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Templomszentelés Templomszentelésre
Ó, Istenünk, ez ünnepen
mi hálás szívvel, könnyesen
szent házadért dicsérünk.
Száll boldog hálaénekünk,
mert itt adsz békét minekünk,
itt lakozol Te vélünk.
A fájó szívet enyhíted,
szent asztalod megteríted.
Megelégítesz bennünket.
Eltörlöd minden vétkünket.
Halld, Istenünk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a boldog hála énekét!

Mint szarvas, forrás hűs vizét,
úgy szomjazzuk a Te Igéd,
az élet bő forrását.
Szent hajlékodba sietünk,
mert Uram, Téged keresünk
s a Te kezed áldását.
Szent házad édes otthonunk,
hol Téged vígan áldhatunk,
hol új életre ébredünk,
mert Te vagy utunk, életünk.
Halld, Jézusunk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a hála boldog énekét!
Túrmezei Erzsébet
„Uram! szeretem a te házad ékességét és
a te dicsőséged lakhelyét.”

(25.zsoltár)
„Tekints szolgád imájára s könyörgéseire, Uram, Istenem: hallgass e dicséretre és
imádságra, amellyel szolgád ma előtted
imádkozik, hogy éjjel-nappal nyitva legyen
szemed e ház felett, amelyről azt mondtad:
„ott lesz az én nevem” – hogy meghallgasd
az imádságot, amellyel szolgád e helyen
imádkozik.” (1 Kir. 8, 27-29)
2013. július 20-án méltóságteljesen kondultak meg az anarcsi görög katolikus
templom harangjai, amikor hálaadó és
templomszentelő imára hívták a híveket és
a zarándokokat. Másfél esztendei felújítási
munkálatok után, végre megpihenve, alázattal és szívünk teljes hálájával léphetük
be a megszépült templomunkba. Anarcs
hívő katolikus közössége imádságos lélekkel adhat hálát Mennyei Urának, hogy

végig vezette és segítette a munkálatok
nehéz útján.
Isten szeretete és gondviselése velünk
volt, amikor a hívek 1951 húsvétjára elrendezték a telket, amit templomépítésre
kaptak, és rajta felállították a keresztet.
1953-ban, a nehéz időkben Dudás Bertalan
atya áldozatos támogatásával és munkájával indult meg a templomépítés.
1954. szeptember 6-án történt meg az
első kapavágás a fundamentum elhelyezésére. 1954. november 18-án az építmény
falai már álltak, tető volt rajta.
1955 tavaszán folytatták a munkát és
1955. május 29-én, pünkösd ünnepén már
az új templomban folyt a szertartás. A templom a Máriapócsi Könnyező Istenszülő tiszteletére lett felszentelve és a búcsúját minden év július utolsó vasárnapján tartjuk.
A 2000-es évek elejére templomunk már
alapos renoválásra szorult. Így került sor
a felújítási munkálatokra, melyre az egyházközség a Felső-Szabolcsi Leader-től

pályázati támogatásban részesült. A hívek
adományai mellett köszönetet mondunk
Anarcs Község polgármesterének és a képviselőtestületnek az anyagi és egyéb támogatásért, a BÉRES Alapítványnak és dr.
Seszták Tamásnak a támogatásáért.
Isten szeretete és gondviselése velünk
van most is, amikor a másfél évig tartó
munkálatok után, hálát adunk Istennek,
aki olyan csodálatosan vezette e hajlék
felújításának útját, és köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a munkálatok alatt kitartottak mellettünk.
Köszönjük az iskola és a falu vezetésének, hogy a felújítás alatt liturgikus cselekményekre átengedték az iskolát.
Az ünnepi Szent Liturgiát Kocsis Fülöp
hajdúdorogi megyéspüspök úr végezte.
„ezen szent hajléknak boldog és örökemlékű alapítói és jótevőiről…, emlékezzék
meg az Úristen az Ő országában”
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2013. március 13.
A Képviselő-testület:

– Véleményezte a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda
és Könyvtár 2013. évi költségvetését.
– Anarcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését
284.398 ezer forint költségvetési bevétellel és 284.398
ezer forint költségvetési kiadással, hiány, és pénzmaradvány nélkül állapította meg.
– Hatályon kívül helyezte a
közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2003.
(XI. 24.) önkormányzati rendeletének a szilárd hulladék
közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezéseit.
– Elfogadta az Anarcs Görögkatolikus
Egyházközség
2012. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. február 15. napjától 2013. április 12. napjáig idegen nyelvi
képzés, valamint a Beregi
Alapítványi
Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolával 2013. március 4.
napjától 2014. november 30.
napjáig informatikai képzés
tartása érdekében.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy 2013. április 1.
napjától továbbra is igénybe
kívánja venni a háziorvosi és
fogorvosi központi ügyeleti
ellátást és az ellátási terület
része kíván maradni. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a
fogorvosi ügyelet fenntartásához, lakosságszám-arányosan, havi 3 Ft (azaz három forint)/fő összeggel hozzájárul.
– A képviselő-testület felkérte a
polgármestert, hogy a gyalogátkelőhely kivitelezésére kérjen árajánlatokat.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy a Rákóczi és a Kölcsey utcákra 2 tonnás súlykorlátozó táblák, a Ságvári
és Dózsa utcákra 30 km/h

sebességkorlátozó táblák kihelyezésével kíván forgalomszabályozást végrehajtani. A
forgalomszabályozás végrehajtásához kérte a Kisvárdai
Rendőrkapitányság közreműködését.
– Zárt ülés keretében közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséről és átmeneti segély iránti
kérelmekről döntött.

2013. április 11.
A Képviselő-testület:

– Módosította az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 11/2006.
(IX. 01.) önkormányzati rendeletét. A módosításértelmében a születési támogatás
mértéke 2013. január 1. napjától újszülött gyermekenként
40 000 Ft.
– A Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram keretében a kazánok beszerelésére Bóka Ferenc 4524 Ajak, Arany János
utca 15. szám alatti egyéni
vállalkozót bízta meg bruttó
3 257 550 Ft összegű vállalkozói díjért.
– Elhatározta, hogy megvásárol
Pintér László 4546 Anarcs,
Petőfi utca 59. szám alatti
egyéni vállalkozótól egy 250
cm méretű, „V” tárcsát bruttó
445 000 Ft összegért.
– Az óvodában kialakítandó sószoba költségeihez 391 000
Ft összeget biztosított.
– Mint az Anarcs belterület 602
hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog jogosultja hozzájárulását adta ahhoz, hogy az
ingatlan tulajdonosai az ingatlanból Kállai András földmérő által 55/2012. munkaszámon készített megosztási
vázrajza alapján 645 m2 leválasztásra kerüljön és azt a
tulajdonos értékesíthesse.
– Az Anarcs Sportegyesület részére 400 000 Ft összegű támogatást nyújtott.
– elhatározta, hogy 6 hónapra szerződést köt dr. Karászi
Zsolt fogorvossal a fogorvosi ellátás Anarcs, Iskola utca
11. szám alatti rendelőben

történő heti 4 alkalommal,
összesen 17 órában történő
ellátására. A fogorvosi ellátás
biztosításáért az önkormányzat átadja a fogorvos részére
az OEP finanszírozás összegét, valamint további havi 40
ezer forint összegű támogatást nyújt. A fogorvosi rendelő használatért díjat nem
kér a fogorvostól, és a rezsi
költségeit is az önkormányzat
fedezi.
– Határozatot hozott arról,
hogy felkéri Korcsmáros Rudolf tervezőt, hogy 30 napon
belül adjon szakvéleményt
arról, hogyan lehet megoldani az Iskola utca parkolási
problémáját, melyben adjon
a tervező javaslatot a vízelevezetés megoldására is.
– Elhatározta, hogy Kállai András földmérővel kiméreti és
kitűzeti az Iskola utca telekhatárait.
– kinyilvánította azon szándékát, hogy 2013. július 1. napjától továbbra is tagja kíván
maradni a Szociális és Intézményfenntartó Társulásnak
(4600 Kisvárda, Szent László
u. 7-11.) az alábbi feladatok
vonatkozásában:
a) idős személyek nappali ellátása
b) demens személyek nappali
ellátása
c) fogyatékos személyek nappali ellátása
d) bölcsődei ellátás
e) családi napközi
f) helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása
g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Kinyilvánította továbbá azon
szándékát, hogy a Szociális
és Intézményfenntartó Társulás (4600 Kisvárda, Szent
László u. 7-11.) által biztosított hajléktalanok átmeneti
szállása ellátáshoz is csatlakozni kíván 2013. július 1.
napjától.

2013. április 30.
A Képviselő-testület:

– Módosította az önkormányzat
2012. évi költségvetését.

– 353 651 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,
333 553 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,
75 577 ezer forint költségvetési pénzmaradvánnyal elfogadta az önkormányzat 2012.
évi zárszámadását.
– Elfogadta a Polgármesteri Hivatalánál 2012. évben végzett
belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentést.
– Véleményezte a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca
2012. évi zárszámadását.
– Módosította a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 22/2012. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletét. A
módosítás értelmében a rendelet hatálya nem terjed ki a
zártkertben található termőföldre.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy a gyermekjóléti
szolgáltatás, a családsegítés
és a házi segítségnyújtás feladatokat 2013. július 1. napjától továbbra is társulási formában kívánja ellátni és tagja
kíván maradni a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó társulásnak. Támogatja, hogy a társulás átalakuljon 2013. július
1. napjával jogi személyiségű társulássá a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően.
– Elhatározta, hogy 2013. július 1. napjától nem kíván
tagja lenni a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Tornyospálca társulásnak,
kezdeményezi annak 2013.
június 30. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
– Elhatározta, hogy a Pap községi székhellyel működő Szociális Intézmény-fenntartó
Társulásból 2013. június 30.
napjával kilép, a korábban
biztosított pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását
nem kéri.
– Megtárgyalta és elfogadta a
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Itt a vakáció!

