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„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,14)

Á

dvent! – Nincs csendülő hangzása magának a szónak, és mégis cseng. Nem a fülünkben, hanem a szívünkben. A gyerekszemek
felragyognak rá, szá¬molni kezdik: hányat alszunk még? A karácsonyfára gondolnak, meg az
ajándé¬kokra. De van köztük, aki az Ajándékra
is igazán gondol, a kimondhatatlanra. Isten csodálatos ajándékára. „Mert úgy szerette a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta!” Olyan jó együtt
örülni a gyermekekkel és örülni a Gyermeknek!
Olyan jó olyanná lenni, mint ők, és olyanná lenni, mint Ő! Olyan jó, gyönyörködni Őbenne!
Ádvent – jövetel. Az Ő jövetele. Jézus jött az
ő mennyei dicsőségéből, hogy megváltson engem magának, és megnyissa nekem az elveszett
és elsötétedett, de visszavett és megdicsőült
paradicsom ajtaját! Jézus jönni fog hatalommal
és dicsőséggel. Hazaviszi az övéit és jön ítélni--uralkodni a földön.
A kegyelemteljes múlt idő és a csodálatos
jövő idő között azonban itt van a jelentőségteljes
jelen idő. Jézus jön ma is Lelke által minden
szívbe, amely hallja Őt és megnyílik előtte. Jön
oda, ahol még sohasem volt valóságos helye,
trónja, hanem csak vendégfogadós szállása,
jászola. Sőt jön és zörget még ott is, ahol észrevétlenül kitessékelte őt a meglangyosodott szív.
Akiben ez a jövetel először vagy újra valósággá
lett, az valóban boldog karácsonyt ünnepelhet,
s félelem nélkül te¬kinthet a földi jövendőbe
és Jézus jövetelén át az örök jövőbe. Nincs nagyobb boldogság a földön, és nincs a mennyben
sem, mint maga Jézus, aki jött, jön és jönni fog.
De vajon milyen az a világ, amelybe eljött és
eljön az Úr Jézus, Isten mindent elfedező, megbocsátó szeretete?
Egy novellát olvastam régebben, nem tudom
már, ki írta, egy legendát mesél el, amely arról
szól, hogy amikor a mennyei angyalkórus Betlehem mezején zengte: „Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség”, az egyik kis
angyal hirtelen elhallgatott. És bár csak egyetlen

hang némult el a kórusban, mégis megzavarta az
egész harmóniát. A körülötte állók is elbizonytalanodtak, és a mennyei énekkar megzavarodott.
Szerencsére a tapasztalt, idősebb angyaloknak
volt lélekjelenléte, és biztos hangjukkal megmentették a kórust.
Az egyik főangyal magához intette a kis angyalt, és megkérdezte tőle: Miért hallgattál el?
Az így válaszolt: Én akartam énekelni! Egészen
addig énekeltem is, hogy: „Dicsőség a magasságban Istennek”. De amikor az következett,
hogy „és a földön békesség”, akkor összeszorult
a torkom. Egyszerre magam előtt láttam a római katonákat, akik itt és másutt háborúznak,
leigázzák a népeket, erőszakkal uralkodnak, és
eszembe jutott, hogy ezt nevezik ők pax romananak, a római békének. Eszembe jutott, hogy
mennyi békétlenség van az emberek között, hatalmaskodnak egymáson, nincs béke az országban. Láttam magam előtt a jövőt, hogy ezt a kis
gyermeket is, akinek a dicsőségére most éneklünk, erőszakkal fogják halálra küldeni. Láttam
évszázadokat, évezredeket magam előtt, háborúkat, kizsákmányolást, elnyomást, azt, ahogyan
a gazdagok erőszakkal elveszik a szegények
vagyonát, ahogyan népek és fajok gyűlölik és
pusztítják egymást, láttam veszekedő férjeket
és feleségeket, szüleik ellen lázadó gyerekeket,
békétlen családokat, láttam a munkahelyeken
elégedetlenkedő, versengő, könyökölve törtető
embereket. Láttam a parlamentekben egymásnak eső, veszekedő politikusokat, és mindezt
látva nem tudtam énekelni, hogy „és a földön
békesség”. Más fiatal angyalok is csatlakoztak
hozzá, és hangosan mondták: igaza van: a földön nincs békesség!
Hallgassatok – akarom mondani: énekeljetek!
–, kiáltotta a főangyal. Aztán odafordult újra a
kis angyalhoz. Szóval téged az zavar, hogy nem
látod a békességet a földön, nem hiszed, hogy
valóra válhat a békesség az emberek között?
Te csak azt az óriási szakadékot látod, ami a

