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Húsvét, a mi Pászkánk
„Föltámadás napja a Pászka, az Úrnak Pászkája, világosodjunk fel, népek, mert
a halálból az életre és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük!...
Ó, valóban nagy és legszentebb Pászka: Krisztus! Ó, Bölcsesség, Istennek Igéje
és Erősség, add, hogy benned igazabban részesüljünk a te országod nem alkonyodó
napján!...
Szentséges Pászka lőn ma nekünk kinyilvánítva, az új és szent Pászka, titokteljes,
legtiszteltebb Pászka, Pászka a megváltó Krisztus, szeplőtelen Pászka, nagy Pászka,
a hívők Pászkája, a Paradicsom ajtaját megnyitó Pászka és minden hívőt megszentelő Pászka.”
/Húsvéti kánon/
„Pászka a megváltó Krisztus, szeplőtelen Pászka, nagy Pászka, a hívők Pászkája,
a Paradicsom ajtaját megnyitó Pászka és minden hívőt megszentelő Pászka.”
„Szépséges Pászka, az Úr Pászkája, Pászka! Legtisztesebb Pászka tűnt föl ma nekünk; Pászka, örömmel egymást öleljük; ó, Pászka, a szomorúság váltsága! Mert
ma a sírból, mint palotából, felragyogott Krisztus, és az asszonyokat örömmel eltölté,
mondván nekik: Ezt hirdessétek az apostoloknak!”
/Húsvéti stichira/

Óvodai farsang

Mit is jelent ez az idegen hangzású szó:
pászka? Gondolhatunk akár valamilyen ennivalóra, finomságra, de keresztény szóhasználatban magára Jézus Krisztusra utal.
Elsőként vizsgáljuk meg, mit jelent az
a szó: „pászka”. Héberül a szó átmenetet
jelent, latinul pedig a transitus szó a megfelelője.
Tehát, amikor húsvétot ünnepeljük, valójában egy átmenetre való emlékezést
ünnepelünk. Milyen átmenetről van szó?
Tudjuk, hogy Jézus halála előtt Jeruzsálem lakossága már készülődött az ünnepre,
a zsidó pászkaünnepre, a zsidó húsvétra.
Ekkor ünnepelték a szabadulást, a zsidóknak Egyiptomból az ígéret földjére való
kimenetelét.
A zsidók kivonulása elsőként egy áldozattal lett megjelölve. Minden zsidónak fel
kellett egy hibátlan bárányt áldoznia úgy,
hogy csontot ne törjenek benne, és háza
ajtaját e bárány vérével kellett megjelölnie.
Ezután a bárányt el kellett fogyasztaniuk.
Amikor elindultak, Isten egészen különleges, csodálatos módon védelmezte

meg őket. Felhő világított előttük. Isten a
sivatagban is a segítségükre sietett, mannát adott nekik eledelül és elegendő vizet,
amelyet Mózes a sziklából fakasztott a számukra. Semmiben nem szenvedtek hiányt.
Mégis, a negyven év alatt, amelyet az ígéret földjére való vándorlásuk során a sivatagban töltöttek, sokuknál gonosz szándék,
Isten akaratával való szembeszegülés és az
Ő ígéretében való kételkedés jelei mutatkoztak meg. Még Mózes és Áron is kétel-

kedett, ami miatt Isten tudtukra adta, hogy
ők sem fogják betenni a lábukat az ígéret
földjére, és nem ők, hanem Józsue fogja a
népet Kánaánba bevezetni.
Tehát a zsidó húsvét, előképe a keresztény húsvétnak. A keresztény húsvét
magának a mi Urunk Jézus Krisztusnak a
húsvétja. „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő
veszi el a világ bűneit.” (János evangéliuma 1,29)
A mi Urunk valóban a Bárány. Őt fogják
feláldozni. „Jézus tudta, hogy elérkezett az
óra, amikor a világból vissza kell térnie az
Atyához.” (Jn13,1) (M.L.)
Ez a nap a mi Urunk dicsőséges kivonulása ebből a világból Atyjához. Kivonulás
a bűn, a sötétség, a vétkes szenvedélyek
világából, amelyet egykor Egyiptom, ahol
a zsidó népet szolgaságban tartották, jelképez. Ez a világ is szolgaságban van,
mégpedig a gonosz szolgaságában. Ezért
nekünk ebből a világból az ígéret földjére, a mennyországba kell jutnunk. De erre
önerőből nem vagyunk képesek. Ezért volt
szükség, és van szükség a hibátlan Bárányra (Jézus Krisztusra), akinek csontját nem
törték, és aki önként szeretetből áldozta föl
magát értünk, s a világ életéért, az örök életért. Ez a mi örömünnepünk.
Monostory Marcel parochus

„Feltámadás napja van, világosodjunk fel ezen ünnepéllyel, és egymást, mint
testvérek, öleljük! A feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és így
énekeljünk: Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban
levőknek életet ajándékozott.!”
/Húsvéti stichira/
Szertartások Nagyhéten:

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda: előszenteltek liturgiája este ½ 6 órától
Nagycsütörtök: Du. 5 órától Szent Litugia, 6 órától kínszenvedési evangéliumok olvasása
Nagypéntek: Királyi imaórák reggel 8 órától, du. 5 órától sírbatételi vecsernye
Nagyszombat: reggel 8 óra Szent Liturgia, Feltámadási Szertartás este: 8 óra
Húsvét vasárnap: ½ 11 óra Szent Liturgia, Pászkaszentelés
Húsvét hétfő: 11 óra római katolikus szentmise

Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kíván
Anarcs Község Önkormányzata!
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2012. december 10.

2012. december 14.

A Képviselő-testület:
– Megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs-Ilk önkormányzatai
által társulásban fenntartott Közös
Fenntartású Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca többcélú intézménynek az iskola, az alapfokú művészetoktatás intézményegységei állami fenntartásba adására, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadására, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztására.
– 2013. január 1-jei hatállyal módosította és egységes szerkezetbe
foglalta a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca
Társulási Megállapodását.
– 2013. január 1. napjával módosította és egységes szerkezetbe
foglalta a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca költségvetési szerv Alapító
Okiratát.
– Megerősítette a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. december 4-én hozott döntését, egyetértett
a Társulás 2012. december 31. napjával történő megszüntetésével.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy a Háziorvosi ügyelet és
a Fogorvosi ügyelet 2013. január
1-jétől való közös ellátásában részt
kíván venni.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását.
– Határozatot hozott a Polgári
Védelmi Társulás 2012. december
31. napjával történő megszüntetéséről.
– Elfogadta a Kisvárdai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Anarcs Község közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóját.
– Megtárgyalta és elfogadta a
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
szóló átfogó értékeléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által küldött javaslatot.
– Zárt ülés keretében hátrányos
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről döntött és átmeneti segély
iránti kérelmeket bírált el.

A Képviselő-testület:
– Közmeghallgatást tartott, ahol
a 2012. évi gazdálkodásról szóló
beszámoló, a 2013. évi költségvetési koncepcióról szóló tájékoztató
hangzott el, és jelenlévő lakosok
tehették fel kérdéseiket és adhatták
elő véleményüket.

2013. január 14.
A Képviselő-testület:
– Vagyonkezelési szerződést kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 2013. január 1.
napjától állami fenntartásba került
köznevelési feladatok ellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon
kezelésére.
– Módosította a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
9/2003. (XI. 24.) rendeletét. A módosítás értelmében 2013. január 15.
napjától a folyékony hulladék közszolgáltatási díja az alábbiak szerint
alakul:
a) A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele magánszemélyek esetén 1 310 Ft/m3 + ÁFA,
melyből a gyűjtés és szállítás díja
1 030 Ft/m3 + ÁFA, az ártalmatlanítás díja 230 Ft/m3 + ÁFA, és az
elhelyezés díja 50 Ft/ m3 + ÁFA
csökkentve a lakossági települési
folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásával.
Ezt a különbözetet díjkompenzáció formájába az önkormányzat
havonta utólag fizeti meg a közszolgáltatónak, a közszolgáltató által
benyújtott és a lerakóhely üzemeltetője által igazolt számlák alapján.
Az önkormányzat a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatását a lakossági folyékony hulladék becsült
évi mennyisége alapján igényli Magyarország mindenkori éves költségvetési törvénye alapján.
b) A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele nem magánszemélyek esetében 1 460 Ft/m3 +
ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás
díja 1 030 Ft/m3 + ÁFA az ártalmatlanítás díja 230 Ft/m3 + ÁFA, és az
elhelyezés díja 200 Ft/ m3 + ÁFA.
– A rendelet-módosításnak megfelelően módosította a folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződést.
– Módosította az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
4/2010. (IV. 30.) rendeletét.
– Véleményezte Tornyospálca