Legutóbbi híradásunkkor még
a húsvéti projekt megvalósításához készültünk. Tanulóink tojást
festettek, húsvéti díszeket készítettek, sőt a 3. osztályos tanulókat a szülők meg is vendégelték
hagyományos húsvéti ételekkel,
kaláccsal, sonkával, sárgatúróval.
Az első, harmadik és negyedik
osztályos nevelők ekkor tartottak
nyílt napot osztályaikban, melyen
a szülők szép számban meg is
jelentek és a kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódtak. A
több mint három hetes programsorozatot március 27-én játékos
feladatokkal zártuk.
Április 11-én megemlékezést
hallgattunk a költészet napja alkalmából az irodalom szakkörösöktől.
A gazdálkodás megismerését
már iskoláskorban el kell kezdeni, ezért úgy gondoltuk, hasznos
lehet, ha a tanulóink is tájékozódhatnak ebben a témakörben.
A 6. osztályból 8 fő részt vett
a Vásárosnaményban rendezett
gazdasági roadshow-n, ahol tréning formájában betekintést nyertek a gazdasági élet különböző
területeire.
A falu körzeti megbízott csoportvezetője Kovács Tibor rendőr
főtörzszászlós a 7-8. osztályos tanulóknak a drogok káros hatásairól tartott tájékoztatót. Közösen
megnéztek egy kisfilmet arról,
hogy a kábítószer milyen hatással
lehet a fiatal szervezetre, majd
megbeszélték a látottakat. Ezután
a tanulók kérdéseket tehettek fel
a témával kapcsolatban. Ez az
előadás minden gyerek számára
érdekes, hasznos és tanulságos
volt.
Iskolánkba rendszeresen ellátogat a védőnő, aki elvégzi a kötelező vizsgálatokat, kiértesíti a
szülőket a kötelező védőoltásokról, egészségnevelési és egészség
megőrzési tanácsokkal látja el a
tanulókat.
Áprilisban a középfokú iskolák

megküldték az értesítést a felvételi vizsgák eredményéről. Minden
tanulónk felvételt nyert középfokú intézménybe.
Április 27-én az iskola 18 tanulója a Határtalanul Pályázat keretében kiránduláson vehetett részt
Erdélyben. Az ötnapos program
során életre szóló élményekkel
gazdagodtak diákjaink.
Május 6-án az édesanyáknak,
nagymamáknak meghitt, bensőséges ünnepi műsorral kedveskedtünk, melyet a négy alsós osztály
közösen készített.
Gyermeknapi előzetes ajándékként május 23-án délután az ugráló várat minden tanuló ingyenesen használhatta. Május 24-én
került sor hagyományos gyermeknapi rendezvényünkre, mely bábelőadással kezdődött, majd kézműves foglalkozások, interaktív
játékok és arcfestés következett. A
nap végén a tanulók és nevelők átvehették az SZMK gyermeknapi,
illetve pedagógusnapi ajándékát.
Május 27-28-án rendeztük a
Czóbel Diáknapokat. Az első nap
délutánján anyanyelvi vetélkedőt
szerveztünk, melyre meghívtuk
a társintézményeket is. Tornyospálcát kettő, Mezőladányt egy,
iskolánkat két csapat képviselte.
A felsősök ezen a napon labdarúgótornát szerveztek, ahol mind
a négy tagintézmény (Anarcs,
Ilk, Mezőladány és Tornyospálca)
csapata is részt vett.
A második napot papírgyűjtéssel kezdtük, délután ügyességi
sor- és váltóversenyeken vettek
részt iskolánk alsó tagozatosai,
felsősei pedig komplex műveltségi versenyen mutatták meg tudásukat, leleményességüket.
Május 29-én a negyedikesek
megírták az országos készség- és
képességmérés feladatlapjait, a 6.
és 8. osztályosok a kompetenciamérést.
Május utolsó napján iskolánk
valamennyi tanulója meghívást
kapott a Szociális Ellátó Szol-

FELHÍVÁS

ANARCS SE futball-szakosztálya a 2013-2014-es idényre is
kiadja a támogatói klubkártyát, mellyel a futballt szerető anarcsi lakosok támogathatják a csapatot.
A kártya a hazai meccsek ingyenes látogatásra is feljogosítja
a tulajdonosokat. Ára: 2000 Ft/fő.

A kártyákat Bori Józsefnél és Bunkóczi Zsoltnál lehet igényelni.
Köszönettel: ANARCS SE

gálattól a Generációk találkozása projekt rendezvényre, melynek keretében találkoztunk a falu
idős lakóival, beszélgettünk, illetve színvonalas műsort tekinthettünk meg a különböző generációk előadásában. A műsorban
a 4. osztályos néptáncosok és 7.,
8. osztályos tanulók is szerepeltek. Ezután mindnyájunkat finom
ebéddel vendégeltek meg.
Június 4-én megtartottuk a nemzeti összetartozás napját. A felsős
irodalom szakkör történelmi összeállításával megemlékeztünk a
trianoni döntésről, majd az osztályokban folytatódott a program.
A nap zárásaként megtekinthettük
a Határtalanul Pályázat keretében
Erdélyben járt tanulóink és nevelőink képes úti beszámolóját.
Másnap az alsós magyar és matematika szakkörösöknek közös
vetélkedőt tartottunk, melyen érdekes, főleg logikai feladatokat
oldottak meg a tanulók.
Június 6-án a 3. osztályos tanulók a Reál pályázaton elnyert összegből kiránduláson vettek részt,
melynek során ellátogattak a füzéri várhoz, illetve a sárospataki
kerámiagyárba is.
Június 11-én délután a művészetoktatásban résztvevő tanulók
adtak bemutató gálát. A műsor
keretében számot adtak a tanulók
az eddig tanult táncokról. A gyerekek lelkes előadását a szülők
és a nézők sok-sok tapssal jutalmazták.
Május és június hónap során
tanulóink az év végi felméréseken
illetve kimeneti méréseken adtak

számot tudásukról. Az év végi
hajtás során jól elfáradtak diákjaink, akik már alig várták, hogy
eljöjjön a megérdemelt pihenés,
a vakáció. A szünet előtt június
15-én színvonalas évzáró és ballagási ünnepséggel zártuk a tanévet,
ahol elbúcsúztattuk a nyolcadikosokat. Nagy Attila osztályfőnök
diákjait iskolánk névadójának,
Czóbel Minkának a gondolataival
bocsátottam útra:
„Czélod bár fedje sűrű fátyol
Vonz a magasság, vonz a távol.
Kerülő utakon ne tévedj,
Fejlődnöd kell, csak ez az élet.”
A búcsúzó 8. osztályosok névsora: Csépke Klaudia, Dajka Petra, Farkas Alex, Fekete József,
Haraszti Dzsenifer, Horváth Attila, Kantár Kevin, Karskó Viktor, Király Angéla, Kiss Barbara,
Kiss János, Kovács Bianka, Nagy
Bálint Szabolcs, Szabó Ferenc,
Szántó Dalma, Szép Dorina, Szitai László, Takács Adrienn.
Igaz, még javában tart a vakáció, de a tantestület és különösen
a leendő első osztályosok tanító
nénije, Tamásné Murin Mónika
sokat gondol a 2013/2014-es tanév első osztályosaira. Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat az iskolánkba.
A vakáció hátra lévő idejére a
tantestület és magam nevében is
kellemes pihenést kívánok minden diákunknak.
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Értesítés fogorvosi ellátásról
Tájékoztatjuk Anarcs Község Lakosságát, hogy 2013. július 1. napjától ismét lesz fogorvosi ellátás Anarcson. A rendelés helye: Anarcs, Iskola u. 11.

Heti rendelés ideje:
Hétfő
08.00 – 12.00
Kedd
14.00 – 18.00
Szerda 08.00 – 13.00
Csütörtök 08.00 – 12.00

(rendel: Dr. Tóth Tímea)
(rendel: Dr. Tóth Tímea)
(rendel: Dr. Karászi Zsolt)
(rendel: Dr. Tóth Tímea)
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„Fáradt utas, ha pihenésre szálla
Nyugalma boldog, édes, szép az álma …
Az élet nem kezdődik, nincsen vége
Egy hullámzó fény csak mindenségbe!”

