóló beszámolót.
– Elhatározza, hogy 2012. december 14. napján 17.00 órakor a
Czóbel Minka Általános Iskola és
Óvoda aulájában közmeghallgatást
tart. A közmeghallgatás napirendje:

1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetési koncepcióról
3./ Lakossági kérdések, bejelentések
– Elhatározta, hogy 2012. december 15. napján 11.00 órától Idősek
Napja rendezvényt tart, melynek
keretében minden 60 éven felüli
anarcsi lakost vendégül lát és megajándékoz.
– Szerződést kötött az EH-SZER
Kft-vel a közvilágítási aktív berendezések használatára.
– Zárt ülés keretében határozatot
hozott a hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételéről; elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 20113. évi fordulója
keretében benyújtott pályázatokat;
szociális bérlakások kiutalásáról,
átmeneti segély iránti kérelmek elbírálásáról döntött.
– Zárt ülés keretében határozatot
hozott arról, hogy az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzeszköz átadásáról szóló 21/2012. (XI. 28.)
sz. határozata alapján a határozat
mellékletében felsorolt családok ré-

szére egyenként 3 000 Ft összegű
vásárlási utalványt juttat.
– Elhatározta, hogy valamennyi
óvodás és iskolás részére mikuláscsomagot készíttet.
– Elhatározta, hogy az Anarcs
Polgárőr Szervezet által elnyert pályázat előfinanszírozása érdekében
kölcsönad a Polgárőr Szervezet részére 1 millió forintot a támogatási
összeg megérkezéséig. A kölcsön
biztosítékaként a pályázat segítségével beszerzésre kerülő eszközök
az Önkormányzatnál letétbe kerülnek.
dr. Dolhai Edina jegyző
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Tudni azt, hogy vannak emberek,
akik fontosak számunkra,
az is egy csoda.

Meghívó
Anarcs Község Önkormányzata tisztelettel
és szeretettel meghívja a falu minden
60. életévét betöltött lakóját hagyományos
idősek napi rendezvényére.
A rendezvény helye:
Czóbel Minka Tagintézmény tornaterme
A rendezvény ideje:
2012. december 15. (szombat) 11.00 óra.
Program: Polgármesteri köszöntő
Egyházi köszöntők
Iskolások karácsonyi műsora
Közös ebéd
Anarcs Község Önkormányzata
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2012. augusztus 9.
A Képviselő-testület:
– Módosította a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás
Társulási Megállapodását.
– Elhatározta, hogy megvásárol
egy FONA 1000 nyálszívós fogászati kezelőegységet bruttó 2 728 667
Ft. értékben, az ehhez szükséges kéziműszer minimum készletet bruttó
436.000,- Ft értékben és egy polimerizációs lámpát bruttó 70 000 Ft
értékben.

2012. augusztus 21.
A Képviselő-testület:
– Módosította a fiatalok első lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005.(VI.30.)
rendeletét. A módosítás értelmében
a lakásszerzési támogatás iránti kérelmekről a képviselő-testület folyamatosan dönt.
– Módosította az önkormányzat
2012. évi költségvetését. Így a bevételi főösszeg 321 264 ezer forint,
a kiadási főösszeg 362 376 ezer forint, a hiány 41 112 ezer forint lett.
– Elfogadta az önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca költségvetési szerv
Alapító Okiratát.
– Elhatározta, hogy megvásárol
egy MTZ-820.4 típusú traktort a
CONSTAR HUNGARY Kft.-től
(4400 Nyíregyháza, Debrecenei út
103.). A traktor beszerzéséhez szükséges 4 600 000 Ft + Áfa összeget
költségvetésében biztosítja.
– Elhatározta, hogy a Lénártói átereszt meghosszabbítja, előfej kialakításával, és járdakapcsolatot létesít.
Az engedélyes tervek elkészítésével
Korcsmáros Rudolf okleveles építőmérnök, egyéni vállalkozót (4400
Nyíregyháza, Ószőlő u. 107. VI.
40.) bízta meg. Az engedélyes terv
elkészítéséhez szükséges 290 000
Ft+Áfa összeget költségvetésében
biztosítja.
– Elhatározta, hogy burkolt csapadékvíz elvezető árkot létesít a
Damjanich utcán a József Attila
és a Kölcsey utcák közötti szakaszon és a Széchenyi utcán a 0114