VIII. évfolyam 3. szám

menny és a föld között van? Te nem érted, hogy
mi történik ezen az éjszakán Betlehemben, és
meg akarod érteni, hogy mi történik a világban?
Tudd hát meg, hogy mennyei Urunk éppen ezen
az éjszakán hidalja át azt a szakadékot, amelyik olyan nagyon zavar téged. Ezért dicsérjük
Őt, ezért énekelünk, mert Ő ma éjjel hozta el a
menny békéjét a földre, az embereknek!
Ó, ha így van, akkor szívesen énekelek, kiáltotta a kis angyal. De a főangyal azt mondta
neki: nem, nem fogsz többé velünk énekelni. És
nem is térsz vissza velünk a mennybe. Itt maradsz a földön, és mert most már érted Istenünk
tervét, te leszel az, aki mindenhová elmész, és
vágyat ébresztesz az emberekben a mennyei
béke után. Bemégy a házakba, ahol nincs béke
a családokban, és megérinted a lelkiismeretüket.
Ott leszel, amikor tárgyalnak, üzleteket kötnek,
és segíted őket, hogy békésen megegyezzenek.
Velük leszel, amikor önzően ki akarják használni egymást, és eszükbe juttatod, hogy felelősséggel tartoznak egymásért. Sokszor el akarnak
majd hallgattatni, kizavarnak, de te ne menj el.
Ülj a küszöbükre, és ne hallgass el, zaklasd őket,
hogy ne legyen nyugtuk, hogy vágyakozzanak a
békességre.
A kis angyal azóta is itt jár a földön, és teljesíti feladatát. Ilyenkor, adventben, karácsonykor
különösen aktív. Ilyenkor újra eljönnek angyaltestvérei, a mennyei kórus, és énekükkel segítik
munkáját.
Szeretett testvéreim! Nincs is más hozzátennivalóm ehhez a régi legendához. Talán csak
annyi: Hallgassuk örömmel az Istent dicsérő
Máriát! Hallgassuk örömmel az Istent dicsérő
angyalkórust! És hallgassuk a kis angyal suttogó
szavát: békesség a földön. Isten ezen az éjszakán
áthidalta a szakadékot a menny és a föld között.
Megszületett Jézus! És Pál apostol így vall róla:
Ő a mi békességünk!
dja meg nekünk is mindnyájunknak Isten,
hogy Jézusban megtaláljuk az igazi békességet, amelyre olyan nagyon vágyunk: békét
Istennel és békét egymással! És akkor még jobban, teljes szívünkkel átéljük majd Máriával:
„Magasztalja az én lelkem az Urat, mert nagy
dolgokat cselekedett velem.”Áldott adventi készülődést és boldog, békés karácsonyt kívánok!
Diák Péter református lelkész

A

Minden anarcsi lakosnak áldott karácsonyi ünnepet és eredményekben
bővelkedő új esztendőt kíván Anarcs Község Önkormányzata.
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2013. július 29.
A Képviselő-testület:

– Módosította a Felső-Szabolcsi
Víziközmű Beruházási Társulás Társulási megállapodását, mely szerint a Társulás
alaptevékenysége szakágazati besorolás szerint: 429900
Egyéb m.n.s. építés
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
előzetes helyszíni örökségvédelmi („kertrégészeti”) feladatok ellátásával kapcsolatos
vállalkozási szerződést kötött
a RÉGIJÓ Kft-vel (1016 Budapest, Aladár u. 8.) bruttó
800 000 Ft vállalkozói díjért.
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
lőszermentesítés előkészítő
és feltáró feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási
szerződést kötött a Különleges Biztonsági Szolgáltató
és Tanácsadó Kft-vel (1147
Budapest, Telepes u. 15. 2.
em. 1a) bruttó 2 108 200 Ft
vállalkozói díjért.
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási
szerződést kötött a Forensys
Kommunikációs és Tanácsadó Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46.) bruttó 1 968 500 Ft vállalkozói
díjért.
– A gyalogátkelőhely kivitelezésére a Szikla Terv Kft.
által benyújtott ajánlatot nem
fogadta el, tekintettel arra,
hogy annak összege nagyon
magas.
– Zárt ülés keretében határozatot hozott a 2013. évi
beiskolázás támogatásáról.
A határozat szerint: A Tornyospálcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye valamennyi általános
iskolai tanulója részére a
tankönyvet ingyenesen biztosítja. Ennek érdekében a határozat melléklete szerint az