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek napközbeni ellátásnak térítési díjáról
szóló rendelet-tervezetét.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a személyes gondoskodás körébe tartozó egyes szociális alapellátások, szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátások
közös fenntartásáról szóló Társulási
megállapodást.
– Elhatározza, hogy a tulajdonát képező Nissan Primastar típusú
gépjárművet szabad kapacitásában
gépjárművezetővel együtt bérbe
adja. A gépjármű használatáért fizetendő díj mértéke 50 Ft/megtett
km továbbá a gépjárművezető díja,
mely bruttó 1 200 Ft/munkaidőn túli
óra. A gépjármű használata során
felmerülő egyéb költség (pl.: parkolási díj, autópálya díj, stb.) is a
gépjármű-igénylőt terheli.
– Kifejezte azon igényét, mely
szerint kéri, hogy az állam a
14/28-ad arányú tulajdonát képező,
Anarcs belterület 16 hrsz-ú „kivett, beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan adja Anarcs Község
Önkormányzata ingyenes tulajdonába. Az ingatlant közút kialakítása
érdekében szükséges bővítés céljára
használná.
– Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. január 22.
A Képviselő-testület:
– Elfogadta Bóka Ferenc Ajak,
Arany János utca 15. szám alatti
lakosnak a Czóbel Minka Általános
Iskola és Óvoda óvodai részébe és
az Anarcs Községi Szociális Ellátó
Szolgálat központi épületébe beépítésre kerülő kazán kiviteli gépészeti
tervének elkészítésére és a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatát összesen
400 000 Ft + áfa összeggel.

2013. február 14.
A Képviselő-testület:
– Elhatározza, hogy pályázatot
nyújt be „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” címmel KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem, és
-helyreállítás, élettelen természeti
értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának
mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása konstrukcióra. A pályázat összes elszámolható
költsége: nettó 155 782 227 Ft +
42 061 202 Ft Áfa (27%), összesen

bruttó 197 843 429 Ft. A projekt
támogatási intenzitása: 100%, szükséges önerő: 0,- Ft, igényelt támogatás: bruttó 197 843 429 Ft.
– Véleményezte a Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Tornyospálca 2013. évi költségvetését és azt
átdolgozásra visszaadta.
– Anarcs Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének tervezetét teljes terjedelemben megismerte
és azt átdolgozásra visszaadta.
– Elfogadta az Anarcs Sportegyesület 2012. évben kapott támogatási
összeggel történő elszámolását.
– Elfogadta az Anarcs Polgárőr
Szervezet 2012. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását.
– Megtárgyalta az Anarcs Polgárőr Szervezet gépkocsijával kapcsolatos kérelmét és úgy határozott,
hogy a döntést elhalasztja.
– Közművelődési megállapodást
kötött a Béres József Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai
Egyesületével. A 2013. évi támogatás mértékét 50 000 Ft-ban állapította meg.
– Módosította a fejállomásra kötött bérleti szerződésnek a bérleti díjra vonatkozó rendelkezésit. A
bérleti díj mértékét 2013. március
1. napjától havi nettó 22 175 Ft összegben állapította meg.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala alapító
okiratát.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár
alapító okiratát.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodását.
– Jóváhagyta a gazdasági szervezettel nem rendelkező Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és
Könyvtár költségvetési szerv és a
Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv
közötti munkamegosztási megállapodását.
– Elhatározta, hogy a Startmunka
programhoz kapcsolódó Óvoda és
Szociális Ellátó Szolgálat épületébe
beépítésre kerülő biomassza kazán
épületgépészeti kiviteli tervét Bíró
Roland 4564 Nyírmada, Rákóczi út
23. sz. alatti székhelyű egyéni vállalkozóval készítteti el, egyenként
200 000 Ft vállalkozói díjért. Ezzel
egyidejűleg visszavonta a kazán-beruházás gépészeti tervezéséről és
engedélyeztetéséről szóló 31/2013.

Tájékoztatás az Anarcsi Óvoda nyílt
napjáról és az óvodai jelentkezésről:

Meghívó!

Az Anarcsi Óvoda Nevelőtestülete szeretettel hívja
és várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket, a
leendő óvodásokat

2013. március 27-én délelőtt
9 órától tartandó
„KAPUNYITÓ” programunkra

Mottónk:
„Kisgyermekem csak nézzél szerte szét,
Éretted van itt minden, ami szép.”
(Várnai Zseni)

A gyermekek rajzolhatnak, mozgásos tevékenységet folytathatnak, megismerkedhetnek az óvó nénikkel, dajka
nénikkel, a csoportszobákkal, az óvodai játékokkal. A szülők informálódhatnak nevelőmunkánk szellemiségéről.

Adó 1%-a
Kérjük mindazokat, akik a
múltban vagy a jelenben kötődnek óvodánkhoz, személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, vagy az „Anarcsi
Óvodás Gyermekekért alapítvány” számlájára befizetett összeggel továbbra is támogassák
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Anarcsi futball
ANARCS SE futball szakosztálya az idényre klubkártyát
adott ki, mellyel a futballt
szerető anarcsi lakosok támogathatják a csapatot.
Támogatói névsor:
1. Aros József
2. Bencs László
3. Bodor István
4. Bori József
5. Dajka Zoltán
6. Drabik Károly
7. Girán János
8. Haraszti Viktor
9. Horváth Attila
10. Huszti Zoltán
11. Kaczur László

A kártya a hazai meccsek ingyenes látogatásra is feljogosítja a tulajdonosokat.

Ára: 2000 Ft/ fő

12. Karámos István
13. Kertész Zoltán
14. Kertész Zoltánné
15. Kiss Ferenc
16. Koczák András
17. Koi Endre
18. Kozma János
19. K. Takács József
20. Megellai Nándor
21. Mizsák György
22. Pap Sándor

23. ifj. Pintér László
24. Séra István
25. Séra Zsolt
26. Sipos Tamás
27. Takács Tamás
28. Varga István
29. Varga Krisztián
30. Varga László
31. Vavrek Tamás
32. Vitai Mihály
33. Zámbori Imre

Március 15-ei ünnepség
az iskolában

alapítványunkat, óvodánkat.
Kérjük felajánlásukat olyan
nemes célra, mint az Anarcsi
Óvodás gyerekek óvodai nevelésének segítése, egy korszerű
falusi óvoda támogatása.
Kérjük, adják át az alapítványunk adószámát munkatársaiknak, rokonaiknak,
szomszédaiknak!
Adószámunk: 18803671-1-15

Kívánok minden kedves olvasónak
kellemes és boldog húsvéti ünnepeket az
Anarcsi Óvoda nevelőközössége nevében!
„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”
(Juhász Gyula: Húsvétra)

Kristóf Ibolya óvodavezető

Felhívás

Kérjük adója 1%-nak felajánlásával segítse
AZ ANARCSI ISKOLÁS GYEREMEKEKÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT!

Adószámunk: 19211916-1-15

A gyermekek nevében köszönjük felajánlását!
Ezúton köszönjük meg támogatóinknak, hogy 2011. évi
adójuk 1%-ának felajánlásával, 58 781 forinttal segítették
az alapítvány működését.

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.
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Óvodai hírmorzsák!
z iskolaérettség meg-

Aállapítása, annak el-

döntése, hogy egy gyerek
érett-e az iskola megkezdésére, felelősségteljes
feladat szülőnek, óvónőnek egyaránt.
A gyermek érdekeit szem
előtt tartva hozhatjuk meg a
legjobb döntést. Segítséget jelent a szülőknek az elsős tanító
meghívásával szervezett szülői
értekezlet, ahol a tanító néni
részletes tájékoztatást nyújt az
iskolaérettség kritériumairól.
Intézményünkben már hagyomány ez a program. Az óvodában eltöltött évek az iskola
előkészítésben döntő szerepet
játszanak, hisz itt tanulják meg,
sajátítják el a gyermekek mindazokat a képességeket, amelyek a sikeres iskolakezdéshez
szükségesek. Ebben a korban
a legfogékonyabbak, legnyitottabbak az újra, számtalan tevékenység közben fejlődnek az
értelmi, érzelmi és szociális képességeik.
Február végén már tudjuk,
hogy a következő tanévben 18
nagycsoportos fogja elkezdeni
az iskolát.
A február minden óvodás
gyermeknek tartogat érdekes
programot, ilyen a télűző far-

sang is. Idén is nagy várakozás
előzte meg ezt a napot, amelyen átváltozhattak kedvenc
mesehősükké, vagy amivé csak
szerettek volna. Jó hangulatú vidám délelőttöt töltöttünk
el, amelyről nem hiányozott
a sok vidám vetélkedő, játék,
mulatság, jelmezverseny és a
tánc sem. Az óvodánk apraja nagyja emlékezetes télbúcsúztatón vett részt ezen a napon.
A szülők támogatásának, felajánlásaiknak köszönhetően a
finomságokban sem volt hiány,
köszönet érte minden kedves
támogatónknak.
Az óvodai élet mindennapjait
a pedagógiai programunkban
meghatározottak szerint igyekszünk élményekkel megtölteni.
A gyermekeknek a mindennapi
tevékenységeiket úgy szervezzük, hogy azok által ismereteik, képességeik fejlődjenek, de
ugyanakkor az élményszerzés
is biztosítva legyen. Szinte havonta szervezünk bábszínházi
előadást, amelyet az óvoda valamennyi kis lakója nagy örömmel fogad. A középső és nagycsoportos gyerekek a kisvárdai
várszínház bérletes előadásait
is látogatják, amelyre autóbusszal utaznak be.
Valamennyi ünnepet várakozás előzi meg, így a nőnapot,