és 691 hrsz. közötti szakaszon. Az
engedélyes tervek elkészítésével
Korcsmáros Rudolf okleveles építőmérnök, egyéni vállalkozót (4400
Nyíregyháza, Ószőlő u. 107. VI.
40.) bízta meg. Az engedélyes terv
elkészítéséhez szükséges 290 000
Ft+Áfa összeget költségvetésében
biztosítja.
– Jóváhagyta Hajnal Mihály
festőművésszel halál esetére szóló ajándékozást felbontó okiratot,
együttműködési megállapodás megszüntetéséről szóló okiratot és ajándékozási szerződést.
– Zárt ülés keretében döntött a
2012. évi beiskolázás támogatásáról. A döntés értelmében a Közös Fenntartású Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás
és Könyvtár Tornyospálca Czóbel
Minka Tagintézménye Anarcs valamennyi általános iskolai tanulója részére a tankönyvet ingyenesen
biztosította, a középfokú oktatási
intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulók
részére - az érettségi, illetve az első
szakma megszerzéséig - 7 000 Ft,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult tanulók részére 10 000 Ft összegű, a felsőfokú
oktatási intézmény első évfolyamos,
nappali tagozatos hallgatója részére 15.000,- Ft összegű beiskolázási
támogatást nyújtott, kivéve azokat,
akik „B” típusú Bursa Ösztöndíjat
kapnak. A beiskolázási támogatáshoz szükséges 1 517 000 Ft összeget
a költségvetésében biztosítja.
– Zárt ülés keretében Anarcs
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének a pénzeszköz átadásáról szóló 14/2012. (VIII.
21.) sz. határozata alapján a határozat mellékletében felsorolt gyermekek részére egyenként 2 000 Ft
összegű tanszercsomagot juttatott.
– Zárt ülés keretében fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatása visszafizetése
okán jelzálogjog törléséről döntött.
– Zárt ülés keretében fiatalok első
lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról határozott.
– Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.
– Takács Tamás képviselő interpellációt nyújtott be a kazánprogram végrehajtásával kapcsolatosan, melyre a polgármester által
adott választ a képviselő-testület
elfogadta.
2012. szeptember 4.
A Képviselő-testület:

– Elhatározta, hogy „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és helyreállítása”
című előkészítési projekt részletes
megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésével és a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a MEGAKOM Kft-t (4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 28.) bízza meg bruttó
4.861.564,- Ft vállalkozói díjért.

2012. szeptember 10.
A Képviselő-testület:
– Határozatot hozott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatására
irányuló pályázat benyújtásáról.

2012. szeptember 25.
A Képviselő-testület:
– „Az Anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és helyreállítása” című projekt előkészítési
projekttel kapcsolatos vállalkozási
szerződések megkötéséről döntött
az alábbiak szerint:
Az előkészítési projekt
– műszeres favizsgálat feladatainak ellátásával a Főkert Nonprofit
Zrt.-t (1073 Budapest, Dob u. 90.)
bízza meg bruttó 228 600 Ft vállalkozói díjért,
– geodéziai felmérés aktualizálása feladatainak ellátásával Vida
László földmérőt (4400 Nyíregyháza, Alpár I. u. 18.) bízza meg bruttó
317 500 Ft vállalkozói díjért,
– geofizikai talajellenállás feladatainak ellátásával dr. Fatsar Kristófot, mint a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertművészeti Tanszékének vezetőjét bízza meg bruttó
508.000,- Ft vállalkozói díjért,
– építési engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
vonatkozó feladatainak ellátásával a Mundus Viridis Kft-t (4400
Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 30/A.)
bízza meg bruttó 1 841 500 Ft
és 1 905 000 Ft, összesen bruttó
3 746 500 Ft vállalkozói díjért,
– kerttörténész konzulencia feladatainak ellátásával a Mágus Kiadó és Kertművészeti Kft-t (1025
Budapest, Krecsányi u. 5.) bízza
meg bruttó 1 025 525 Ft vállalkozói díjért,
– akadálymentes honlap készítése
és a honlap folyamatos működtetése
és frissítése a projekt végéig feladatainak ellátásával a Forensys Kommunikációs Tanácsadó Kft-t (4400
Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46.)
bízza meg bruttó 377 190 Ft vállalkozói díjért.
– Kinyilvánította azon szándékát,