ott megjelölt összegű támogatást nyújtja a tanulóknak.
A támogatás kifizetésének
feltétele a tankönyvcsomag
árának befizetését igazoló
csekk bemutatása. A középfokú oktatási intézményben
nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
tanulók részére – az érettségi, illetve az első szakma
megszerzéséig – 7 000 Ft
összegű beiskolázási támogatást nyújt. A középfokú oktatási intézményben nappali
oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult tanulók részére – az érettségi,
illetve az első szakma megszerzéséig – 10 000 Ft összegű beiskolázási támogatást
nyújt. A felsőfokú oktatási
intézmény első évfolyamos,
nappali tagozatos hallgatója
részére 15 000 Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt,
kivéve azokat, akik „B” típusú Bursa Ösztöndíjat kapnak.
A beiskolázási támogatáshoz
szükséges 1 700 000 Ft összeget a költségvetésében
biztosítja.
– Zárt ülés keretében rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény és átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. augusztus 9.
A Képviselő-testület:

– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
tervezői művezetés feladatok
ellátásával kapcsolatos vállalkozási szerződést kötött a
Mundus Viridis Kft-vel (4400
Nyíregyháza, Szent István u.
3. II/10.) bruttó 4 191 000 Ft
vállalkozói díjért.
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést kötött a
Mélygépterv Kft-vel (4400
Nyíregyháza, Szent István u.

3. II/10.) bruttó 3 556 000 Ft
vállalkozói díjért.

2013. szeptember 3.
A Képviselő-testület:

– Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetését.
Költségvetési bevételi főösszegét 348 299 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 349 299 ezer forintban hiány, és pénzmaradvány
nélkül állapította meg.
– Felülvizsgálta és egységes szerkezetbe foglalta az
Anarcs Község Önkormányzata és az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodást.
– Elhatározta, hogy a Soma
Alapítványt (4600 Kisvárda,
Virág Ferenc út 87.) 100 000
Ft összegű támogatásban részesíti Tóth Viktória Anarcs,
Damjanich utca 45. szám
alatti lakos, gyermek megsegítése érdekében.
– L akásbérleti szerződések
megkötéséről döntött.
– a „KE-VÍZ 21” Építőipari
Zrt. által tett vételi ajánlatot, mely Anarcs Község Önkormányzatának a Várda Víz
Kft-ben fennálló üzletrészére
vonatkozik, megtárgyalta és
úgy határozott, hogy azt nem
fogadja el.
– elhatározta, hogy a belügyminiszter 50/2013. (VIII. 27.)
BM rendelettel meghirdetetett
„Itthon vagy-Magyarország
szeretlek” programsorozathoz nem kíván csatlakozni.
– Zárt ülés keretében a Roma
Nemzetiséghez tartozó gyermekek tanszertámogatásáról
döntött.

2013. szeptember 12.
A Képviselő-testület:

– Módosította az intézményi
térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2010. (IV. 30.) rendeletét. A módosítás szerint
2013. szeptember 15. napjától a térítési díjak az alábbiak
szerint alakulnak:
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja (Áfa nélkül): 270 Ft/adag
Az ebéd lakásra szállításának