2012. november 28. – 2013. március 19.
Simon Ágnes: Babaköszöntő
Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!
nemzeti ünnepünket: március
15-ét is. Nemzeti ünnepünkhöz
kapcsolódva változatos programokat, tevékenységeket kínáltunk óvodásainknak. Beszélgettünk, könyveket nézegettünk a huszárokról, katonákról,
hőseinkről, nemzeti jelképeinkről. Festettünk, ragasztottunk
zászlókat, csákókat, pártákat,
huszárokat.
A tevékenységek közben a
gyerekek népi mondókákkal,
versekkel, dalokkal ismerkedhettek meg. Az ő számukra a
menetelés, a zászló- és csákókészítés is nagy élmény és ezáltal az ünnep lényege is érthetőbbé válik számukra.
A húsvétvárás, a készülődés
izgalma jellemzi most az óvodásainkat, hisz ez az ünnep kisfiúknak, kislányoknak egyaránt
kedves. Ehhez a naphoz szeret-

nénk kötni a „KAPUNYITÓ”
programunkat, amelyet a leendő óvodásgyerekek számára
szervezünk. Ezen a napon kézműves és egyéb érdekes tevékenységek szervezése mellett,
betekinthetnek a kedves leendő
óvodás gyermekek és a szüleik
az Anarcsi óvoda mindennapjaiba. Kérek minden érintettet a
magam és az óvoda valamennyi dolgozója nevében, hogy
jöjjenek el hozzánk és töltsenek
el velünk és a gyerekekkel egy
tartalmas, vidám délelőttöt.

ÓVODAI

JELENTKEZÉS
Értesítjük a
Kedves Szülőket,
hogy a 2013/2014-es
nevelési évre szóló
óvodai jelentkezés

2013. április
8.–április 12-ig
8–15 óráig lesz.
Kérjük,
hozzák magukkal:
• Gyermeküket-, a gyermek TAJ kártyáját;
• A gyermek születési
anyakönyvi kivonatát;
• A szülő személyi igazolványát és a lakcímkártyát.

Bűvész az oviban

Az óvoda nevelőközössége szeretettel várja
az új jelentkezőket!

Újszülött neve

Szüleik

Születés helye, ideje

Takács Fanni
Kovács-Barta Benedek
Horváth Flórián
Balogh Hanna Dóra
Mikula Hanna

Hosszú Zsuzsa, Takács Miklós
Barta Stefánia Klára, Kovács Csaba
Dudás Éva, Horváth Norbert
Lakatos Dóra, Balogh Krisztián Mózes
Sándor Judit, Mikula János

Kisvárda,
Nyíregyháza,
Kisvárda,
Kisvárda,
Kisvárda,

2012. 11. 28.
2012. 11. 29.
2012. 12. 03.
2013. 01. 28.
3013. 03. 21.

Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy Téged már hiába várunk.
Elhunyt neve:

Halálozás ideje

Moni Istvánné
Sárosi István
Varga Istvánné
Takács László
Karskó István

Gyulaháza, 2012. 11. 11.
Kisvárda, 2012. 12. 06.
Kisvárda, 2013. 01. 07.
Anarcs, 2013. 01. 16.
Kisvárda, 2013. 01. 13.

Testületi ülések döntései, Ünnepi istentiszteletek rendje
a Református templomban:
rendeletei, határozatai:
virágvasárnap
márc. 24., 11.00 óra
bűnbánati istentiszteletek
márc. 26–27., 18.00 óra
●●nagycsütörtök, úrvacsora
márc. 28., 18.00 óra
●●nagypénteki passiós istentisztelet
márc. 29., 11.00 óra
●●húsvéti gyermek délután
márc. 30., 14.00 óra
●●nagyszombati istentisztelet
márc. 30., 18.00 óra
●●húsvéthajnali áhitat a ravatalozónál
márc. 31., 6.00 óra
●●húsvétvasárnap, úrvacsora
márc. 31., 11.00 óra
●●húsvétvasárnap
márc. 31., 15.00 óra
●●húsvéthétfő
ápr. 1., 11.00 óra
●●

(I.22.) határozatát, melyben Bóka
Ferenc egyéni vállalkozót bízta
meg a tervek elkészítésével és
a szükséges engedélyezési eljárás
lefolytatásával.
– Határozatot hozott 1 db Calor
V50kW és 1 db Calor V70-75 kW
típusú kazán és a hozzá tartozó
füstcsövek gyártótól történő megrendeléséről.
– Módosította a fiatalok első
lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005.
(VI.30.) rendeletét, melynek értelmében a támogatási kérelmet
lakásépítés esetén a lakás használatbavételét engedélyező határozat
kiadása előtt, lakásvásárlás esetén
a lakás vételére megkötött adás-

vételi szerződés keltét követő 90
napon belül lehet beadni.
– Határozatot hozott az asztalitenisz Országos Diákolimpián
résztvevő gyermekek támogatásáról.
– Zárt ülés keretében vezetői
megbízást adott Bakai-Sándor
Zsuzsa részre az Anarcs Községi
Szociális Ellátó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására. Fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatása iránti kérelmeket bírált el,
jelzálogjog törléséről döntött és
átmeneti segély iránti kérelmeket
bírált el.
Dr. Dolhai Edina
jegyző

●●

Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra!
Betegúrvacsorát húsvétvasárnap délután
viszünk. Kérem, jelezze kérését
a Lelkészi Hivatal felé! (tel: 404-035)
Legátusunk húsvétra:
Petróczi Szabolcs V. éves teol. hallg.
Köszönjük, hogy adományával támogatja
a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemet és legátusunkat!

Diák Péter
Diák Péter
Diák Péter
Diák Péter
lelkész család
Diák Péter
Diák Péter
Petróczi Szabolcs
Diák Péter
Petróczi Szabolcs
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Megújulhat a Czóbel-kúria
páratlan értékű kertje
narcs Község Önkormányzata páA
lyázatot nyújtott be a

KEOP-3.1.2/09-11 pályázati kiírásra „Az anarcsi
Czóbel-kúria történeti
kertjének megőrzése és
helyreállítása” címmel.
Amennyiben a pályázat
kedvező elbírálásban részesül, közel 200 millió
Ft-os, 100%-os támogatással valósulhat meg a
park megújítása.
Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása c. projekt előkészítése már 2009-ben megkezdődött és a 2011-ben a módosított KEOP 7.3.1.3/09-11
kódszámú pályázati kiírás megjelenését követően gyorsult fel.
Első lépésben a projektgazda
önkormányzat megbízásából
Ecsedy Anna művészettörténész, okl. tájépítész mérnök és
Alföldy Gábor okl. tájépítész
mérnök, kerttörténész, műemlékvédelmi szakmérnök elkészítette a park kerttörténeti tudományos dokumentációját és
helyreállítási javaslatát.
A tudományos dokumentáció
eredményeire és megállapításaira, helyreállítási javaslataira
alapozva a Mundus Viridis Kft.
Lipcsei Ágnes tervező vezetésével elkészítette a kert helyreállításának kertépítészeti tanulmánytervét, és eközben a
Megakom Kft. elkészítette az
előkészítési pályázat benyújtásához szükséges Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt. A
projektgazda már 2007 óta vízjogi engedélyes tervvel rendelkezik a tó és a csatorna rekonstrukciójára vonatkozóan.
Az első fordulós pályázat
sikerét követően kidolgozásra
kerültek a második fordulós
pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentumok,
a kertépítészeti engedélyezési
terv, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, majd 2013
márciusában benyújtásra ke-

rült a pályázat is. A pályázat
közvetlen célja a Czóbel-kúria
védett történeti kertjének történeti, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai értékeinek
helyreállítása, megőrzése, rekonstrukciója, továbbá a közönségnek való bemutatása.
A beruházás a település és a
kistérség környezeti fenntartását hivatott javítani, a történeti
kert értékes növényállományának felújítására és megőrzésére kerül sor. A projektnek köszönhetően a park visszanyeri
egykori pompáját, és újra elérhetővé válik az odalátogatók
számára.
A beruházás az alábbi elemekből tevődik össze:
– Meglévő, zavaró építmények
elbontása, adott esetben
rekonstrukcióra történő előkészítése;
– Kertrégészeti kutatások lefolytatása;
– Lőszermentesítés;
– Ifjító-tisztító munkálatok (értékes dendrológiai állomány
állagmegóvását, egészségmegóvását célzó munkálatok), faállomány szakszerű
megújítása, kezelése;
– Az egykori kerttörténeti stílust megidéző és alátámasztó
sétány-hálózat és kerti építmények rekonstrukciója;
– Csatorna és tó rekonstrukciója;
– Öntözőhálózat kiépítése;
– Zöldfelületek előkészítése,
növénytelepítés, talajerő

utánpótlás, gyepesítés és
egyéb kiegészítő
munkálatok.
A projekt előkészítésben
résztvevők szoros együttműködésben, aktív párbeszédet
folytatva készítették el a szükséges dokumentációkat. A park
rekonstrukciójának tervezése
során az Önkormányzat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
– a későbbi fázisban az engedé-

lyező hatóság – hozzájárulását,
valamint a Hortobágyi Nemzeti
Park támogatását is megszerezte a projekt előkészítéséhez és
megvalósításához.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Megakom Kft.
projektmenedzser