hogy az önkormányzat illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről való gondoskodást – a rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére
a következő naptári évben kezdődő tanévtől az államtól képes átvállalni.
– Határozatot hozott arról,
hogy a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás EU Önerő Alap támogatásra pályázzon a
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 pályázati azonosító számú, Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció
keretében támogatott „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt” saját forrásának kiegészítése érdekében. Úgy döntött,
hogy a Társulás alapító tagjaként
a Társulás által a „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt” projekt tárgyában
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 azonosítószámú pályázat Támogatási
Szerződése szerint 3 271 070 500
Ft összköltségű beruházás megvalósításához elnyert 2 780 409 925 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatáshoz összesen 51 561 170 Ft saját erőt költségvetése terhére biztosít, valamint hozzájárul 63 019 207
Ft összegű EU Önerő Alap támogatás igényléséhez.
– Elhatározta, hogy pályázatot
nyújt be a bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram keretében két kazán beszerzésére. Az egyik kazán elhelyezési helye
az iskola épületének óvodai része, a
másiké az Anarcs Községi Szociális
Ellátó Szolgálat.
– Az Anarcs Polgárőr Szervezetet 2012. évben további, 250 000
Ft. azaz kettőszáz-ötvenezer forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
– Kinyilatkozta, hogy az Anarcs
Kossuth utcán, 4105 sz. út 1+505
km szelvényében létesítendő gyalogátkelőhely megvilágításának
többlet üzemeltetésének költségét
vállalja.
– Határozatot hozott arról, hogy
Deák-Takács-Szilvia Antik batik című könyvének megjelenését
100 000 forinttal támogatja.
– Elhatározta, hogy lépéseket tesz
az Iskola utca parkolási problémájának megoldása érdekében.
– Zárt ülés keretében fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatása visszafizetése
okán jelzálogjog törléséről döntött,
szociális bérlakás kiutalása iránti és

Karácsonyi
recept

Boriné Margitka néni mézes
figurák receptje

Falunap 2012
I
dén nyáron augusztus
11-én rendeztük meg a
már hagyománnyá vált falunapot.

Délelőtt folyamán a Falunapi
kupáért mérkőztek meg az előzőleg benevezett csapatok, ahol
igen sok csapat vett részt, nagy
nézőközönség előtt.
A falunapi rendezvény több
helyszínen zajlott egy időben. A
Bárókert bejáratánál egész nap
rendelkezésre állt az ugrálóvár,
a csúszda, quad motorozás. Az

óvoda játszóterén az érdeklődők
kipróbálhatták az origamit, az
arcfestést, üvegfestést.
13 órakor kezdetét vette az
iskola udvarán a falunapi főzőverseny, ahol íncsiklandó ételeket főztek a nevezett csapatok.
Ezekkel egy időben a színpadon
egymást váltották a színesebbnél színesebb műsorszámok: a
Mistral Mazsorett csoport, Markó László és csapata karate-bemutatója, a Parapács együttes
gyermekműsora.
A délután folyamán a falu 800
éves évfordulója alkalmából kézimunka- illetve fotókiállítást tekinthettek meg az idelátogatók.

Hozzávalók: negyed kg porcukor, 2 egész tojás, 1 kávéskanál
őrölt szegfűszeg, 1 kávéskanál őrölt
fahéj, negyed kg langyosított méz, 2
dkg szalalkáli, 1 dkg szódabikarbóna, 1 evőkanál zsír, 2,5 dl forralt tej,
6 evőkanál baracklekvár, 1 kg liszt.
Elkészítés: a tejet meglangyosítjuk, két tálba tesszük. Egyikbe a
szalalkálit, a másikba a szódabikarbónát tesszük. Elkeverjük, hogy ne
legyen benne csomó, egészen addig,
amíg fel nem fut az edényben, majd
hozzáöntjük a többi hozzávalóhoz.
A tetejére lisztet teszünk és a tállal
együtt jól zárható nylonzacskóba
tesszük. Egy napig állni hagyjuk,
másnap kiborítjuk lisztezett gyúrótáblára. A megmaradt 20 dkg liszttel
jó összegyúrjuk, amíg fel nem veszi
az összes lisztet, majd három részre
osztjuk. Sodrófával ujjnyi vastagra
nyújtjuk, majd karácsonyi formákkal kiszaggatjuk. Zsírozott tepsübe
rakjuk, tojássárgájával megkenjük,
majd közepes lángon sütjük.
A díszítéshez habot készítünk:
20 dkg porcukrot, 1 tojás fehérjével
kemény habbá verünk, pár csepp
ecetet teszünk hozzá. A habbal díszítjük a kisült figurákat.
Jó étvágyat a finomsághoz!