intézményi térítési díja (Áfa
nélkül): 60,- Ft/adag
Az alkalmazotti étkeztetés
intézményi térítési díja (Áfa
nélkül): 430,- Ft/ebéd
A vendég étkeztetés intézményi térítési díja (Áfa nélkül):
430,- Ft/ebéd
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (Áfa nélkül): 0,- Ft/óra
Az iskolai étkeztetés intézményi
térítési díja (Áfa nélkül)
ISKOLÁS
Fizetendő intézményi
térítési díj
tízórai
55 Ft/adag
ebéd
195 Ft/adag
uzsonna
55 Ft/adag
– Elfogadta az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Véleményezte azAnarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2013. évi
költségvetését.
– Véleményezte a Tornyospálcai Óvodai Társulás 2013. évi
gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Levette napirendjéről a Tornyospálcai Óvodai Társulás
2013. évi költségvetése módosításának véleményezésére
irányuló előterjesztést.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta az óvodai
nevelési és a könyvtári feladatok ellátására létrehozott
jogi személyiséggel rendelkező társulás társulási megállapodását.
– Elfogadta Anarcs Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatát.
– Módosította az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési
Tervét.
– Megismerte a KRISTÁLYVÍZ Vízközmű, Ipari és
Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Kft. (4700 Mátészalka, Kocsordi u. 2. sz. alatti

Óvodánk eseményei
„Sokat adhatunk
az óvodás gyermeknek.
Sokat is kell adnunk.
Ki kell tárnunk előtte
a szépséges világ kapuját,
hadd csodálkozzék rajta,
s bátrabb léptekkel kell
elindítanunk felfedező útján.”
(Iványi Gergely)

A mi óvodánk érzelmi anyaöl, ahol derűs, egyenletes, ráérős és ritmikus az élet.
A gyermekek a nap nagy
részét szabad játékkal töltik,
amely által képességeikhez
mérten fejlődnek testi, verbális,
értelmi és szociális képességeik.
A beszoktatás nehézségein
túl vagyunk, már csak néha
fordul elő egy kis pityergés.
A siker érdekében igyekeztünk valamennyi gyereket a lehető leghamarabb megismeri,
hogy biztonságérzetet, szeretetet, nyugalmat tudjunk adni.
Gyerekeink óvodai élete tartalommal telített, amely megalapozza a ráépülő életkor minőségét. Naponta hallgatnak
mesét, rendszeresen mondókáznak, verselnek, énekelnek. Folyamatosan lehetőségük van a
rajzolásra, festésre, mintázásra
és egyéb kézimunkázásra, valamint minden nap mozognak,
lehetőség szerint a szabadban.
A mindennapokat változatossá
teszi a bérletes színházlátogatás
Kisvárdába, az óvodába látogató társulatok bábelőadása, valamint a 3D mozifilm megtekintése. Ezek az alkalmak a gyerekek
színházkultúráját, anyanyelvi
nevelését is fejlesztik.
A középső csoportban zene-ovi, a nagycsoportban nép-

tánc és fit-ball, a középső és
nagycsoportban hitoktatás van
heti egy alkalommal. A beszédhibás és fejlesztésre szoruló
gyerekekkel logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozik.
Az egészség megőrzése, illetve a légzés javítása érdekében
rendszeresen használjuk az elkészült só-szobánkat.
Az ősz idén is bőkezűen mérte a természet kincseit. Sétáink
alkalmával lehetőségünk adódott a folyamatos megfigyelés-

zolási technikákkal, eszközökkel fejezték ki.
November 8-án, a hagyományokhoz híven újra táncos mulatságra, óvodánk Ovi – Gálájára hívtuk a szülőket, vendégeket. Rendezvényünk bevételét
mozgásos udvari játékok vásárlására fordítjuk. A támogatást
ezúton is köszönjük.
November végén a középső
és nagycsoportos gyerekekkel
látogatást tettünk a Tesco áruházba. Fehér kötényben és sap-

re, és ez által rácsodálkoztattuk
a gyerekeket a természet szépségeire. Terméseket, falevelet
gyűjtöttünk, amelyből barkácsoltunk, ötletes bábokat készítettünk. A sok-sok tapasztalatszerzés, egyénileg és együttesen lehetőséget adott arra, hogy
a természet védelmére és szeretetére neveljük őket. Óvodásainkkal almaszedésen vettünk
részt, miközben sokrétű ismerettel gazdagodtak. A helyszínen kis komplex tevékenységet
is rögtönöztünk: éneklést, mondókázást, verselést, almakóstolást, ami a lelkesedésükről,
jókedvükről adott bizonyságot.
Élményeiket az óvodában ábrá-