Mozzanatok az iskola életéből
z új esztendő új ki-

Ahívásokat tartogatott

az általános iskolások
számára. Január közepén
lezárult a félév, mely előtt
bizony sok-sok felmérésre, dolgozatra, szóbeli
feleletre kellett készülni
tanulóinknak.

A második félévet január
14-én kezdtük újult erővel. A
nevelők a legjobb tudásuk szerint, a pedagógia módszerek
széles tárházával birtokukban
oktatják és nevelik a nebulókat.
A tanulmányi munka mellett
már január végén megindult a
lázas készülődés a farsangra. A
tanulók ötletes jelmezekbe öltöztek, „eljött” közénk a Nap és
Hold, a strucc, egy csinos sellőlány, a rongybaba, Spongyabob
és sokan mások.
Az osztályok táncos műsorral készültek: az elsősök vidám
tánccal örvendeztettek meg
bennünket, a másodikosok egy
kicsit visszamentek az időben
pólyásbaba korukig, de azért

igen ügyesen ropták a táncot.
A negyedikesek énekes-táncos
produkciót mutattak be. Az
ötödik osztályosok a táncórákon tanult ismereteikből adtak
ízelítőt a nézőközönségnek. A
hatodikosok igazi retródiszkót
teremtettek, fergeteges hangulatot teremtve táncos produkciójukkal. A borzongás és
ijesztgetés sem hiányzott ezen
a délutánon, hiszen a 7. osztályosok vérfagyasztó hangulattal indított fellépése zombikat
keltett életre. A produkciókat
a közönség nagy tapssal jutalmazta, a Diákönkormányzat
pedig ajándékokkal honorálta a
lelkes munkát.
A délutáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény talált gazdára. Támogatóinknak
ezúton is köszönjük a sok felajánlást.
A februári hónapban már hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek
bemutatjuk intézményünket. A
leendő elsősök tanító nénije az
elsős tanító nénivel és az intéz-

Versenyeredmények 2012/2013. tanév

Gallyazási
felhívás
Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat,
anak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül
található növényzet eltávolításáról!
Miért fordulunk Önhöz?
●●Mert mindez az Ön tulajdonát, illetve az Ön által használt ingatlant érinti.
●●Mert a fák, bokrok ágainak visszavágása során Ön tudja maximális mértékben szem előtt tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait.
●●Mert a szabálysértésekról szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet 130§
(1) bekezdése alapján pénzbírsággal sújtható az, aki nem növénymentesíti
a villamosmű biztonsági övezetét.
Biztonság mindenek előtt!
Kérjük, mindenképpen jelentse be a gallyazás időpontját, hogy az érintett
szakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesítsük!
A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért nem vállalunk felelősséget!
A bejelentést a következő telefonszámon teheti meg: 06-40/220-210

E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4002 Debrecen, Pf. 5.
www.eon.hu aramhalozat@eon.hu
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ményvezetővel részt vesz az
óvodások szülői értekezletén,
ahol bemutatjuk az intézményt,
ismerkedünk a szülőkkel. Az
Iskolacsalogató programunk
következő része az a bemutató óra, ahol a nagycsoportosok
meglátogatják az elsősöket tanórán, s ismerkednek az iskolás
élettel.
Tanintézményünkben nagy
figyelmet fordítunk a szülőkkel való jó kapcsolatra, minden
nevelő tart nyílt tanítási órát,
ahová szeretettel várjuk a szülőket.
Nyolcadik osztályosaink
a napokban már megtudják
a központi felvételi eredményeik alapján a középiskolai
rangsorban elfoglalt helyüket,
s latolgatják esélyeiket, hogy
melyik helyre is juthatnak be
teljesítményük alapján. A hiva-

talos értesítéseket is nemsokára
megkapják a tanulók.
Húsvétra várva az intézmény
háromhetes projektet tart, mely
a készülődés szinte minden elemét magában foglalja. A tanulók megismerkednek a húsvéti
népszokásokkal, ételekkel, hagyományokkal, melyeket változatos formában dolgoznak fel,
ezzel is gazdagítva ismereteiket. A projektet lezáró napon a
szülőket is vártuk, hogy együtt
munkálkodva gyermekükkel
részesüljenek az ünnepvárás izgalmas élményében.
Minden kedves olvasónak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket kívánok a Czóbel Minka
Tagintézmény dolgozói közössége és a tanulói nevében!
Kertész Zoltánné

Azt kívánom, most még sokáig éljenek
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek
Mind földön, mind mennyben boldogok
legyenek!
Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca
Czóbel Minka Tagintézménye Anarcs
4546 Anarcs, Iskola utca 2.
E-mail: kozosfenntartq@citromail.hu
Tel. és Fax: 45-404-088

2012. szeptember 28. – Megyei
mesemondó verseny Nyíregyháza
1) Dajka Ivett 2) Takács Dalma –
különdíjat kapott 3) Bori Milán
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

2012. december 9. – Arany János
nyelvi vetélkedő országos verseny Budapest
Döntő: Takács Bence 6. o. – 5. helyezés
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

ÉRTESÍTÉS a 2013/2014. tanévre történő iskolai beiratkozásról

2012. október 3. – Arany János
nyelvi vetélkedő (házi)
27 tanuló vett részt.

2013. január 31. – Apáczai nyelvtan verseny – megyei
1) Takács Bence 6. o. 5. helyezés
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

Az iskolai beiratkozás ideje:
2013. április 8. Hétfő
8.00–18.00
2013. április 9. Kedd
8.00–18.00

2013. március 18. – „Szép magyar
beszéd” verseny Kisvárda
1) Takács Bence 6. o. 2. helyezés
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné
2) Takács Adrienn 8.o. 3) Dajka Petra 8.o.
Felkészítő tanár: Simon Nóra

– a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (lakcímkártya hátoldalán található)
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
(óvodai szakvélemény)
– a gyermek TAJ száma

2012. november 17.
– Bottyán Lóránt asztalitenisz
emlékverseny Nyíregyháza
1) Csépke Erika 1. helyezés saját korcsoportban, 2. helyezés összevont korcsoportban 2) Fekete József 3) Kantár
Kevin 4) Szép Attila 5) Frankovics
Zsolt 6) Deák Dominik
Felkészítő tanár: Nagy Attila
2012. október 3. – Arany János
nyelvi vetélkedő II. fordulóba
továbbjutott
1) Papik Beáta 4. o. 2) Prámer Krisztina 4. o. 3) Takács Dorina 4. o.
4) Molnár Virág 4. o.
Felkészítő tanár:
Nagyné Kiss Marianna
1) Takács Bence 6. o.
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

2013. január 21. – Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Takács Bence 6. o. – megyei döntőbe
jutott
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné
2013. március 4–5. – Országos
Diákolimpia Budapest
1) Csépke Erika
2) Kantár Kevin
3) Fekete József
Csapatban 3. helyezés
Felkészítő tanár: Nagy Attila

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A beiratkozás helyszíne:
4546 Anarcs, Iskola utca 2. Czóbel Minka Tagintézmény titkárság
A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi lehetőség van. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést
követ el, és pénzbírsággal sújtható. Szabálysértési hatóságként a jelenleg hatályos rendelkezések szerint a kormányhivatal jár el.
Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető
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Megújulhat a Czóbel-kúria
páratlan értékű kertje
narcs Község Önkormányzata páA
lyázatot nyújtott be a