Anarcsi Hírmondó

(Czóbel Minka)

Anarcs község búcsúzik díszpolgárától dr. Margócsy Józseftől
Szomorúan olvastuk a hírt,
hogy dr. Margócsy József, a
Nyíregyházi Főiskola egykori
főigazgatója, irodalomtörténész, egyetemi tanár, községünk díszpolgára 2013. július
8-án csendesen elhunyt.
Akiknek volt szerencséje találkozni Margócsy Jocó
bácsival, hisz mindenki így
ismerte, egy rendkívül nagy
tudású, hivatását szerető, emberséges és segítőkész embert
ismerhetett meg benne.
1972 és 1979 között főigazgatóként dolgozott a Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán, majd nyugdíjba
vonulása után még tíz évig
óraadó tanár volt az intézményben. Pedagógiai tevékenységét itthon az Apáczai
Csere János-díjjal, Franciaországban a Francia Köztársaság akadémiai pálmarendjével
tüntették ki.
Helytörténészként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban végzett kutatómunkát. Itt dolgozta fel
a Czóbel-hagyatékot, mely a
Czóbel-család, Czóbel Minka, Mednyánszky László
festőművész és más, kevés-

bé ismert családtagok, rokonok leveleit, hivatalos iratait,
megrendelőit, számláit, írásos
dokumentumait tartalmazza. Ekkor került érdeklődése
középpontjába a költőnő élete és munkássága. Kutatásait
számos tanulmányban, majd
egy teljes kötetben, az Egy
régi udvarház utolsó gazdái
című munkájában adta közre. Így került közel a költőnő
munkássága által Anarcshoz.
Több alkalommal tartott előadást a költőnőről községünkben. 2005-ben az írónő születésének 150. évfordulójára
rendezett emlékünnepségen
az Önkormányzat Dr. Margócsy Józsefnek Anarcs község
díszpolgára címet adományozott, amelyet a személyesen
vett át az ekkor már 86 esztendős tanár úr.
Ha anarcsiakkal találkozott
a levéltárban, mindig kedvesen érdeklődött a községünkről és az anarcsiak felől.
Őszinte részvéttel
búcsúzik díszpolgárától,
Dr. Margócsy Józseftől
Anarcs Község
Önkormányzata.

Meghívó
A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Kisvárdai Egyesülete, a Várday
István Könyvtár, a Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület és a Czóbel Minka Baráti
Kör közös szervezésében 2013. augusztus
7-én 18.00 órától az iskolában Móricz és a
nők címmel tart előadást Dr. Hamar Péter
irodalmár. Az előadás után kötetlen beszélgetéssel folytatódik az irodalmi est.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sókabin az
anarcsi óvodában!
römmel számolunk be

Öarról, hogy az anarcsi

óvodás gyermekek birtokba vehették az elkészült
sókabint. Régóta dédelgetett álmunk vált valóra.
A beruházás megvalósulását az óvodánk alapítványára
befizetett 1%-ból, valamint
az Ovi-gála bevételéből és az
Anarcsi Önkormányzat nagylelkű támogatásával tudtuk
megvalósítani. A beruházás
összköltsége: 939 800 Ft.A létesítmény kialakításától azt reméljük, hogy a későbbiekben
kevesebb allergiás és asztmás
megbetegedés lesz, és a gyermekek egészséges életmódra
nevelése mellett az egészség
megőrzése, a prevenció is hatékonyabbá válik.
A száraz-só terápia hatékonysága orvosilag igazolt, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A sókabinban a homokozóhoz
hasonló „somokozó” is kialakításra került, amely jellegét

tekintve megegyezik a homokozóval, azzal a különbséggel,
hogy homok helyett őrölt kősóval van feltöltve. A kabinban
sófal is beépítésre került, amely
680 kg parajdi kősótömböt tartalmaz.
A „somokozóban” a gyermekek játék közben élvezhetik a
sóterápia jótékony hatását. A
gyermekek szülői nyilatkozat
birtokában, a kialakított napirend alapján heti rendszerességgel használják. A későbbiekben
lehetőséget teremtünk szélesebb körben is a sószoba kipróbálására, használatára. Erről
megfelelő tájékoztatást fogunk
nyújtani az érdeklődőknek.
Szeretném ezúton is felhívni a kedves szülők figyelmét,
hogy jöjjenek el, tájékozódjanak az anarcsi óvoda által
biztosított feltételekről, és tiszteljenek meg bennünket azzal,
hogy ránk bízzák legféltettebb
kincsük, gyermekeik nevelését,
fejlesztését.
Kristóf Ibolya óvodavezető

2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátásról szóló átfogó értékelést.
– Elfogadta az Önkormányzat
2013. évi Közbeszerzési Tervét.
– Elfogadta a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Tornyospálca Társulási Tanács anarcsi tagjainak 2012.
évi munkájáról szóló beszámolót.
– Előzetesen kinyilvánította
szándékát, hogy a víziközmű-szolgáltatásra a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szolgáltatóval
hoz létre jogviszonyt. Felhatalmazta Kisvárda Város
Önkormányzatát, a jogviszony létrejöttéhez szükséges
szerződések előkészítésére a
szolgáltatóval (bérleti, üzemeltetési, részvény-adásvételi, szindikátusi), amelyekben
szabályozni kell az önálló
térségbeli szolgáltatási alközpont fenntartását, továbbá a
humánpolitikai kérdéseket.
A felhatalmazás alapján Kisvárda Város Önkormányzata
köteles biztosítani a szakmai
előkészítést, a tárgyalásokat
Kisvárda Város Polgármestere Leleszi Tibor, továbbá Ajak
Község Polgármestere Kerekes Miklós alkotta tárgyalódelegáció jogosult lefolytatni, szakértők bevonásával, az
egyeztetésről az érintett önkormányzatokat folyamatosan köteles tájékoztatni. Felhatalmazta a polgármestert a
VÁRDA-VÍZ Kft.-vel fennálló szolgáltatási jogviszony
megszűntetéséhez szükséges
megállapodás egyidejű előkészítésére.
– Elhatározta, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet alapján „közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítása” cím keretében térfigyelő rendszer kiépítésére. A
fejlesztés költsége összesen:
7 873 761 Ft+Áfa, melyből
az igényelt támogatás összesen: 7 873 761 Ft+Áfa, az
önerő összesen: 0 Ft+Áfa
– Az önkormányzati utak forgalomszabályozásáról szóló

129/2013. (III. 13.) határozatát akként módosította, hogy
„a Rákóczi és Kölcsey utcákra 2 tonnás súlykorlátozó
táblák” szövegrész helyébe
„a „Rákóczi, Petőfi, József
Attila, Kölcsey és Ságvári utcákra 20 tonnás súlykorlátozó táblák” szövegrész lép.
A határozat többi része változatlan tartalommal marad
hatályban.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. március 25. napjától 2013. május
2. napjáig idegen nyelvi képzés tartása érdekében.
– Darvai Csenge Sára 4546
Anarcs, Széchenyi utca 15.
szám alatti lakos 2013. évi
kiemelt díjugrató versenyeken való részvétele érdekében 120 000 Ft (azaz Egyszázhúszezer forint) összegű
támogatásban részesíti. A
támogatás feltételeként kérte
Anarcs Község Önkormányzatának a támogatók közötti
feltüntetését.
– az Anarcsi Református Egyházközség részére a gyülekezeti ház felújításához
1 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
nyújtott.
– Zárt ülés keretében átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. május 28.
A Képviselő-testület:

– Módosította a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
4/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletét. A módosítás
szerint Anarcs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.
– Módosította a fogorvosi ellátás helyi rendelőben történő biztosításáról szóló
135/2013. (IV. 11.) határozatát, mely szerint határozatlan
időtartamra köt szerződést dr.
Karászi Zsolt fogorvossal a
fogorvosi ellátás Anarcs, Iskola utca 11. szám alatti rendelőben történő heti 4 alkalommal, összesen 17 órában
történő ellátására.
– Elfogadta a Kistérségi Szociális Szolgálat (Kisvárda)
közös fenntartásáról szóló
intézményfenntartó társulási
megállapodást, felhatalmazza

a polgármestert, hogy a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásáról szóló intézménytársulási megállapodást
írja alá, a Társulási Tanácsába
tagnak Kalinák József polgármestert delegálta
– Elhatározta, hogy 2013. július 1. napjától nem kíván
tagja lenni a Pap községi
székhellyel működő Szociális Intézmény-fenntartó társulásnak, kezdeményezte annak 2013. június 30. napjával
közös megegyezéssel történő
megszüntetését. Ezzel egyidejűleg a 143/2013. (IV. 30.)
határozatát visszavonta.
– Kiegészítette a Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás
Tornyospálca jövőbeni fenntartásáról szóló 142/2013.
(IV. 30.) határozatát azzal,
hogy abban esetben szünteti azt meg, ha ez nem jár a
7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján elnyert támogatás
(nyílászáró-csere) visszafizetési kötelezettségével.
– 2013. május 31. napjával
megszüntette az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetésére vonatkozó
jogviszonyt a VÁRDA-VÍZ
Kft.-vel. Elhatározta, hogy
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-ben
1 db 100 000 Ft. névértékű
részvényt vásárol, 50 000 Ft
vételár ellenében. Az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű üzemeltetésére
2013. június 1. napjával jogviszonyt létesített a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel. Az ivóvíz termelésre (vízműtelep)
közmű bérleti-üzemeltetési
szerződést, az ivóvíz szolgáltatásra (ivóvíz hálózat)
közmű bérleti-üzemeltetési
szerződést, a járulékos kérdésekre szindikátusi szerződést
kötött.
– Jóváhagyja a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre
benyújtott támogatási igényt.
Vállalta, hogy 2013. június
17-től 2013. augusztus 30-ig
terjedő időszakban legalább
44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri melegétkeztetést biztosít
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
104 fő kiskorú gyermek számára és az ételt az alapanyag
megvásárlására fordított tá-
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mogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben mezőgazdasági
kistermelőtől szerzi be.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. május
24. napjától 2013. augusztus 30. napjáig idegen nyelvi
képzés tartása érdekében.