kában bepillantást nyerhettek
az áruház életébe és kipróbálhatták a beléptetési kaput és a
targoncát, ami új élményekhez,
tapasztalatokhoz juttatta őket.
Óvodánkban évek óta nagy
figyelmet fordítunk a népi hagyományok ápolására. A hónapok közül a december az a
hónap, amelyet a gyermekek a
legjobban szeretnek. Az elejétől a végéig a boldog izgalommal járó tevékeny várakozás
és ünneplés hangulata járja át.
Gyakran mondogatják: „Hányat alszunk Mikulásig, karácsonyig, hóhullásig?” Számlálgatják az éjeket, amelyek szerencsére éjről éjre kevesebbek,
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s az álmaik egyre szebbek, színesebbek, havasabbak. December 6-án az iskolás gyerekek
kíséretében az óvodánkba is ellátogat a Mikulás. Az iskolások
műsorral kedveskednek, majd
az óvodások korcsoportonként
dalokkal, versekkel köszöntik a
Mikulást, aki csomaggal ajándékozza meg őket. A Mikulás
távozása után az ünnepvárás
hangulata fokozódik. A gyerekekkel közösen díszítjük az
óvodát. Sokat beszélgetünk a
családról, a szeretetről és az
összetartozásról. A gyermekmunkák, a tanult versek, dalok, a feldolgozott karácsonyi
történetek, az ajándékkészítés
által a gyermekek érzelmileg
egyre jobban ráhangolódnak az
ünnepre.
Az Adventi készülődés tetőpontjaként közös fát állítunk
és feldíszítjük azt. Csoportonként méltatjuk az ünnepet és a
fa szépségét, majd a dolgozók
bábelőadásával, édességcsomaggal és játékkal ajándékozzuk meg a gyerekeket.
Sajó Sándor Karácsonyi ének
c. verséből idézve kívánok a
Czóbel Minka Óvoda kis lakói
és dolgozói nevében: Áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt!
„Óh, szállj le hozzánk égi
angyal,
Óh, jöjj kis Jézus s légy
velünk,
És igazságot hozz magaddal,
És jóságot hozz nekünk, –
Hogy szent nevedet áldva –
áldjuk,
Hozz hírt, amelynek hallatára
Itt minden szemek
fölragyognak,
Hozz boldog karácsonyt
És áldd meg az egész világot!”
Korcsmáros Bertalanné
óvodapedagógus
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Iskolai életünk eseményei
I

skolánk célja, hogy boldog gyermekkel találkozzunk nap mint nap, emlékezetünkbe idézve Kodály
Zoltán gondolatait: „Csak
boldog gyerekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből
lehet boldog ország.”

Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermeket, az őket nevelő
felnőtt közösséget, a folyamatos
fejlődés iránti elkötelezettséget, a
rendszerfolyamat szemléletet és
a pedagógiai minőséget állítjuk,
így biztosítva a növekvő sikerlehetőséget intézményünk minden
érdekelt személye számára.
Mint minden évben, most is
már augusztusban elkezdtük a
készülődést az iskolai életre. Augusztus 29-én jótékonysági gálát
rendeztünk, melynek bevételét
iskolánk tanulójának, Tóth Viktóriának a gyógykezelésére ajánlottuk fel. A rendezvényen az
iskola tanulói mellett felléptek
a tornyopálcai és a mezőladányi iskola csoportjai és iskolánk
volt tanulója Orbán Luca és osztálytársai a debreceni Ady Endre
Gimnáziumból.
Augusztus 30-án az iskola tanulóit a Gárdonyi Géza emlékév
tiszteletére Egerbe vittük kirándulni. A kiránduláson az iskola tanulói ingyenesen vehettek
részt, a forrást pályázati pénzből
és a szülői munkaközösség támogatásából fedeztük.
A Községi Önkormányzat jóvoltából az idei évben is teljesen
ingyenes vehették kézbe tanulóink a tankönyveiket, munkafüzeteiket.
Minden készen állt az iskolások fogadására, a nyári nagytakarítás után a régi barátságos
iskolai környezet fogadta a nebulókat.
A 2013/2014-es tanévet 136
iskolás tanulóval kezdtük meg,
s különösen nagy szeretettel fogadtuk a kis első osztályosokat.
Az óvoda játékos világából az
elsősök átléptek az iskola világába, ahol már kötelességeik
vannak, meg kellett szokniuk a
tanórai kötöttséget, a kötelező
feladatokat. Mára már ügyesen
elboldogulnak ők is az iskolai
életben. Első osztályosaink a
2013/2014-es tanévben:
Balogh Endre
Borbély Szabolcs