KEOP-3.1.2/09-11 pályázati kiírásra „Az anarcsi
Czóbel-kúria történeti
kertjének megőrzése és
helyreállítása” címmel.
Amennyiben a pályázat
kedvező elbírálásban részesül, közel 200 millió
Ft-os, 100%-os támogatással valósulhat meg a
park megújítása.
Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása c. projekt előkészítése már 2009-ben megkezdődött és a 2011-ben a módosított KEOP 7.3.1.3/09-11
kódszámú pályázati kiírás megjelenését követően gyorsult fel.
Első lépésben a projektgazda
önkormányzat megbízásából
Ecsedy Anna művészettörténész, okl. tájépítész mérnök és
Alföldy Gábor okl. tájépítész
mérnök, kerttörténész, műemlékvédelmi szakmérnök elkészítette a park kerttörténeti tudományos dokumentációját és
helyreállítási javaslatát.
A tudományos dokumentáció
eredményeire és megállapításaira, helyreállítási javaslataira
alapozva a Mundus Viridis Kft.
Lipcsei Ágnes tervező vezetésével elkészítette a kert helyreállításának kertépítészeti tanulmánytervét, és eközben a
Megakom Kft. elkészítette az
előkészítési pályázat benyújtásához szükséges Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt. A
projektgazda már 2007 óta vízjogi engedélyes tervvel rendelkezik a tó és a csatorna rekonstrukciójára vonatkozóan.
Az első fordulós pályázat
sikerét követően kidolgozásra
kerültek a második fordulós
pályázat benyújtásához szükséges szakmai dokumentumok,
a kertépítészeti engedélyezési
terv, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, majd 2013
márciusában benyújtásra ke-

rült a pályázat is. A pályázat
közvetlen célja a Czóbel-kúria
védett történeti kertjének történeti, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai értékeinek
helyreállítása, megőrzése, rekonstrukciója, továbbá a közönségnek való bemutatása.
A beruházás a település és a
kistérség környezeti fenntartását hivatott javítani, a történeti
kert értékes növényállományának felújítására és megőrzésére kerül sor. A projektnek köszönhetően a park visszanyeri
egykori pompáját, és újra elérhetővé válik az odalátogatók
számára.
A beruházás az alábbi elemekből tevődik össze:
– Meglévő, zavaró építmények
elbontása, adott esetben
rekonstrukcióra történő előkészítése;
– Kertrégészeti kutatások lefolytatása;
– Lőszermentesítés;
– Ifjító-tisztító munkálatok (értékes dendrológiai állomány
állagmegóvását, egészségmegóvását célzó munkálatok), faállomány szakszerű
megújítása, kezelése;
– Az egykori kerttörténeti stílust megidéző és alátámasztó
sétány-hálózat és kerti építmények rekonstrukciója;
– Csatorna és tó rekonstrukciója;
– Öntözőhálózat kiépítése;
– Zöldfelületek előkészítése,
növénytelepítés, talajerő

utánpótlás, gyepesítés és
egyéb kiegészítő
munkálatok.
A projekt előkészítésben
résztvevők szoros együttműködésben, aktív párbeszédet
folytatva készítették el a szükséges dokumentációkat. A park
rekonstrukciójának tervezése
során az Önkormányzat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
– a későbbi fázisban az engedé-

lyező hatóság – hozzájárulását,
valamint a Hortobágyi Nemzeti
Park támogatását is megszerezte a projekt előkészítéséhez és
megvalósításához.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Megakom Kft.
projektmenedzser

Mozzanatok az iskola életéből
z új esztendő új ki-

Ahívásokat tartogatott

az általános iskolások
számára. Január közepén
lezárult a félév, mely előtt
bizony sok-sok felmérésre, dolgozatra, szóbeli
feleletre kellett készülni
tanulóinknak.

A második félévet január
14-én kezdtük újult erővel. A
nevelők a legjobb tudásuk szerint, a pedagógia módszerek
széles tárházával birtokukban
oktatják és nevelik a nebulókat.
A tanulmányi munka mellett
már január végén megindult a
lázas készülődés a farsangra. A
tanulók ötletes jelmezekbe öltöztek, „eljött” közénk a Nap és
Hold, a strucc, egy csinos sellőlány, a rongybaba, Spongyabob
és sokan mások.
Az osztályok táncos műsorral készültek: az elsősök vidám
tánccal örvendeztettek meg
bennünket, a másodikosok egy
kicsit visszamentek az időben
pólyásbaba korukig, de azért

igen ügyesen ropták a táncot.
A negyedikesek énekes-táncos
produkciót mutattak be. Az
ötödik osztályosok a táncórákon tanult ismereteikből adtak
ízelítőt a nézőközönségnek. A
hatodikosok igazi retródiszkót
teremtettek, fergeteges hangulatot teremtve táncos produkciójukkal. A borzongás és
ijesztgetés sem hiányzott ezen
a délutánon, hiszen a 7. osztályosok vérfagyasztó hangulattal indított fellépése zombikat
keltett életre. A produkciókat
a közönség nagy tapssal jutalmazta, a Diákönkormányzat
pedig ajándékokkal honorálta a
lelkes munkát.
A délutáni tombolasorsoláson sok értékes nyeremény talált gazdára. Támogatóinknak
ezúton is köszönjük a sok felajánlást.
A februári hónapban már hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek
bemutatjuk intézményünket. A
leendő elsősök tanító nénije az
elsős tanító nénivel és az intéz-

Versenyeredmények 2012/2013. tanév

Gallyazási
felhívás
Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, -kezelőket és -használókat,
anak az áthaladó elektromos légvezetékek biztonsági övezetén belül
található növényzet eltávolításáról!
Miért fordulunk Önhöz?
●●Mert mindez az Ön tulajdonát, illetve az Ön által használt ingatlant érinti.
●●Mert a fák, bokrok ágainak visszavágása során Ön tudja maximális mértékben szem előtt tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait.
●●Mert a szabálysértésekról szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet 130§
(1) bekezdése alapján pénzbírsággal sújtható az, aki nem növénymentesíti
a villamosmű biztonsági övezetét.
Biztonság mindenek előtt!
Kérjük, mindenképpen jelentse be a gallyazás időpontját, hogy az érintett
szakaszokat a munka megkezdése előtt feszültségmentesítsük!
A bejelentés elmulasztásából és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges balesetekért nem vállalunk felelősséget!
A bejelentést a következő telefonszámon teheti meg: 06-40/220-210

E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4002 Debrecen, Pf. 5.
www.eon.hu aramhalozat@eon.hu
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ményvezetővel részt vesz az
óvodások szülői értekezletén,
ahol bemutatjuk az intézményt,
ismerkedünk a szülőkkel. Az
Iskolacsalogató programunk
következő része az a bemutató óra, ahol a nagycsoportosok
meglátogatják az elsősöket tanórán, s ismerkednek az iskolás
élettel.
Tanintézményünkben nagy
figyelmet fordítunk a szülőkkel való jó kapcsolatra, minden
nevelő tart nyílt tanítási órát,
ahová szeretettel várjuk a szülőket.
Nyolcadik osztályosaink
a napokban már megtudják
a központi felvételi eredményeik alapján a középiskolai
rangsorban elfoglalt helyüket,
s latolgatják esélyeiket, hogy
melyik helyre is juthatnak be
teljesítményük alapján. A hiva-

talos értesítéseket is nemsokára
megkapják a tanulók.
Húsvétra várva az intézmény
háromhetes projektet tart, mely
a készülődés szinte minden elemét magában foglalja. A tanulók megismerkednek a húsvéti
népszokásokkal, ételekkel, hagyományokkal, melyeket változatos formában dolgoznak fel,
ezzel is gazdagítva ismereteiket. A projektet lezáró napon a
szülőket is vártuk, hogy együtt
munkálkodva gyermekükkel
részesüljenek az ünnepvárás izgalmas élményében.
Minden kedves olvasónak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket kívánok a Czóbel Minka
Tagintézmény dolgozói közössége és a tanulói nevében!
Kertész Zoltánné

Azt kívánom, most még sokáig éljenek
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek
Mind földön, mind mennyben boldogok
legyenek!
Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca
Czóbel Minka Tagintézménye Anarcs
4546 Anarcs, Iskola utca 2.
E-mail: kozosfenntartq@citromail.hu
Tel. és Fax: 45-404-088

2012. szeptember 28. – Megyei
mesemondó verseny Nyíregyháza
1) Dajka Ivett 2) Takács Dalma –
különdíjat kapott 3) Bori Milán
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

2012. december 9. – Arany János
nyelvi vetélkedő országos verseny Budapest
Döntő: Takács Bence 6. o. – 5. helyezés
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

ÉRTESÍTÉS a 2013/2014. tanévre történő iskolai beiratkozásról

2012. október 3. – Arany János
nyelvi vetélkedő (házi)
27 tanuló vett részt.