Az óvoda udvarán favágó versenyen vehettek részt az érdeklődők, ahol összemérhették az erejüket. Nagy sikert aratott az „Egy
perc és nyersz” vetélkedő.
Az est fénypontjaként megérkezett sztárvendégünk Muri
Enikő, akit nagy tapssal jutalmazott a nagyszámú közönség. Jól
mulattak Séra Roland által szolgáltatott zenére a hajnalig tartó
utcabálon a táncos lábúak. Egész
nap üzemelt a büfé, fagylalt, lángos, kürtőskalács, vattacukor,
popcorn várta a megéhező, megszomjazó vendégeket.
Simon Nóra
képviselő

Községi és Iskolai Könyvtár
➜➜eMagyarország Pont

A

Községi Könyvtár 1960
óta működik községünkben. Eleinte heti 10 órás
nyitva tartással, majd 1987.
április 1-től napi 8 órás, heti
40 órás nyitva tartással áll a
látogatók rendelkezésére.

1989. január 1-től kettős funkciót tölt be, ellátja mind a községi,
mind az iskolai könyvtári teendőket.
A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
HÉTFŐ:
7.30–16.00-ig
KEDD:
7.30–17.00-ig
SZERDA:
7.30–16.00-ig
CSÜTÖRTÖK: 7.30–15.00-ig
PÉNTEK:
7.30–13.00-ig
SZOMBAT:
ZÁRVA
A könyvtár használatához beiratkozás szükséges. A beiratkozás
mindenki számára ingyenes.
Kölcsönzési határidő: 3 hét
A könyvtár szolgáltatásai:
●●Könyvkölcsönzés
●●Folyóirat helyben használata
●●Kézikönyvek helyben használata
●●H elyismereti
dokumentumok
helyben használata

Állományfeltáró eszközök használata
●●Házhozszállítás rászorulóknak
●●e Magyarország
tájékoztatási
pont
• Internethasználat
• Nyomtatás
• Másolás
• Szkennelés
●●Kézműves foglalkozások gyerekeknek
●●Könyvtárórák megtartása
●●Szabadidős tevékenységek szervezése
●●Ünnepségek szervezésének, lebonyolításának segítése
●●A könyvtárban elérhetők nyomtatott formában Anarcs Község
Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei.
A könyvtárban eMagyarország
Pont működik a könyvtár nyitva
tartásával egy időben heti 40 órában.
●●

Az e-Magyarország pont működése:

Az e-tanácsadók az e-Magyarország pontokon működnek, és szolgáltatása a teljes lakosság körében
elérhető.
eTanácsadó: Magyar Pálné
eTanácsadó ID száma: 263
eMagyarország Centrum
Postacíme:
NT Nonprofit Közhasznú Kft.
1398 Budapest Pf. 570.
e-mail: info@emagyarorszag.hu
Ingyenesen
igénybevehető
e-közszolgáltatások (bővebb inf.az
1044/2005.korm.határozatban)
●●szélessávú internet-hozzáférés
●●elektronikus levelezés
●●segítségnyújtás az internetezéshez
●●EU információs adatbázis
●●pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése
●●fénymásolás
●●álláskeresés interneten keresztül
az ÁFSZ adatbázisában
●●APEH, TB űrlapok letöltése,
nyomtatása
Minden kedves látogatót
szeretettel vár a könyvtáros:
Magyar Pálné

Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy megújult honlapunkon is
olvashatják az Anarcsi Hírmondót!

www.anarcs.hu

Ünnepi istentiszteleti
alkalmaink a református
templomban:

 ec. 19-22. (szerda-szombat): Bűnd
bánati istentiszteletek – 18.00 óra
●●dec. 23. Advent 4. vasárnapja – 11.00
óra istentisztelet
●●dec. 24. (hétfő) szenteste 18.00 óra –
gyermekek karácsonyi műsora
●●dec. 25. Karácsony 1. nap:
●●11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet – legátus szolgálata
●●15.00 óra – Ünnepi istentisztelet –
házassági jubilálók alkalma
●●dec. 26. Karácsony 2. nap:
●●11.00 óra – Ünnepi istentisztelet – legátus szolgálata
●●dec. 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó
istentisztelet
●●jan. 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet
●●

Közmeghallgatás

Anarcs község Képviselő-testülete 2012. december 14.
napján 17.00 órakor a Czóbel
Minka Tagintézmény aulájában
közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás napirendje:
1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2013. évi költségvetési koncepcióról
3./ Lakossági kérdések, bejelentések.
Mindenkit szeretettel várunk!