2013. június 6.
A Képviselő-testület:

– Felülvizsgálta a szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátásra kötött társulási megállapodást. A társulás jogi
személyiséggel rendelkezik.
A Társulás Társulási Tanácsába tagként Kalinák József
polgármestert delegálta.
– Felülvizsgálta az óvodai és
könyvtári feladatok ellátásra kötött társulási megállapodást. A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A
Társulás Társulási Tanácsába
tagként Kalinák József polgármestert delegálta.
– Felülvizsgálta az Anarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás
Társulási Tanácsába tagként
Kalinák József polgármestert
és Megellai Attila Nándor alpolgármestert delegálta.
– Véleményezte azAnarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás 2012. évi zárszámadását.
– A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala SZ-C-01/01531-2/2013.
számú javaslata alapján az
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat Gyermekjóléti
Szolgálatának az éves értékeléshez készített kiegészítését
megismerve a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
szóló értékelést megtárgyalta
és azt az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.
– Módosította a Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről szóló 430/2012. (XII.
10.) határozatát akként, hogy
azt 2012. december 31. napja helyett 2012. december 15.
napjával szünteti meg.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. május
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22. napjától 2013. július 29.
napjáig idegen nyelvi képzés
tartása érdekében.
– Az Anarcsi Görög Katolikus Egyházközség részére
a templom melletti parkoló
szegélykövének megvásárlásához 200 000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
– Elhatározta, hogy 10 000 000
(azaz tízmillió) forintot kölcsön ad az Anarcsi Református Egyházközségnek annak
érdekében, hogy a MVH-tól
elnyert pályázat keretében a
közösségi ház felújítását meg
tudja kezdeni, és építőanyagot tudjon vásárolni.
– Elhatározta, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítványt
40 000 Ft összegű támogatásban részesíti a Kisvárdai
mentőállomás
kapnográf
(légzésfigyelő monitor) beszerzése céljából.
– Zárt ülés keretében Dajka
Petra, Szántó Dalma, és Takács Adrienn 8. osztályos
tanulóknak Czóbel Minka
Emlékérem kitüntető díj kisfokozatát adományozta, és
átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. június 11.
A Képviselő-testület:

– pénzkölcsönről szóló megállapodást kötött az Anarcsi
Református Egyházközséggel, mely szerint az önkormányzat 10 millió forintot
kölcsön ad a gyülekezeti ház
felújításához építőanyag vá-

Anarcsi Hírmondó
sárlása céljából legkésőbb
2013. december 31. napjáig.
– Hozzájárult ahhoz, hogy az
Önkormányzat résztulajdonában álló Kisvárda, Városmajor út 41. szám alatti ingatlan
a Nyírségvíz Nyíregyháza és
Térsége Víz- és Csatornamű
Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó
u. 5.) fióktelepéül szolgáljon,
az a társaság fióktelepeként
a Nyíregyházi Törvényszék
Cégbírósága által vezetett
cégjegyzékben szerepeljen és
az ingatlanon a társaság cégtáblája elhelyezésre kerüljön.

2013. június 26.
A Képviselő-testület:

– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a MEGAKOM Kft-t (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 28.) bízta meg
bruttó 7 874 000 Ft vállalkozói díjért.
– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
közbeszerzési szakértői feladatinak ellátásával a NYÍRBER Kft-t (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) bízta
meg bruttó 1 524 000 Ft vállalkozói díjért.
– Felülvizsgálta a Felső–Szabolcsi Víziközmű Beruházási
Társulás társulási megállapodását.

2013. július 9.
A Képviselő-testület:

– Elfogadta az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
– A Tornyospálcai Óvodai
Társulás Társulási Tanácsának, azt javasolta, hogy a
2013/2014. évben az anarcsi
óvodában indítható óvodai
csoportok számát háromban
határozza meg.
– Elhatározta, hogy 2013. július
27. napján falunapot szervez,
melynek megrendezéséhez
szükséges 2 000 000 Ft-ot
2013. évi költségvetésében
biztosít.
Főbb programok:
08.00 órától kispályás
futball bajnokság
13.00 órától főzőverseny
15.00 órától „Egy perc
és nyersz” vetélkedő
16.00 órától gyermekműsor
(cirkusz show)
17.00 órától mazsorett
bemutató
18.00 órától BesiRock
fellépése
19.00 órától Kredenc együttes
fellépése
20.00 órától Takács Nicolas
koncert
Kísérő programok és felelősei:
Játszóház
Favágó verseny
Hangosítás (Szaniszló Csaba)
Utcabál (Séra Roland)
A település valamennyi lakosát vendégül látja ebédjegy felmutatása ellenében. A falunapi
rendezvényen az árusok által
fizetendő közterület-használati

díj összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) villamos áramot nem
igénylő árusok által fizetendő közterület-használati díj: 1 000 Ft/m
b) villamos áramot igénylő árusok által fizetendő
közterület-használati díj:
5 000 Ft/m
c) önkormányzati garázst
használó árusok által fizetendő díj: 10 000 Ft.
–  Elhatározta, hogy az egyes
állami és önkormányzati
ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni
nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvény módosításáról szóló
2013. évi CXVIII. törvény 1.
mellékletében szereplő az állam 14/28-ad arányú tulajdonát képező, Anarcs belterület
16 hrsz-ú, „kivett, beépítetlen
terület” megjelölésű ingatlant
tulajdonba kívánja venni.
– Az Anarcsi Sportegyesület
részére 200 000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
– Zárt ülés keretében fiatal házasok első lakásszerzésének
önkormányzati támogatásáról, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemről és átmeneti segély
iránti kérelmekről döntött.
Dr. Dolhai Edina
jegyző

Közös feladatunk a parlagfűmentesítés
hatóság július 1-jétől

Aindít eljárást azok el-

len, akik elmulasztják a
parlagfű-mentesítést – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium közleményben.
Az idei csapadékos időjárás
kedvezett a parlagfű kelésének,
ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parlagfűszezon beköszönte előtt, még a
virágzást megelőzően ajánlatos
a gyom kaszálása vagy növényvédőszeres irtása.
A jól fejlett őszi vetésű gabona elnyomja a parlagfüvet, míg

a gyengén fejlett, kiritkult őszi
gabonákban, ahol nem gyomirtó szerrel védekeztek, erőteljes
a parlagfű-fertőzés. Ezeken a
helyeken az aratás után a tarlót
összefüggő szőnyegként boríthatja, itt a betakarítás után fokozott figyelmet kell fordítani
a tarlóhántásra. A tavaszi kultúrákban mindenképp szükséges a
parlagfű elleni védekezés, ahol
a betakarítást követően jelentős
feladat a gyommentesítés.
Figyeljünk oda környezetünkre, gondoljunk azokra az
emberekre, akik parlagfű allergiában szenvednek!
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„Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
Szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.” (Illyés Gyula)
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Lázár Bianka bejutott a TITOK angol
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Emília
A Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyen Horváth Alexander, Bori Milán
és Hosszú Máté 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Balogh István
Szent György ifjú lovagjainak találkozójára rendezett történelemi
vetélkedőn Dajka Ivett, Bori Milán
és Takács Dalma 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Csépke Dóra

Határtalanul
I

skolánk 7. osztályos tanulói 2013. áprilisban ötnapos
erdélyi kiránduláson vettek
részt. 27-én reggel 4-órakor
elindultunk.

Az út nagyon hosszú volt, de
annál izgalmasabb. Egy órára értünk Kolozsvárra, ahol megnéztük
a Mátyás-szobrot és a Szent Mihály-templomot. Majd elsétáltunk
a Házsongárdi temetőbe, ahol Apáczai Csere János sírjánál tisztelegtünk. Innen a tordai sóbányába
vezetett az utunk, ahol kipróbálhattuk az óriáskereket és sok érdekes dolgot. Megtudtuk, milyen
volt régen a só kitermelése. Még
csónakázásra is volt lehetőségünk.
Az esi órákban megérkeztünk a
szállásra, Székelykeresztúrra, ahol
finom vacsorát kaptunk.
Másnap megreggeliztünk és elindultunk Gyegyószárhegyre, meglátogattuk a Lázár-kastélyt, ahol
művészeti kiállítást láthattunk. Innen indultunk a Békás-szoroshoz,
ahol megcsodálhattuk a hatalmas
sziklafalat, és vásárlási lehetőség
is volt. A Gyilkos-tónál megebédeltünk és kürtöskalácsot kaptunk,
amit a tó partján jó étvággyal elfogyasztottunk. A nap végére teljesen elfáradtunk és a szálláshelyre
indultunk. Este újra erőt gyűjtöttünk és tanár bácsiékkal énekelve
szórakozhattunk.
Harmadik napon Székelyszenterzsébetre látogattunk, ahol az ottani iskola tanulói nagy szeretettel
vártak minket. Finom sütiket és

karkötőket kaptunk tőlük ajándékba. A helyi emlékmúzeum udvarán
emlékfát ültettünk, és meghallgattuk Kincses Kálmán Kárpát-medencei élménybeszámolóját. Bemutatkozó műsorunk következett,
ami nagyon tetszett az ottani diákoknak, és ők is megleptek minket
egy előadással. Az esti diszkóban
kibulizhattuk magunkat, majd visszatértünk Székelykeresztúrra.
A negyedik napon kipihenve indultunk Farkaslakára, ahol megnéztük Tamási Áron sírját és a
mögötte lévő templomot. Majd
megtekintettük a legidősebb székely kaput a kapumúzeumban. Útközben pedig egy szénégető telepen a faszén készítésének módját
láthattuk. Korondon ajándékokat
vásárolhattunk, Szovátán körbejártuk a Medve-tavat és megnéztük a
hozzá tartozó kisebb tavakat, majd
kisebb pihenő után a várost is megnéztük.
Az ötödik napon megtekintettük a Petőfi-emlékmúzeumot és a
Petőfi-szobrot, amelyet megkoszorúztunk, majd Petőfi körtefájára
is koszorút helyeztünk. Segesváron felsétáltunk a segesvári templomhoz, melyet idegenvezetéssel
körbejártunk. Onnan a város többi
részét is meglátogattuk, és fagylaltot is kaptunk. Olyan élményekkel
gazdagodtunk, melyeket soha nem
fogunk elfelejteni.
Kiss Vivien, Kovács Helga,
Pádvai Alexandra, Takács Anna,
Takács Petra
7. osztályos tanulók
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22. napjától 2013. július 29.
napjáig idegen nyelvi képzés
tartása érdekében.
– Az Anarcsi Görög Katolikus Egyházközség részére
a templom melletti parkoló
szegélykövének megvásárlásához 200 000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
– Elhatározta, hogy 10 000 000
(azaz tízmillió) forintot kölcsön ad az Anarcsi Református Egyházközségnek annak
érdekében, hogy a MVH-tól
elnyert pályázat keretében a
közösségi ház felújítását meg
tudja kezdeni, és építőanyagot tudjon vásárolni.
– Elhatározta, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítványt
40 000 Ft összegű támogatásban részesíti a Kisvárdai
mentőállomás
kapnográf
(légzésfigyelő monitor) beszerzése céljából.
– Zárt ülés keretében Dajka
Petra, Szántó Dalma, és Takács Adrienn 8. osztályos
tanulóknak Czóbel Minka
Emlékérem kitüntető díj kisfokozatát adományozta, és
átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. június 11.
A Képviselő-testület:

– pénzkölcsönről szóló megállapodást kötött az Anarcsi
Református Egyházközséggel, mely szerint az önkormányzat 10 millió forintot
kölcsön ad a gyülekezeti ház
felújításához építőanyag vá-

Anarcsi Hírmondó
sárlása céljából legkésőbb
2013. december 31. napjáig.
– Hozzájárult ahhoz, hogy az
Önkormányzat résztulajdonában álló Kisvárda, Városmajor út 41. szám alatti ingatlan
a Nyírségvíz Nyíregyháza és
Térsége Víz- és Csatornamű
Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó
u. 5.) fióktelepéül szolgáljon,
az a társaság fióktelepeként
a Nyíregyházi Törvényszék
Cégbírósága által vezetett
cégjegyzékben szerepeljen és
az ingatlanon a társaság cégtáblája elhelyezésre kerüljön.

2013. június 26.
A Képviselő-testület:

– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a MEGAKOM Kft-t (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 28.) bízta meg
bruttó 7 874 000 Ft vállalkozói díjért.
– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
közbeszerzési szakértői feladatinak ellátásával a NYÍRBER Kft-t (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) bízta
meg bruttó 1 524 000 Ft vállalkozói díjért.
– Felülvizsgálta a Felső–Szabolcsi Víziközmű Beruházási
Társulás társulási megállapodását.

2013. július 9.
A Képviselő-testület:

– Elfogadta az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
– A Tornyospálcai Óvodai
Társulás Társulási Tanácsának, azt javasolta, hogy a
2013/2014. évben az anarcsi
óvodában indítható óvodai
csoportok számát háromban
határozza meg.
– Elhatározta, hogy 2013. július
27. napján falunapot szervez,
melynek megrendezéséhez
szükséges 2 000 000 Ft-ot
2013. évi költségvetésében
biztosít.
Főbb programok:
08.00 órától kispályás
futball bajnokság
13.00 órától főzőverseny
15.00 órától „Egy perc
és nyersz” vetélkedő
16.00 órától gyermekműsor
(cirkusz show)
17.00 órától mazsorett
bemutató
18.00 órától BesiRock
fellépése
19.00 órától Kredenc együttes
fellépése
20.00 órától Takács Nicolas
koncert
Kísérő programok és felelősei:
Játszóház
Favágó verseny
Hangosítás (Szaniszló Csaba)
Utcabál (Séra Roland)
A település valamennyi lakosát vendégül látja ebédjegy felmutatása ellenében. A falunapi
rendezvényen az árusok által
fizetendő közterület-használati

díj összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) villamos áramot nem
igénylő árusok által fizetendő közterület-használati díj: 1 000 Ft/m
b) villamos áramot igénylő árusok által fizetendő
közterület-használati díj:
5 000 Ft/m
c) önkormányzati garázst
használó árusok által fizetendő díj: 10 000 Ft.
–  Elhatározta, hogy az egyes
állami és önkormányzati
ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni
nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvény módosításáról szóló
2013. évi CXVIII. törvény 1.
mellékletében szereplő az állam 14/28-ad arányú tulajdonát képező, Anarcs belterület
16 hrsz-ú, „kivett, beépítetlen
terület” megjelölésű ingatlant
tulajdonba kívánja venni.
– Az Anarcsi Sportegyesület
részére 200 000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
– Zárt ülés keretében fiatal házasok első lakásszerzésének
önkormányzati támogatásáról, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemről és átmeneti segély
iránti kérelmekről döntött.
Dr. Dolhai Edina
jegyző

Közös feladatunk a parlagfűmentesítés
hatóság július 1-jétől

Aindít eljárást azok el-

len, akik elmulasztják a
parlagfű-mentesítést – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium közleményben.
Az idei csapadékos időjárás
kedvezett a parlagfű kelésének,
ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parlagfűszezon beköszönte előtt, még a
virágzást megelőzően ajánlatos
a gyom kaszálása vagy növényvédőszeres irtása.
A jól fejlett őszi vetésű gabona elnyomja a parlagfüvet, míg

a gyengén fejlett, kiritkult őszi
gabonákban, ahol nem gyomirtó szerrel védekeztek, erőteljes
a parlagfű-fertőzés. Ezeken a
helyeken az aratás után a tarlót
összefüggő szőnyegként boríthatja, itt a betakarítás után fokozott figyelmet kell fordítani
a tarlóhántásra. A tavaszi kultúrákban mindenképp szükséges a
parlagfű elleni védekezés, ahol
a betakarítást követően jelentős
feladat a gyommentesítés.
Figyeljünk oda környezetünkre, gondoljunk azokra az
emberekre, akik parlagfű allergiában szenvednek!
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részt. 27-én reggel 4-órakor
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Az út nagyon hosszú volt, de
annál izgalmasabb. Egy órára értünk Kolozsvárra, ahol megnéztük
a Mátyás-szobrot és a Szent Mihály-templomot. Majd elsétáltunk
a Házsongárdi temetőbe, ahol Apáczai Csere János sírjánál tisztelegtünk. Innen a tordai sóbányába
vezetett az utunk, ahol kipróbálhattuk az óriáskereket és sok érdekes dolgot. Megtudtuk, milyen
volt régen a só kitermelése. Még
csónakázásra is volt lehetőségünk.
Az esi órákban megérkeztünk a
szállásra, Székelykeresztúrra, ahol
finom vacsorát kaptunk.
Másnap megreggeliztünk és elindultunk Gyegyószárhegyre, meglátogattuk a Lázár-kastélyt, ahol
művészeti kiállítást láthattunk. Innen indultunk a Békás-szoroshoz,
ahol megcsodálhattuk a hatalmas
sziklafalat, és vásárlási lehetőség
is volt. A Gyilkos-tónál megebédeltünk és kürtöskalácsot kaptunk,
amit a tó partján jó étvággyal elfogyasztottunk. A nap végére teljesen elfáradtunk és a szálláshelyre
indultunk. Este újra erőt gyűjtöttünk és tanár bácsiékkal énekelve
szórakozhattunk.
Harmadik napon Székelyszenterzsébetre látogattunk, ahol az ottani iskola tanulói nagy szeretettel
vártak minket. Finom sütiket és

karkötőket kaptunk tőlük ajándékba. A helyi emlékmúzeum udvarán
emlékfát ültettünk, és meghallgattuk Kincses Kálmán Kárpát-medencei élménybeszámolóját. Bemutatkozó műsorunk következett,
ami nagyon tetszett az ottani diákoknak, és ők is megleptek minket
egy előadással. Az esti diszkóban
kibulizhattuk magunkat, majd visszatértünk Székelykeresztúrra.
A negyedik napon kipihenve indultunk Farkaslakára, ahol megnéztük Tamási Áron sírját és a
mögötte lévő templomot. Majd
megtekintettük a legidősebb székely kaput a kapumúzeumban. Útközben pedig egy szénégető telepen a faszén készítésének módját
láthattuk. Korondon ajándékokat
vásárolhattunk, Szovátán körbejártuk a Medve-tavat és megnéztük a
hozzá tartozó kisebb tavakat, majd
kisebb pihenő után a várost is megnéztük.
Az ötödik napon megtekintettük a Petőfi-emlékmúzeumot és a
Petőfi-szobrot, amelyet megkoszorúztunk, majd Petőfi körtefájára
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körbejártunk. Onnan a város többi
részét is meglátogattuk, és fagylaltot is kaptunk. Olyan élményekkel
gazdagodtunk, melyeket soha nem
fogunk elfelejteni.
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„Fáradt utas, ha pihenésre szálla
Nyugalma boldog, édes, szép az álma …
Az élet nem kezdődik, nincsen vége
Egy hullámzó fény csak mindenségbe!”