2013. január 31. – Apáczai nyelvtan verseny – megyei
1) Takács Bence 6. o. 5. helyezés
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

Az iskolai beiratkozás ideje:
2013. április 8. Hétfő
8.00–18.00
2013. április 9. Kedd
8.00–18.00

2013. március 18. – „Szép magyar
beszéd” verseny Kisvárda
1) Takács Bence 6. o. 2. helyezés
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné
2) Takács Adrienn 8.o. 3) Dajka Petra 8.o.
Felkészítő tanár: Simon Nóra

– a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (lakcímkártya hátoldalán található)
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
(óvodai szakvélemény)
– a gyermek TAJ száma

2012. november 17.
– Bottyán Lóránt asztalitenisz
emlékverseny Nyíregyháza
1) Csépke Erika 1. helyezés saját korcsoportban, 2. helyezés összevont korcsoportban 2) Fekete József 3) Kantár
Kevin 4) Szép Attila 5) Frankovics
Zsolt 6) Deák Dominik
Felkészítő tanár: Nagy Attila
2012. október 3. – Arany János
nyelvi vetélkedő II. fordulóba
továbbjutott
1) Papik Beáta 4. o. 2) Prámer Krisztina 4. o. 3) Takács Dorina 4. o.
4) Molnár Virág 4. o.
Felkészítő tanár:
Nagyné Kiss Marianna
1) Takács Bence 6. o.
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné

2013. január 21. – Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Takács Bence 6. o. – megyei döntőbe
jutott
Felkészítő tanár: Kertész Zoltánné
2013. március 4–5. – Országos
Diákolimpia Budapest
1) Csépke Erika
2) Kantár Kevin
3) Fekete József
Csapatban 3. helyezés
Felkészítő tanár: Nagy Attila

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A beiratkozás helyszíne:
4546 Anarcs, Iskola utca 2. Czóbel Minka Tagintézmény titkárság
A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi lehetőség van. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a
szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést
követ el, és pénzbírsággal sújtható. Szabálysértési hatóságként a jelenleg hatályos rendelkezések szerint a kormányhivatal jár el.
Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető
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Óvodai hírmorzsák!
z iskolaérettség meg-

Aállapítása, annak el-

döntése, hogy egy gyerek
érett-e az iskola megkezdésére, felelősségteljes
feladat szülőnek, óvónőnek egyaránt.
A gyermek érdekeit szem
előtt tartva hozhatjuk meg a
legjobb döntést. Segítséget jelent a szülőknek az elsős tanító
meghívásával szervezett szülői
értekezlet, ahol a tanító néni
részletes tájékoztatást nyújt az
iskolaérettség kritériumairól.
Intézményünkben már hagyomány ez a program. Az óvodában eltöltött évek az iskola
előkészítésben döntő szerepet
játszanak, hisz itt tanulják meg,
sajátítják el a gyermekek mindazokat a képességeket, amelyek a sikeres iskolakezdéshez
szükségesek. Ebben a korban
a legfogékonyabbak, legnyitottabbak az újra, számtalan tevékenység közben fejlődnek az
értelmi, érzelmi és szociális képességeik.
Február végén már tudjuk,
hogy a következő tanévben 18
nagycsoportos fogja elkezdeni
az iskolát.
A február minden óvodás
gyermeknek tartogat érdekes
programot, ilyen a télűző far-

sang is. Idén is nagy várakozás
előzte meg ezt a napot, amelyen átváltozhattak kedvenc
mesehősükké, vagy amivé csak
szerettek volna. Jó hangulatú vidám délelőttöt töltöttünk
el, amelyről nem hiányozott
a sok vidám vetélkedő, játék,
mulatság, jelmezverseny és a
tánc sem. Az óvodánk apraja nagyja emlékezetes télbúcsúztatón vett részt ezen a napon.
A szülők támogatásának, felajánlásaiknak köszönhetően a
finomságokban sem volt hiány,
köszönet érte minden kedves
támogatónknak.
Az óvodai élet mindennapjait
a pedagógiai programunkban
meghatározottak szerint igyekszünk élményekkel megtölteni.
A gyermekeknek a mindennapi
tevékenységeiket úgy szervezzük, hogy azok által ismereteik, képességeik fejlődjenek, de
ugyanakkor az élményszerzés
is biztosítva legyen. Szinte havonta szervezünk bábszínházi
előadást, amelyet az óvoda valamennyi kis lakója nagy örömmel fogad. A középső és nagycsoportos gyerekek a kisvárdai
várszínház bérletes előadásait
is látogatják, amelyre autóbusszal utaznak be.
Valamennyi ünnepet várakozás előzi meg, így a nőnapot,

2012. november 28. – 2013. március 19.
Simon Ágnes: Babaköszöntő
Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!
nemzeti ünnepünket: március
15-ét is. Nemzeti ünnepünkhöz
kapcsolódva változatos programokat, tevékenységeket kínáltunk óvodásainknak. Beszélgettünk, könyveket nézegettünk a huszárokról, katonákról,
hőseinkről, nemzeti jelképeinkről. Festettünk, ragasztottunk
zászlókat, csákókat, pártákat,
huszárokat.
A tevékenységek közben a
gyerekek népi mondókákkal,
versekkel, dalokkal ismerkedhettek meg. Az ő számukra a
menetelés, a zászló- és csákókészítés is nagy élmény és ezáltal az ünnep lényege is érthetőbbé válik számukra.
A húsvétvárás, a készülődés
izgalma jellemzi most az óvodásainkat, hisz ez az ünnep kisfiúknak, kislányoknak egyaránt
kedves. Ehhez a naphoz szeret-

nénk kötni a „KAPUNYITÓ”
programunkat, amelyet a leendő óvodásgyerekek számára
szervezünk. Ezen a napon kézműves és egyéb érdekes tevékenységek szervezése mellett,
betekinthetnek a kedves leendő
óvodás gyermekek és a szüleik
az Anarcsi óvoda mindennapjaiba. Kérek minden érintettet a
magam és az óvoda valamennyi dolgozója nevében, hogy
jöjjenek el hozzánk és töltsenek
el velünk és a gyerekekkel egy
tartalmas, vidám délelőttöt.

ÓVODAI

JELENTKEZÉS
Értesítjük a
Kedves Szülőket,
hogy a 2013/2014-es
nevelési évre szóló
óvodai jelentkezés

2013. április
8.–április 12-ig
8–15 óráig lesz.
Kérjük,
hozzák magukkal:
• Gyermeküket-, a gyermek TAJ kártyáját;
• A gyermek születési
anyakönyvi kivonatát;
• A szülő személyi igazolványát és a lakcímkártyát.

Bűvész az oviban

Az óvoda nevelőközössége szeretettel várja
az új jelentkezőket!

Újszülött neve

Szüleik

Születés helye, ideje

Takács Fanni
Kovács-Barta Benedek
Horváth Flórián
Balogh Hanna Dóra
Mikula Hanna

Hosszú Zsuzsa, Takács Miklós
Barta Stefánia Klára, Kovács Csaba
Dudás Éva, Horváth Norbert
Lakatos Dóra, Balogh Krisztián Mózes
Sándor Judit, Mikula János

Kisvárda,
Nyíregyháza,
Kisvárda,
Kisvárda,
Kisvárda,

2012. 11. 28.
2012. 11. 29.
2012. 12. 03.
2013. 01. 28.
3013. 03. 21.

Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy Téged már hiába várunk.
Elhunyt neve:

Halálozás ideje

Moni Istvánné
Sárosi István
Varga Istvánné
Takács László
Karskó István

Gyulaháza, 2012. 11. 11.
Kisvárda, 2012. 12. 06.
Kisvárda, 2013. 01. 07.
Anarcs, 2013. 01. 16.
Kisvárda, 2013. 01. 13.

Testületi ülések döntései, Ünnepi istentiszteletek rendje
a Református templomban:
rendeletei, határozatai:
virágvasárnap
márc. 24., 11.00 óra
bűnbánati istentiszteletek
márc. 26–27., 18.00 óra
●●nagycsütörtök, úrvacsora
márc. 28., 18.00 óra
●●nagypénteki passiós istentisztelet
márc. 29., 11.00 óra
●●húsvéti gyermek délután
márc. 30., 14.00 óra
●●nagyszombati istentisztelet
márc. 30., 18.00 óra
●●húsvéthajnali áhitat a ravatalozónál
márc. 31., 6.00 óra
●●húsvétvasárnap, úrvacsora
márc. 31., 11.00 óra
●●húsvétvasárnap
márc. 31., 15.00 óra
●●húsvéthétfő
ápr. 1., 11.00 óra
●●

(I.22.) határozatát, melyben Bóka
Ferenc egyéni vállalkozót bízta
meg a tervek elkészítésével és
a szükséges engedélyezési eljárás
lefolytatásával.
– Határozatot hozott 1 db Calor
V50kW és 1 db Calor V70-75 kW
típusú kazán és a hozzá tartozó
füstcsövek gyártótól történő megrendeléséről.
– Módosította a fiatalok első
lakásszerzésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005.
(VI.30.) rendeletét, melynek értelmében a támogatási kérelmet
lakásépítés esetén a lakás használatbavételét engedélyező határozat
kiadása előtt, lakásvásárlás esetén
a lakás vételére megkötött adás-

vételi szerződés keltét követő 90
napon belül lehet beadni.
– Határozatot hozott az asztalitenisz Országos Diákolimpián
résztvevő gyermekek támogatásáról.
– Zárt ülés keretében vezetői
megbízást adott Bakai-Sándor
Zsuzsa részre az Anarcs Községi
Szociális Ellátó Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására. Fiatal házasok első lakásszerzésének önkormányzati támogatása iránti kérelmeket bírált el,
jelzálogjog törléséről döntött és
átmeneti segély iránti kérelmeket
bírált el.
Dr. Dolhai Edina
jegyző

●●

Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra!
Betegúrvacsorát húsvétvasárnap délután
viszünk. Kérem, jelezze kérését
a Lelkészi Hivatal felé! (tel: 404-035)
Legátusunk húsvétra:
Petróczi Szabolcs V. éves teol. hallg.
Köszönjük, hogy adományával támogatja
a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemet és legátusunkat!