2

Anarcsi Hírmondó

8év0es0

Anarcs

Anarcsi

8év0es0cs
Anar

Hírmondó

Anarcs Község Önkormányzatának időszaki lapja

www.anarcs.hu

2012. december

VII. évfolyam 3. szám

Építsetek utat a pusztában az úrnak!
„Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az
Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben
Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy,
süllyedjen le minden hegy és halom, legyen
az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni
fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga
mondja ezt.”
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A katolikus tem

Ráléptünk egy olyan útra, amelyet a készülődés és a várakozás kettőssége jellemez, és
amelyet az advent szavunk fémjelez. Beléptünk abba az időszakba, amit az év legszebb
időszakának szoktak nevezni, hiszen ahogy
mondani szokták, közeledik a szeretet ünnepe.
Keresztyén szempontból ennek az ünnepnek a
várása és megélése nagyon sok kritikát kaphatna. Mert sajnos ezzel az ünnepünkkel is úgy
vagyunk, mint a legtöbbel, hogy vagy nem jól
ünnepeljük meg, vagy eltorzítottuk már annyira, hogy igazi lényege elsikkad.
Istenünk azért adott nekünk ünnepeket,
hogy feltöltekezzünk, erőt és reménységet merítsünk a hétköznapi küzdelmekhez. De ha jól
megfigyeljük, akkor azt láthatjuk, hogy minden ünnep előtt adott egy felkészülési időt is.
Karácsonyt megelőzi az advent ideje, húsvétot
a böjti időszak.
Mindnyájan arra vágyunk, hogy ebben az
évben is szeretettel és békességgel teljes karácsonyunk legyen. Erre viszont fel kell készülni. Az advent szó az Úr eljövetelét jelenti.
Ám két véglet van arra vonatkozóan, ahogy az
ember megérkezik karácsony estéjéhez.
Az egyik arra teszi a hangsúlyt, hogy várakozni kell. Ne tegyél semmit, csak várj! Várj,
és a csoda megérkezik szívedbe, családodba!
A másik véglet, amit az emberek zöme választ ebben az időszakban, hogy cselekedj.
Lassan munkálkodj azon, hogy olyan legyen a
karácsony, amilyennek szeretnéd. Járd az üzleteket és vásárold meg a karácsonyi ajándékokat, vagy töltsd az időt ajándékok készítésével,
tervezd meg, mi legyen a karácsonyi menü és
rukkolj elő valami olyannal, ami csak ennek a
napnak szól.
Az igazság valahol a kettő között van. Advent idején cselekedni is kell és várakozni is.
Ézsaiás próféta Igéje igazi adventi üzenetet