Anarcsi Hírmondó

(Czóbel Minka)

Anarcs község búcsúzik díszpolgárától dr. Margócsy Józseftől
Szomorúan olvastuk a hírt,
hogy dr. Margócsy József, a
Nyíregyházi Főiskola egykori
főigazgatója, irodalomtörténész, egyetemi tanár, községünk díszpolgára 2013. július
8-án csendesen elhunyt.
Akiknek volt szerencséje találkozni Margócsy Jocó
bácsival, hisz mindenki így
ismerte, egy rendkívül nagy
tudású, hivatását szerető, emberséges és segítőkész embert
ismerhetett meg benne.
1972 és 1979 között főigazgatóként dolgozott a Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán, majd nyugdíjba
vonulása után még tíz évig
óraadó tanár volt az intézményben. Pedagógiai tevékenységét itthon az Apáczai
Csere János-díjjal, Franciaországban a Francia Köztársaság akadémiai pálmarendjével
tüntették ki.
Helytörténészként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban végzett kutatómunkát. Itt dolgozta fel
a Czóbel-hagyatékot, mely a
Czóbel-család, Czóbel Minka, Mednyánszky László
festőművész és más, kevés-

bé ismert családtagok, rokonok leveleit, hivatalos iratait,
megrendelőit, számláit, írásos
dokumentumait tartalmazza. Ekkor került érdeklődése
középpontjába a költőnő élete és munkássága. Kutatásait
számos tanulmányban, majd
egy teljes kötetben, az Egy
régi udvarház utolsó gazdái
című munkájában adta közre. Így került közel a költőnő
munkássága által Anarcshoz.
Több alkalommal tartott előadást a költőnőről községünkben. 2005-ben az írónő születésének 150. évfordulójára
rendezett emlékünnepségen
az Önkormányzat Dr. Margócsy Józsefnek Anarcs község
díszpolgára címet adományozott, amelyet a személyesen
vett át az ekkor már 86 esztendős tanár úr.
Ha anarcsiakkal találkozott
a levéltárban, mindig kedvesen érdeklődött a községünkről és az anarcsiak felől.
Őszinte részvéttel
búcsúzik díszpolgárától,
Dr. Margócsy Józseftől
Anarcs Község
Önkormányzata.

Meghívó
A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Kisvárdai Egyesülete, a Várday
István Könyvtár, a Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület és a Czóbel Minka Baráti
Kör közös szervezésében 2013. augusztus
7-én 18.00 órától az iskolában Móricz és a
nők címmel tart előadást Dr. Hamar Péter
irodalmár. Az előadás után kötetlen beszélgetéssel folytatódik az irodalmi est.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sókabin az
anarcsi óvodában!
römmel számolunk be

Öarról, hogy az anarcsi

óvodás gyermekek birtokba vehették az elkészült
sókabint. Régóta dédelgetett álmunk vált valóra.
A beruházás megvalósulását az óvodánk alapítványára
befizetett 1%-ból, valamint
az Ovi-gála bevételéből és az
Anarcsi Önkormányzat nagylelkű támogatásával tudtuk
megvalósítani. A beruházás
összköltsége: 939 800 Ft.A létesítmény kialakításától azt reméljük, hogy a későbbiekben
kevesebb allergiás és asztmás
megbetegedés lesz, és a gyermekek egészséges életmódra
nevelése mellett az egészség
megőrzése, a prevenció is hatékonyabbá válik.
A száraz-só terápia hatékonysága orvosilag igazolt, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A sókabinban a homokozóhoz
hasonló „somokozó” is kialakításra került, amely jellegét

tekintve megegyezik a homokozóval, azzal a különbséggel,
hogy homok helyett őrölt kősóval van feltöltve. A kabinban
sófal is beépítésre került, amely
680 kg parajdi kősótömböt tartalmaz.
A „somokozóban” a gyermekek játék közben élvezhetik a
sóterápia jótékony hatását. A
gyermekek szülői nyilatkozat
birtokában, a kialakított napirend alapján heti rendszerességgel használják. A későbbiekben
lehetőséget teremtünk szélesebb körben is a sószoba kipróbálására, használatára. Erről
megfelelő tájékoztatást fogunk
nyújtani az érdeklődőknek.
Szeretném ezúton is felhívni a kedves szülők figyelmét,
hogy jöjjenek el, tájékozódjanak az anarcsi óvoda által
biztosított feltételekről, és tiszteljenek meg bennünket azzal,
hogy ránk bízzák legféltettebb
kincsük, gyermekeik nevelését,
fejlesztését.
Kristóf Ibolya óvodavezető

2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátásról szóló átfogó értékelést.
– Elfogadta az Önkormányzat
2013. évi Közbeszerzési Tervét.
– Elfogadta a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Tornyospálca Társulási Tanács anarcsi tagjainak 2012.
évi munkájáról szóló beszámolót.
– Előzetesen kinyilvánította
szándékát, hogy a víziközmű-szolgáltatásra a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szolgáltatóval
hoz létre jogviszonyt. Felhatalmazta Kisvárda Város
Önkormányzatát, a jogviszony létrejöttéhez szükséges
szerződések előkészítésére a
szolgáltatóval (bérleti, üzemeltetési, részvény-adásvételi, szindikátusi), amelyekben
szabályozni kell az önálló
térségbeli szolgáltatási alközpont fenntartását, továbbá a
humánpolitikai kérdéseket.
A felhatalmazás alapján Kisvárda Város Önkormányzata
köteles biztosítani a szakmai
előkészítést, a tárgyalásokat
Kisvárda Város Polgármestere Leleszi Tibor, továbbá Ajak
Község Polgármestere Kerekes Miklós alkotta tárgyalódelegáció jogosult lefolytatni, szakértők bevonásával, az
egyeztetésről az érintett önkormányzatokat folyamatosan köteles tájékoztatni. Felhatalmazta a polgármestert a
VÁRDA-VÍZ Kft.-vel fennálló szolgáltatási jogviszony
megszűntetéséhez szükséges
megállapodás egyidejű előkészítésére.
– Elhatározta, hogy pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet alapján „közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítása” cím keretében térfigyelő rendszer kiépítésére. A
fejlesztés költsége összesen:
7 873 761 Ft+Áfa, melyből
az igényelt támogatás összesen: 7 873 761 Ft+Áfa, az
önerő összesen: 0 Ft+Áfa
– Az önkormányzati utak forgalomszabályozásáról szóló

129/2013. (III. 13.) határozatát akként módosította, hogy
„a Rákóczi és Kölcsey utcákra 2 tonnás súlykorlátozó
táblák” szövegrész helyébe
„a „Rákóczi, Petőfi, József
Attila, Kölcsey és Ságvári utcákra 20 tonnás súlykorlátozó táblák” szövegrész lép.
A határozat többi része változatlan tartalommal marad
hatályban.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. március 25. napjától 2013. május
2. napjáig idegen nyelvi képzés tartása érdekében.
– Darvai Csenge Sára 4546
Anarcs, Széchenyi utca 15.
szám alatti lakos 2013. évi
kiemelt díjugrató versenyeken való részvétele érdekében 120 000 Ft (azaz Egyszázhúszezer forint) összegű
támogatásban részesíti. A
támogatás feltételeként kérte
Anarcs Község Önkormányzatának a támogatók közötti
feltüntetését.
– az Anarcsi Református Egyházközség részére a gyülekezeti ház felújításához
1 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
nyújtott.
– Zárt ülés keretében átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. május 28.
A Képviselő-testület:

– Módosította a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
4/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletét. A módosítás
szerint Anarcs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.
– Módosította a fogorvosi ellátás helyi rendelőben történő biztosításáról szóló
135/2013. (IV. 11.) határozatát, mely szerint határozatlan
időtartamra köt szerződést dr.
Karászi Zsolt fogorvossal a
fogorvosi ellátás Anarcs, Iskola utca 11. szám alatti rendelőben történő heti 4 alkalommal, összesen 17 órában
történő ellátására.
– Elfogadta a Kistérségi Szociális Szolgálat (Kisvárda)
közös fenntartásáról szóló
intézményfenntartó társulási
megállapodást, felhatalmazza

a polgármestert, hogy a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásáról szóló intézménytársulási megállapodást
írja alá, a Társulási Tanácsába
tagnak Kalinák József polgármestert delegálta
– Elhatározta, hogy 2013. július 1. napjától nem kíván
tagja lenni a Pap községi
székhellyel működő Szociális Intézmény-fenntartó társulásnak, kezdeményezte annak 2013. június 30. napjával
közös megegyezéssel történő
megszüntetését. Ezzel egyidejűleg a 143/2013. (IV. 30.)
határozatát visszavonta.
– Kiegészítette a Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás
Tornyospálca jövőbeni fenntartásáról szóló 142/2013.
(IV. 30.) határozatát azzal,
hogy abban esetben szünteti azt meg, ha ez nem jár a
7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján elnyert támogatás
(nyílászáró-csere) visszafizetési kötelezettségével.
– 2013. május 31. napjával
megszüntette az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetésére vonatkozó
jogviszonyt a VÁRDA-VÍZ
Kft.-vel. Elhatározta, hogy
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-ben
1 db 100 000 Ft. névértékű
részvényt vásárol, 50 000 Ft
vételár ellenében. Az Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű üzemeltetésére
2013. június 1. napjával jogviszonyt létesített a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel. Az ivóvíz termelésre (vízműtelep)
közmű bérleti-üzemeltetési
szerződést, az ivóvíz szolgáltatásra (ivóvíz hálózat)
közmű bérleti-üzemeltetési
szerződést, a járulékos kérdésekre szindikátusi szerződést
kötött.
– Jóváhagyja a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre
benyújtott támogatási igényt.
Vállalta, hogy 2013. június
17-től 2013. augusztus 30-ig
terjedő időszakban legalább
44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri melegétkeztetést biztosít
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
104 fő kiskorú gyermek számára és az ételt az alapanyag
megvásárlására fordított tá-
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mogatási összeg legalább
harminc százalékának megfelelő értékben mezőgazdasági
kistermelőtől szerzi be.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. május
24. napjától 2013. augusztus 30. napjáig idegen nyelvi
képzés tartása érdekében.