Diák Péter
Diák Péter
Diák Péter
Diák Péter
lelkész család
Diák Péter
Diák Péter
Petróczi Szabolcs
Diák Péter
Petróczi Szabolcs
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2012. december 10.

2012. december 14.

A Képviselő-testület:
– Megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tornyospálca-Mezőladány-Anarcs-Ilk önkormányzatai
által társulásban fenntartott Közös
Fenntartású Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca többcélú intézménynek az iskola, az alapfokú művészetoktatás intézményegységei állami fenntartásba adására, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadására, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztására.
– 2013. január 1-jei hatállyal módosította és egységes szerkezetbe
foglalta a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca
Társulási Megállapodását.
– 2013. január 1. napjával módosította és egységes szerkezetbe
foglalta a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca költségvetési szerv Alapító
Okiratát.
– Megerősítette a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. december 4-én hozott döntését, egyetértett
a Társulás 2012. december 31. napjával történő megszüntetésével.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy a Háziorvosi ügyelet és
a Fogorvosi ügyelet 2013. január
1-jétől való közös ellátásában részt
kíván venni.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását.
– Határozatot hozott a Polgári
Védelmi Társulás 2012. december
31. napjával történő megszüntetéséről.
– Elfogadta a Kisvárdai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének Anarcs Község közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóját.
– Megtárgyalta és elfogadta a
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
szóló átfogó értékeléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által küldött javaslatot.
– Zárt ülés keretében hátrányos
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről döntött és átmeneti segély
iránti kérelmeket bírált el.

A Képviselő-testület:
– Közmeghallgatást tartott, ahol
a 2012. évi gazdálkodásról szóló
beszámoló, a 2013. évi költségvetési koncepcióról szóló tájékoztató
hangzott el, és jelenlévő lakosok
tehették fel kérdéseiket és adhatták
elő véleményüket.

2013. január 14.
A Képviselő-testület:
– Vagyonkezelési szerződést kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a 2013. január 1.
napjától állami fenntartásba került
köznevelési feladatok ellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon
kezelésére.
– Módosította a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
9/2003. (XI. 24.) rendeletét. A módosítás értelmében 2013. január 15.
napjától a folyékony hulladék közszolgáltatási díja az alábbiak szerint
alakul:
a) A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele magánszemélyek esetén 1 310 Ft/m3 + ÁFA,
melyből a gyűjtés és szállítás díja
1 030 Ft/m3 + ÁFA, az ártalmatlanítás díja 230 Ft/m3 + ÁFA, és az
elhelyezés díja 50 Ft/ m3 + ÁFA
csökkentve a lakossági települési
folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásával.
Ezt a különbözetet díjkompenzáció formájába az önkormányzat
havonta utólag fizeti meg a közszolgáltatónak, a közszolgáltató által
benyújtott és a lerakóhely üzemeltetője által igazolt számlák alapján.
Az önkormányzat a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatását a lakossági folyékony hulladék becsült
évi mennyisége alapján igényli Magyarország mindenkori éves költségvetési törvénye alapján.
b) A települési folyékony hulladék egységnyi díjtétele nem magánszemélyek esetében 1 460 Ft/m3 +
ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás
díja 1 030 Ft/m3 + ÁFA az ártalmatlanítás díja 230 Ft/m3 + ÁFA, és az
elhelyezés díja 200 Ft/ m3 + ÁFA.
– A rendelet-módosításnak megfelelően módosította a folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződést.
– Módosította az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
4/2010. (IV. 30.) rendeletét.
– Véleményezte Tornyospálca

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek napközbeni ellátásnak térítési díjáról
szóló rendelet-tervezetét.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a személyes gondoskodás körébe tartozó egyes szociális alapellátások, szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátások
közös fenntartásáról szóló Társulási
megállapodást.
– Elhatározza, hogy a tulajdonát képező Nissan Primastar típusú
gépjárművet szabad kapacitásában
gépjárművezetővel együtt bérbe
adja. A gépjármű használatáért fizetendő díj mértéke 50 Ft/megtett
km továbbá a gépjárművezető díja,
mely bruttó 1 200 Ft/munkaidőn túli
óra. A gépjármű használata során
felmerülő egyéb költség (pl.: parkolási díj, autópálya díj, stb.) is a
gépjármű-igénylőt terheli.
– Kifejezte azon igényét, mely
szerint kéri, hogy az állam a
14/28-ad arányú tulajdonát képező,
Anarcs belterület 16 hrsz-ú „kivett, beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan adja Anarcs Község
Önkormányzata ingyenes tulajdonába. Az ingatlant közút kialakítása
érdekében szükséges bővítés céljára
használná.
– Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. január 22.
A Képviselő-testület:
– Elfogadta Bóka Ferenc Ajak,
Arany János utca 15. szám alatti
lakosnak a Czóbel Minka Általános
Iskola és Óvoda óvodai részébe és
az Anarcs Községi Szociális Ellátó
Szolgálat központi épületébe beépítésre kerülő kazán kiviteli gépészeti
tervének elkészítésére és a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatát összesen
400 000 Ft + áfa összeggel.

2013. február 14.
A Képviselő-testület:
– Elhatározza, hogy pályázatot
nyújt be „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” címmel KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem, és
-helyreállítás, élettelen természeti
értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának
mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása konstrukcióra. A pályázat összes elszámolható
költsége: nettó 155 782 227 Ft +
42 061 202 Ft Áfa (27%), összesen

bruttó 197 843 429 Ft. A projekt
támogatási intenzitása: 100%, szükséges önerő: 0,- Ft, igényelt támogatás: bruttó 197 843 429 Ft.
– Véleményezte a Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Tornyospálca 2013. évi költségvetését és azt
átdolgozásra visszaadta.
– Anarcs Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének tervezetét teljes terjedelemben megismerte
és azt átdolgozásra visszaadta.
– Elfogadta az Anarcs Sportegyesület 2012. évben kapott támogatási
összeggel történő elszámolását.
– Elfogadta az Anarcs Polgárőr
Szervezet 2012. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását.
– Megtárgyalta az Anarcs Polgárőr Szervezet gépkocsijával kapcsolatos kérelmét és úgy határozott,
hogy a döntést elhalasztja.
– Közművelődési megállapodást
kötött a Béres József Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai
Egyesületével. A 2013. évi támogatás mértékét 50 000 Ft-ban állapította meg.
– Módosította a fejállomásra kötött bérleti szerződésnek a bérleti díjra vonatkozó rendelkezésit. A
bérleti díj mértékét 2013. március
1. napjától havi nettó 22 175 Ft összegben állapította meg.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala alapító
okiratát.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár
alapító okiratát.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodását.
– Jóváhagyta a gazdasági szervezettel nem rendelkező Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és
Könyvtár költségvetési szerv és a
Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv
közötti munkamegosztási megállapodását.
– Elhatározta, hogy a Startmunka
programhoz kapcsolódó Óvoda és
Szociális Ellátó Szolgálat épületébe
beépítésre kerülő biomassza kazán
épületgépészeti kiviteli tervét Bíró
Roland 4564 Nyírmada, Rákóczi út
23. sz. alatti székhelyű egyéni vállalkozóval készítteti el, egyenként
200 000 Ft vállalkozói díjért. Ezzel
egyidejűleg visszavonta a kazán-beruházás gépészeti tervezéséről és
engedélyeztetéséről szóló 31/2013.

Tájékoztatás az Anarcsi Óvoda nyílt
napjáról és az óvodai jelentkezésről:

Meghívó!