hordoz és most abban próbál nekünk segíteni,
hogy ne olyan legyen a karácsony, amilyennek
mi szeretnénk, hanem olyan, amilyennek Isten
szeretné tenni a számunkra.
Az Ige szerint az advent a cselekvés ideje.
Méghozzá nagyon nehéz munkát kell végezni,
utat kell építeni. Egy olyan utat, ami járható
lesz, egy olyan utat, ami elvezet a szívünktől
Istenig és elvezet a szívünktől a másik emberig. A karácsony titkát az találja meg, aki
békességes közösségre tud jutni Istennel és
embertársaival. Az advent tehát nemcsak várakozás, hanem cselekvés, útkészítés. De kérdezhetnénk, hogy hogyan?
„Készítsetek egyenes utat Istenünknek a
kietlenben!” „Jól készítsétek útját, a vendég
már közel…” – mondja a jól ismert református ének is. Istenünk tehát szeretne lakozást
venni a szívünkben. Mondhatnám így, hogy a
karácsonyt akkor élhetjük meg, ha befogadjuk
Őt. Mert nélküle nincs karácsony. De beengedjük-e az életünkbe, a szívünkbe? Rájövünk-e
arra, hogy mi magunknak nem tudunk ünnepet
kreálni, bármilyen külsőséggel akarjuk is azt
megteremteni. Karácsony csak ott lesz, ahol az
ember utat készít az Istennek a saját életében,
ahol helyet ad a Megváltó Jézus Krisztusnak.
Nehéz ez az útkészítés, hiszen be kell látnom,
hogy Istenre szükségem van, hogy nélküle
nem boldogulok. Ki kell egyenesítenem a
gondolataimat, amelyek istentagadásra, nélküle való élésre, akaratának semmibevételére
indítanának. Be kell engednem a szívembe,
a legbelsőmbe, az érzéseimbe. S valóban a
kietlenben kell ezt az utat készíteni, mert a lelkünk, az életünk, az életmódunk, a gondolkodásunk annyira sivár, annyira földhöz ragadt,
annyira nem látja és nem ismeri fel az igazi
értékeket, hanem beéri silánnyal, utánzattal,
hamisítvánnyal.
Az advent tehát először is az útkészítés
ideje, idebent a lelkünkben Isten számára.
Másodszor viszont útkészítés emberszív és
emberszív között. „Emelkedjék föl minden
völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék
síksággá!” Sajnos az ember nem csak az Isten
szívéhez vezető útját torlaszolja el vagy teszi
járhatatlanná, hanem a másik ember felé is

sokszor járhatatlan ez az út. Az advent annak
az ideje, hogy megértsük, hogy csak úgy van
igazi karácsony, ha a szívünkbe fogadott Isten
megnyithatja a szívünket a másik ember felé
is. Még belegondolni is fájdalmas, hogy hányan készülünk úgy a karácsonyra, a szeretet
ünnepére, hogy valakivel kapcsolatban düh,
harag, keserűség, békétlenség van a szívünkben. Pedig karácsony, az igazi karácsonyi szeretet és öröm megélése ott történhet meg, ahol
az ember utat készít a másik embernek.
Egy 12 éves kisfiú mondta a múltkor, hogy
gyűlölöm az apámat. Igen, sajnos sokak szívében van ezernyi okból kifolyólag seb, neheztelés, rosszallás, szeretetlenség és végső esetben
gyűlölet is szülő, testvér, közeli vagy távoli rokon és régebben barátnak mondott ember felé.
Ha ezzel van tele a szívünk, akkor ilyen szívvel persze hogy nem lehet békés és szeretettelje
karácsonyt ünnepelni. Istenünk azt mondja: készítsd az utat! Ha te ástál mély szakadékot valakivel való kapcsolatodban, akkor temesd be
ezt az árkot. Ha valaki szántszándékkal, vagy
tudatlanul egy halomnyi bánatot és megbántást
hordott közéd és maga közé, akkor kezdd el
azt elhordani. A lényeg az, hogy legyen kész
az út, lélektől lélekig, szívtől szívig. Tedd meg,
amit megtehetsz, és aztán várj, várakozz, mert
„megjelenik az Úr dicsősége”. Ebben az évben
is lesz karácsonyi ünnep. De csak azok fogják
megérezni melegét, szeretetét és áldását, akik
elkészültek az útépítéssel. Mondhatná valaki,
hogy van olyan szakadék, amit nem tudok betömni, és van olyan halom, amit senki sem képes elhordani. Hadd mondjam: Nem így van!!!
Ha először elkészül az út a szívedben Isten
számára, akkor Ő segít neked az útkészítésben
embertársaid felé. S ha Ő segít, akkor már
nincs olyan, hogy lehetetlen.
Még van néhány nap karácsonyig. Készítsétek hát az Úr útját, dolgozzatok és imádkozzatok emberi kapcsolataitokért, hogy számotokra
is megjelenhessen karácsony szent ünnepén az
Úr dicsősége. Füle Lajos írja: Egy csillag útnak indul, / egy istálló pedig az ember álmain
túl / csodával megtelik. Kívánom, hogy ennek
a csodának legyünk mindnyájan átélői a közelgő ünnepen.
Diák Péter református lelkész

Minden anarcsi lakosnak békés karácsonyt és eredményekben gazdag
új évet kíván Anarcs Község Önkormányzata