2013. június 6.
A Képviselő-testület:

– Felülvizsgálta a szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátásra kötött társulási megállapodást. A társulás jogi
személyiséggel rendelkezik.
A Társulás Társulási Tanácsába tagként Kalinák József
polgármestert delegálta.
– Felülvizsgálta az óvodai és
könyvtári feladatok ellátásra kötött társulási megállapodást. A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A
Társulás Társulási Tanácsába
tagként Kalinák József polgármestert delegálta.
– Felülvizsgálta az Anarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás
Társulási Tanácsába tagként
Kalinák József polgármestert
és Megellai Attila Nándor alpolgármestert delegálta.
– Véleményezte azAnarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás 2012. évi zárszámadását.
– A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala SZ-C-01/01531-2/2013.
számú javaslata alapján az
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat Gyermekjóléti
Szolgálatának az éves értékeléshez készített kiegészítését
megismerve a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
szóló értékelést megtárgyalta
és azt az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadta.
– Módosította a Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről szóló 430/2012. (XII.
10.) határozatát akként, hogy
azt 2012. december 31. napja helyett 2012. december 15.
napjával szünteti meg.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. május
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2013. március 13.
A Képviselő-testület:

– Véleményezte a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda
és Könyvtár 2013. évi költségvetését.
– Anarcs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését
284.398 ezer forint költségvetési bevétellel és 284.398
ezer forint költségvetési kiadással, hiány, és pénzmaradvány nélkül állapította meg.
– Hatályon kívül helyezte a
közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2003.
(XI. 24.) önkormányzati rendeletének a szilárd hulladék
közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezéseit.
– Elfogadta az Anarcs Görögkatolikus
Egyházközség
2012. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását.
– Bérleti szerződést kötött a
TOP Tanoda Oktató és Tanácsadó Kft.-vel 2013. február 15. napjától 2013. április 12. napjáig idegen nyelvi
képzés, valamint a Beregi
Alapítványi
Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolával 2013. március 4.
napjától 2014. november 30.
napjáig informatikai képzés
tartása érdekében.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy 2013. április 1.
napjától továbbra is igénybe
kívánja venni a háziorvosi és
fogorvosi központi ügyeleti
ellátást és az ellátási terület
része kíván maradni. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a
fogorvosi ügyelet fenntartásához, lakosságszám-arányosan, havi 3 Ft (azaz három forint)/fő összeggel hozzájárul.
– A képviselő-testület felkérte a
polgármestert, hogy a gyalogátkelőhely kivitelezésére kérjen árajánlatokat.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy a Rákóczi és a Kölcsey utcákra 2 tonnás súlykorlátozó táblák, a Ságvári
és Dózsa utcákra 30 km/h

sebességkorlátozó táblák kihelyezésével kíván forgalomszabályozást végrehajtani. A
forgalomszabályozás végrehajtásához kérte a Kisvárdai
Rendőrkapitányság közreműködését.
– Zárt ülés keretében közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséről és átmeneti segély iránti
kérelmekről döntött.

2013. április 11.
A Képviselő-testület:

– Módosította az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 11/2006.
(IX. 01.) önkormányzati rendeletét. A módosításértelmében a születési támogatás
mértéke 2013. január 1. napjától újszülött gyermekenként
40 000 Ft.
– A Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram keretében a kazánok beszerelésére Bóka Ferenc 4524 Ajak, Arany János
utca 15. szám alatti egyéni
vállalkozót bízta meg bruttó
3 257 550 Ft összegű vállalkozói díjért.
– Elhatározta, hogy megvásárol
Pintér László 4546 Anarcs,
Petőfi utca 59. szám alatti
egyéni vállalkozótól egy 250
cm méretű, „V” tárcsát bruttó
445 000 Ft összegért.
– Az óvodában kialakítandó sószoba költségeihez 391 000
Ft összeget biztosított.
– Mint az Anarcs belterület 602
hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog jogosultja hozzájárulását adta ahhoz, hogy az
ingatlan tulajdonosai az ingatlanból Kállai András földmérő által 55/2012. munkaszámon készített megosztási
vázrajza alapján 645 m2 leválasztásra kerüljön és azt a
tulajdonos értékesíthesse.
– Az Anarcs Sportegyesület részére 400 000 Ft összegű támogatást nyújtott.
– elhatározta, hogy 6 hónapra szerződést köt dr. Karászi
Zsolt fogorvossal a fogorvosi ellátás Anarcs, Iskola utca
11. szám alatti rendelőben

történő heti 4 alkalommal,
összesen 17 órában történő
ellátására. A fogorvosi ellátás
biztosításáért az önkormányzat átadja a fogorvos részére
az OEP finanszírozás összegét, valamint további havi 40
ezer forint összegű támogatást nyújt. A fogorvosi rendelő használatért díjat nem
kér a fogorvostól, és a rezsi
költségeit is az önkormányzat
fedezi.
– Határozatot hozott arról,
hogy felkéri Korcsmáros Rudolf tervezőt, hogy 30 napon
belül adjon szakvéleményt
arról, hogyan lehet megoldani az Iskola utca parkolási
problémáját, melyben adjon
a tervező javaslatot a vízelevezetés megoldására is.
– Elhatározta, hogy Kállai András földmérővel kiméreti és
kitűzeti az Iskola utca telekhatárait.
– kinyilvánította azon szándékát, hogy 2013. július 1. napjától továbbra is tagja kíván
maradni a Szociális és Intézményfenntartó Társulásnak
(4600 Kisvárda, Szent László
u. 7-11.) az alábbi feladatok
vonatkozásában:
a) idős személyek nappali ellátása
b) demens személyek nappali
ellátása
c) fogyatékos személyek nappali ellátása
d) bölcsődei ellátás
e) családi napközi
f) helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása
g) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Kinyilvánította továbbá azon
szándékát, hogy a Szociális
és Intézményfenntartó Társulás (4600 Kisvárda, Szent
László u. 7-11.) által biztosított hajléktalanok átmeneti
szállása ellátáshoz is csatlakozni kíván 2013. július 1.
napjától.

2013. április 30.
A Képviselő-testület:

– Módosította az önkormányzat
2012. évi költségvetését.

– 353 651 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,
333 553 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,
75 577 ezer forint költségvetési pénzmaradvánnyal elfogadta az önkormányzat 2012.
évi zárszámadását.
– Elfogadta a Polgármesteri Hivatalánál 2012. évben végzett
belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentést.
– Véleményezte a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca
2012. évi zárszámadását.
– Módosította a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 22/2012. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletét. A
módosítás értelmében a rendelet hatálya nem terjed ki a
zártkertben található termőföldre.
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy a gyermekjóléti
szolgáltatás, a családsegítés
és a házi segítségnyújtás feladatokat 2013. július 1. napjától továbbra is társulási formában kívánja ellátni és tagja
kíván maradni a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó társulásnak. Támogatja, hogy a társulás átalakuljon 2013. július
1. napjával jogi személyiségű társulássá a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően.
– Elhatározta, hogy 2013. július 1. napjától nem kíván
tagja lenni a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
Tornyospálca társulásnak,
kezdeményezi annak 2013.
június 30. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
– Elhatározta, hogy a Pap községi székhellyel működő Szociális Intézmény-fenntartó
Társulásból 2013. június 30.
napjával kilép, a korábban
biztosított pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását
nem kéri.
– Megtárgyalta és elfogadta a
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Itt a vakáció!

Legutóbbi híradásunkkor még
a húsvéti projekt megvalósításához készültünk. Tanulóink tojást
festettek, húsvéti díszeket készítettek, sőt a 3. osztályos tanulókat a szülők meg is vendégelték
hagyományos húsvéti ételekkel,
kaláccsal, sonkával, sárgatúróval.
Az első, harmadik és negyedik
osztályos nevelők ekkor tartottak
nyílt napot osztályaikban, melyen
a szülők szép számban meg is
jelentek és a kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódtak. A
több mint három hetes programsorozatot március 27-én játékos
feladatokkal zártuk.
Április 11-én megemlékezést
hallgattunk a költészet napja alkalmából az irodalom szakkörösöktől.
A gazdálkodás megismerését
már iskoláskorban el kell kezdeni, ezért úgy gondoltuk, hasznos
lehet, ha a tanulóink is tájékozódhatnak ebben a témakörben.
A 6. osztályból 8 fő részt vett
a Vásárosnaményban rendezett
gazdasági roadshow-n, ahol tréning formájában betekintést nyertek a gazdasági élet különböző
területeire.
A falu körzeti megbízott csoportvezetője Kovács Tibor rendőr
főtörzszászlós a 7-8. osztályos tanulóknak a drogok káros hatásairól tartott tájékoztatót. Közösen
megnéztek egy kisfilmet arról,
hogy a kábítószer milyen hatással
lehet a fiatal szervezetre, majd
megbeszélték a látottakat. Ezután
a tanulók kérdéseket tehettek fel
a témával kapcsolatban. Ez az
előadás minden gyerek számára
érdekes, hasznos és tanulságos
volt.
Iskolánkba rendszeresen ellátogat a védőnő, aki elvégzi a kötelező vizsgálatokat, kiértesíti a
szülőket a kötelező védőoltásokról, egészségnevelési és egészség
megőrzési tanácsokkal látja el a
tanulókat.
Áprilisban a középfokú iskolák