Az Anarcsi Óvoda Nevelőtestülete szeretettel hívja
és várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket, a
leendő óvodásokat

2013. március 27-én délelőtt
9 órától tartandó
„KAPUNYITÓ” programunkra

Mottónk:
„Kisgyermekem csak nézzél szerte szét,
Éretted van itt minden, ami szép.”
(Várnai Zseni)

A gyermekek rajzolhatnak, mozgásos tevékenységet folytathatnak, megismerkedhetnek az óvó nénikkel, dajka
nénikkel, a csoportszobákkal, az óvodai játékokkal. A szülők informálódhatnak nevelőmunkánk szellemiségéről.

Adó 1%-a
Kérjük mindazokat, akik a
múltban vagy a jelenben kötődnek óvodánkhoz, személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, vagy az „Anarcsi
Óvodás Gyermekekért alapítvány” számlájára befizetett összeggel továbbra is támogassák

7

Anarcsi futball
ANARCS SE futball szakosztálya az idényre klubkártyát
adott ki, mellyel a futballt
szerető anarcsi lakosok támogathatják a csapatot.
Támogatói névsor:
1. Aros József
2. Bencs László
3. Bodor István
4. Bori József
5. Dajka Zoltán
6. Drabik Károly
7. Girán János
8. Haraszti Viktor
9. Horváth Attila
10. Huszti Zoltán
11. Kaczur László

A kártya a hazai meccsek ingyenes látogatásra is feljogosítja a tulajdonosokat.

Ára: 2000 Ft/ fő

12. Karámos István
13. Kertész Zoltán
14. Kertész Zoltánné
15. Kiss Ferenc
16. Koczák András
17. Koi Endre
18. Kozma János
19. K. Takács József
20. Megellai Nándor
21. Mizsák György
22. Pap Sándor

23. ifj. Pintér László
24. Séra István
25. Séra Zsolt
26. Sipos Tamás
27. Takács Tamás
28. Varga István
29. Varga Krisztián
30. Varga László
31. Vavrek Tamás
32. Vitai Mihály
33. Zámbori Imre

Március 15-ei ünnepség
az iskolában

alapítványunkat, óvodánkat.
Kérjük felajánlásukat olyan
nemes célra, mint az Anarcsi
Óvodás gyerekek óvodai nevelésének segítése, egy korszerű
falusi óvoda támogatása.
Kérjük, adják át az alapítványunk adószámát munkatársaiknak, rokonaiknak,
szomszédaiknak!
Adószámunk: 18803671-1-15

Kívánok minden kedves olvasónak
kellemes és boldog húsvéti ünnepeket az
Anarcsi Óvoda nevelőközössége nevében!
„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”
(Juhász Gyula: Húsvétra)

Kristóf Ibolya óvodavezető

Felhívás

Kérjük adója 1%-nak felajánlásával segítse
AZ ANARCSI ISKOLÁS GYEREMEKEKÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT!

Adószámunk: 19211916-1-15

A gyermekek nevében köszönjük felajánlását!
Ezúton köszönjük meg támogatóinknak, hogy 2011. évi
adójuk 1%-ának felajánlásával, 58 781 forinttal segítették
az alapítvány működését.

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.
Szerkesztőség telefonszáma: 06-45/404-011
E-mail: hirmondo.anarcs@citromail.hu

www.anarcs.hu

IMPRESSZUM
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Iskolai farsang

Anarcsi
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Anarcs Község Önkormányzatának időszaki lapja

www.anarcs.hu

2013. március

VIII. évfolyam 4. szám

Húsvét, a mi Pászkánk
„Föltámadás napja a Pászka, az Úrnak Pászkája, világosodjunk fel, népek, mert
a halálból az életre és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük!...
Ó, valóban nagy és legszentebb Pászka: Krisztus! Ó, Bölcsesség, Istennek Igéje
és Erősség, add, hogy benned igazabban részesüljünk a te országod nem alkonyodó
napján!...
Szentséges Pászka lőn ma nekünk kinyilvánítva, az új és szent Pászka, titokteljes,
legtiszteltebb Pászka, Pászka a megváltó Krisztus, szeplőtelen Pászka, nagy Pászka,
a hívők Pászkája, a Paradicsom ajtaját megnyitó Pászka és minden hívőt megszentelő Pászka.”
/Húsvéti kánon/
„Pászka a megváltó Krisztus, szeplőtelen Pászka, nagy Pászka, a hívők Pászkája,
a Paradicsom ajtaját megnyitó Pászka és minden hívőt megszentelő Pászka.”
„Szépséges Pászka, az Úr Pászkája, Pászka! Legtisztesebb Pászka tűnt föl ma nekünk; Pászka, örömmel egymást öleljük; ó, Pászka, a szomorúság váltsága! Mert
ma a sírból, mint palotából, felragyogott Krisztus, és az asszonyokat örömmel eltölté,
mondván nekik: Ezt hirdessétek az apostoloknak!”
/Húsvéti stichira/

Óvodai farsang

Mit is jelent ez az idegen hangzású szó:
pászka? Gondolhatunk akár valamilyen ennivalóra, finomságra, de keresztény szóhasználatban magára Jézus Krisztusra utal.
Elsőként vizsgáljuk meg, mit jelent az
a szó: „pászka”. Héberül a szó átmenetet
jelent, latinul pedig a transitus szó a megfelelője.
Tehát, amikor húsvétot ünnepeljük, valójában egy átmenetre való emlékezést
ünnepelünk. Milyen átmenetről van szó?
Tudjuk, hogy Jézus halála előtt Jeruzsálem lakossága már készülődött az ünnepre,
a zsidó pászkaünnepre, a zsidó húsvétra.
Ekkor ünnepelték a szabadulást, a zsidóknak Egyiptomból az ígéret földjére való
kimenetelét.
A zsidók kivonulása elsőként egy áldozattal lett megjelölve. Minden zsidónak fel
kellett egy hibátlan bárányt áldoznia úgy,
hogy csontot ne törjenek benne, és háza
ajtaját e bárány vérével kellett megjelölnie.
Ezután a bárányt el kellett fogyasztaniuk.
Amikor elindultak, Isten egészen különleges, csodálatos módon védelmezte

meg őket. Felhő világított előttük. Isten a
sivatagban is a segítségükre sietett, mannát adott nekik eledelül és elegendő vizet,
amelyet Mózes a sziklából fakasztott a számukra. Semmiben nem szenvedtek hiányt.
Mégis, a negyven év alatt, amelyet az ígéret földjére való vándorlásuk során a sivatagban töltöttek, sokuknál gonosz szándék,
Isten akaratával való szembeszegülés és az
Ő ígéretében való kételkedés jelei mutatkoztak meg. Még Mózes és Áron is kétel-

kedett, ami miatt Isten tudtukra adta, hogy
ők sem fogják betenni a lábukat az ígéret
földjére, és nem ők, hanem Józsue fogja a
népet Kánaánba bevezetni.
Tehát a zsidó húsvét, előképe a keresztény húsvétnak. A keresztény húsvét
magának a mi Urunk Jézus Krisztusnak a
húsvétja. „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő
veszi el a világ bűneit.” (János evangéliuma 1,29)
A mi Urunk valóban a Bárány. Őt fogják
feláldozni. „Jézus tudta, hogy elérkezett az
óra, amikor a világból vissza kell térnie az
Atyához.” (Jn13,1) (M.L.)
Ez a nap a mi Urunk dicsőséges kivonulása ebből a világból Atyjához. Kivonulás
a bűn, a sötétség, a vétkes szenvedélyek
világából, amelyet egykor Egyiptom, ahol
a zsidó népet szolgaságban tartották, jelképez. Ez a világ is szolgaságban van,
mégpedig a gonosz szolgaságában. Ezért
nekünk ebből a világból az ígéret földjére, a mennyországba kell jutnunk. De erre
önerőből nem vagyunk képesek. Ezért volt
szükség, és van szükség a hibátlan Bárányra (Jézus Krisztusra), akinek csontját nem
törték, és aki önként szeretetből áldozta föl
magát értünk, s a világ életéért, az örök életért. Ez a mi örömünnepünk.
Monostory Marcel parochus

„Feltámadás napja van, világosodjunk fel ezen ünnepéllyel, és egymást, mint
testvérek, öleljük! A feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és így
énekeljünk: Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban
levőknek életet ajándékozott.!”
/Húsvéti stichira/
Szertartások Nagyhéten:

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda: előszenteltek liturgiája este ½ 6 órától
Nagycsütörtök: Du. 5 órától Szent Litugia, 6 órától kínszenvedési evangéliumok olvasása
Nagypéntek: Királyi imaórák reggel 8 órától, du. 5 órától sírbatételi vecsernye
Nagyszombat: reggel 8 óra Szent Liturgia, Feltámadási Szertartás este: 8 óra
Húsvét vasárnap: ½ 11 óra Szent Liturgia, Pászkaszentelés
Húsvét hétfő: 11 óra római katolikus szentmise

Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kíván
Anarcs Község Önkormányzata!