megküldték az értesítést a felvételi vizsgák eredményéről. Minden
tanulónk felvételt nyert középfokú intézménybe.
Április 27-én az iskola 18 tanulója a Határtalanul Pályázat keretében kiránduláson vehetett részt
Erdélyben. Az ötnapos program
során életre szóló élményekkel
gazdagodtak diákjaink.
Május 6-án az édesanyáknak,
nagymamáknak meghitt, bensőséges ünnepi műsorral kedveskedtünk, melyet a négy alsós osztály
közösen készített.
Gyermeknapi előzetes ajándékként május 23-án délután az ugráló várat minden tanuló ingyenesen használhatta. Május 24-én
került sor hagyományos gyermeknapi rendezvényünkre, mely bábelőadással kezdődött, majd kézműves foglalkozások, interaktív
játékok és arcfestés következett. A
nap végén a tanulók és nevelők átvehették az SZMK gyermeknapi,
illetve pedagógusnapi ajándékát.
Május 27-28-án rendeztük a
Czóbel Diáknapokat. Az első nap
délutánján anyanyelvi vetélkedőt
szerveztünk, melyre meghívtuk
a társintézményeket is. Tornyospálcát kettő, Mezőladányt egy,
iskolánkat két csapat képviselte.
A felsősök ezen a napon labdarúgótornát szerveztek, ahol mind
a négy tagintézmény (Anarcs,
Ilk, Mezőladány és Tornyospálca)
csapata is részt vett.
A második napot papírgyűjtéssel kezdtük, délután ügyességi
sor- és váltóversenyeken vettek
részt iskolánk alsó tagozatosai,
felsősei pedig komplex műveltségi versenyen mutatták meg tudásukat, leleményességüket.
Május 29-én a negyedikesek
megírták az országos készség- és
képességmérés feladatlapjait, a 6.
és 8. osztályosok a kompetenciamérést.
Május utolsó napján iskolánk
valamennyi tanulója meghívást
kapott a Szociális Ellátó Szol-

FELHÍVÁS

ANARCS SE futball-szakosztálya a 2013-2014-es idényre is
kiadja a támogatói klubkártyát, mellyel a futballt szerető anarcsi lakosok támogathatják a csapatot.
A kártya a hazai meccsek ingyenes látogatásra is feljogosítja
a tulajdonosokat. Ára: 2000 Ft/fő.

A kártyákat Bori Józsefnél és Bunkóczi Zsoltnál lehet igényelni.
Köszönettel: ANARCS SE

gálattól a Generációk találkozása projekt rendezvényre, melynek keretében találkoztunk a falu
idős lakóival, beszélgettünk, illetve színvonalas műsort tekinthettünk meg a különböző generációk előadásában. A műsorban
a 4. osztályos néptáncosok és 7.,
8. osztályos tanulók is szerepeltek. Ezután mindnyájunkat finom
ebéddel vendégeltek meg.
Június 4-én megtartottuk a nemzeti összetartozás napját. A felsős
irodalom szakkör történelmi összeállításával megemlékeztünk a
trianoni döntésről, majd az osztályokban folytatódott a program.
A nap zárásaként megtekinthettük
a Határtalanul Pályázat keretében
Erdélyben járt tanulóink és nevelőink képes úti beszámolóját.
Másnap az alsós magyar és matematika szakkörösöknek közös
vetélkedőt tartottunk, melyen érdekes, főleg logikai feladatokat
oldottak meg a tanulók.
Június 6-án a 3. osztályos tanulók a Reál pályázaton elnyert összegből kiránduláson vettek részt,
melynek során ellátogattak a füzéri várhoz, illetve a sárospataki
kerámiagyárba is.
Június 11-én délután a művészetoktatásban résztvevő tanulók
adtak bemutató gálát. A műsor
keretében számot adtak a tanulók
az eddig tanult táncokról. A gyerekek lelkes előadását a szülők
és a nézők sok-sok tapssal jutalmazták.
Május és június hónap során
tanulóink az év végi felméréseken
illetve kimeneti méréseken adtak

számot tudásukról. Az év végi
hajtás során jól elfáradtak diákjaink, akik már alig várták, hogy
eljöjjön a megérdemelt pihenés,
a vakáció. A szünet előtt június
15-én színvonalas évzáró és ballagási ünnepséggel zártuk a tanévet,
ahol elbúcsúztattuk a nyolcadikosokat. Nagy Attila osztályfőnök
diákjait iskolánk névadójának,
Czóbel Minkának a gondolataival
bocsátottam útra:
„Czélod bár fedje sűrű fátyol
Vonz a magasság, vonz a távol.
Kerülő utakon ne tévedj,
Fejlődnöd kell, csak ez az élet.”
A búcsúzó 8. osztályosok névsora: Csépke Klaudia, Dajka Petra, Farkas Alex, Fekete József,
Haraszti Dzsenifer, Horváth Attila, Kantár Kevin, Karskó Viktor, Király Angéla, Kiss Barbara,
Kiss János, Kovács Bianka, Nagy
Bálint Szabolcs, Szabó Ferenc,
Szántó Dalma, Szép Dorina, Szitai László, Takács Adrienn.
Igaz, még javában tart a vakáció, de a tantestület és különösen
a leendő első osztályosok tanító
nénije, Tamásné Murin Mónika
sokat gondol a 2013/2014-es tanév első osztályosaira. Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat az iskolánkba.
A vakáció hátra lévő idejére a
tantestület és magam nevében is
kellemes pihenést kívánok minden diákunknak.
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Értesítés fogorvosi ellátásról
Tájékoztatjuk Anarcs Község Lakosságát, hogy 2013. július 1. napjától ismét lesz fogorvosi ellátás Anarcson. A rendelés helye: Anarcs, Iskola u. 11.

Heti rendelés ideje:
Hétfő
08.00 – 12.00
Kedd
14.00 – 18.00
Szerda 08.00 – 13.00
Csütörtök 08.00 – 12.00

(rendel: Dr. Tóth Tímea)
(rendel: Dr. Tóth Tímea)
(rendel: Dr. Karászi Zsolt)
(rendel: Dr. Tóth Tímea)
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Templomszentelés Templomszentelésre
Ó, Istenünk, ez ünnepen
mi hálás szívvel, könnyesen
szent házadért dicsérünk.
Száll boldog hálaénekünk,
mert itt adsz békét minekünk,
itt lakozol Te vélünk.
A fájó szívet enyhíted,
szent asztalod megteríted.
Megelégítesz bennünket.
Eltörlöd minden vétkünket.
Halld, Istenünk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a boldog hála énekét!

Mint szarvas, forrás hűs vizét,
úgy szomjazzuk a Te Igéd,
az élet bő forrását.
Szent hajlékodba sietünk,
mert Uram, Téged keresünk
s a Te kezed áldását.
Szent házad édes otthonunk,
hol Téged vígan áldhatunk,
hol új életre ébredünk,
mert Te vagy utunk, életünk.
Halld, Jézusunk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a hála boldog énekét!
Túrmezei Erzsébet
„Uram! szeretem a te házad ékességét és
a te dicsőséged lakhelyét.”

(25.zsoltár)
„Tekints szolgád imájára s könyörgéseire, Uram, Istenem: hallgass e dicséretre és
imádságra, amellyel szolgád ma előtted
imádkozik, hogy éjjel-nappal nyitva legyen
szemed e ház felett, amelyről azt mondtad:
„ott lesz az én nevem” – hogy meghallgasd
az imádságot, amellyel szolgád e helyen
imádkozik.” (1 Kir. 8, 27-29)
2013. július 20-án méltóságteljesen kondultak meg az anarcsi görög katolikus
templom harangjai, amikor hálaadó és
templomszentelő imára hívták a híveket és
a zarándokokat. Másfél esztendei felújítási
munkálatok után, végre megpihenve, alázattal és szívünk teljes hálájával léphetük
be a megszépült templomunkba. Anarcs
hívő katolikus közössége imádságos lélekkel adhat hálát Mennyei Urának, hogy

végig vezette és segítette a munkálatok
nehéz útján.
Isten szeretete és gondviselése velünk
volt, amikor a hívek 1951 húsvétjára elrendezték a telket, amit templomépítésre
kaptak, és rajta felállították a keresztet.
1953-ban, a nehéz időkben Dudás Bertalan
atya áldozatos támogatásával és munkájával indult meg a templomépítés.
1954. szeptember 6-án történt meg az
első kapavágás a fundamentum elhelyezésére. 1954. november 18-án az építmény
falai már álltak, tető volt rajta.
1955 tavaszán folytatták a munkát és
1955. május 29-én, pünkösd ünnepén már
az új templomban folyt a szertartás. A templom a Máriapócsi Könnyező Istenszülő tiszteletére lett felszentelve és a búcsúját minden év július utolsó vasárnapján tartjuk.
A 2000-es évek elejére templomunk már
alapos renoválásra szorult. Így került sor
a felújítási munkálatokra, melyre az egyházközség a Felső-Szabolcsi Leader-től

pályázati támogatásban részesült. A hívek
adományai mellett köszönetet mondunk
Anarcs Község polgármesterének és a képviselőtestületnek az anyagi és egyéb támogatásért, a BÉRES Alapítványnak és dr.
Seszták Tamásnak a támogatásáért.
Isten szeretete és gondviselése velünk
van most is, amikor a másfél évig tartó
munkálatok után, hálát adunk Istennek,
aki olyan csodálatosan vezette e hajlék
felújításának útját, és köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a munkálatok alatt kitartottak mellettünk.
Köszönjük az iskola és a falu vezetésének, hogy a felújítás alatt liturgikus cselekményekre átengedték az iskolát.
Az ünnepi Szent Liturgiát Kocsis Fülöp
hajdúdorogi megyéspüspök úr végezte.
„ezen szent hajléknak boldog és örökemlékű alapítói és jótevőiről…, emlékezzék
meg az Úristen az Ő országában”