Dobos Kristóf
Hováth Benjámin
Huszti Natália
Jenei Johanna
Karskó Laura Kíra
Kelemen József
László István
Takács Miklós
Takács Viktor
Tótik Veronika
Veres Milán

A tanévkezdéskor a törvényi
változások miatt bevezettük a tanulók számára a délutáni napközis foglalkozást. A délutáni foglalkozások széles skáláját tudjuk
biztosítani ebben a tanévben is, a
tanulók magyar, matematika, biológia szakkörön vehetnek részt,
sportköri foglalkozáson edzhetnek, egytől hatodik évfolyamig
társastáncot tanulhatnak, a művé-

kó István elnök úr bevezetőjében
bemutatta a TIT tudományok és a
kultúra széleskörű terjesztésében,
ápolásában betöltött szerepét.
A program az V. Anarcsi Nemzetközi Alkotótábor alkotásaiból
készült kiállítás megnyitójával
kezdődött. A tábor művészeti vezetője Megellai Katalin méltatta
az alkotásokat.
Ezután történt meg Az újrahasznosítható anyagok felhasználásának lehetőségei című tanulói
pályázatot értékelése. A pályázaton végül is nem adtunk ki
helyezéseket, mert olyan ötletes,
érdekes alkotások születtek, melyek mind-mind megérdemelték
az első helyezést, ezért minden
pályaművet beküldő alkotó szerény díjazásban részesült.
A tudományos ülés első programjaként az önkormányzat nevé-

mindenkinek hozott Mikulás-csomagot, aminek a költségeit az
Önkormányzat biztosította.
December kezdetét veszi a karácsonyi projektünk. Az adventi
készülődés jegyében karácsonyi
díszeket, kisebb ajándéktárgyakat,
adventi koszorúkat készítenek a
tanulók, melyekkel az osztályukat díszítik majd fel. Bizonyára
nem fog hiányozni a karácsonyi mézeskalács sem a karácsonyi ünnepi asztalról. A program
zárónapja december 21-én lesz,
amikor karácsonyi ünnepségünkre a szülőket, érdeklődőket is szeretettel várjuk.
Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra
Az iskola tanulóifjúsága és
dolgozói nevében békességet,
boldogságot, szeretetben gazdag
szép karácsonyt és minden jóban
bővelkedő új esztendőt kívánok!
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető
Márai Sándor:
Füveskönyv – Az ünnepekről

szetoktatás keretében rajzolhatnak és furulyázni tanulhatnak.
Az idén is megszerveztük a
tanulók színházlátogatását, felsős és alsós tanulóinknak is. Az
őszi szünet előtt megrendeztük
az intézményünkben már hagyományos „Almanap”-ot, mely az
idén is népszerű volt a tanulók körében. A tanulók vidám
vetélkedőkön vettek részt, ahol
persze minden az almáról szólt,
majd közösen fogyasztottuk el
az SZMK ajándékát, a finom almás sütit.
A november is bővelkedett
rendezvényekben.
A Béres József TIT Kisvárdai
Egyesülete, a TIT Jurányi Lajos
Egyesülete és Anarcs Község Önkormányzata közös szervezésében
került sor november 13-án a Magyar Tudomány Ünnepe című tudományos ülésére, ahol Marczin-

ben köszöntöttem az egybegyűlteket és képekben mutattam be
Anarcs múltját és jelenét, eredményeinket.
Ezután dr. Hargitai János főiskolai docens tartott előadást Az
ökológiai lábnyom címmel.
Majd dr. Gecse Frigyes ny.
egyetemi tanár Matematikai alapok című könyvét mutatta be. A
tudományos tanácskozás levezetője dr. Kriveczky Béla tanár úr,
a tőle megszokott tanulságos és
érdekes gondolatokkal zárta be a
programot.
November 16-án tartottuk hagyományos jótékonysági bálunkat. A sikeres rendezvényt száz
vendég tisztelte meg jelenlétével.
A résztvevők és támogatók közel
263.000 forintot adományoztak
az iskolának.
A Mikulás is időben megérkezett iskolánkba, s puttonyában

„Ha az ünnep elérkezik, akkor
ünnepelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg
hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts
el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd
a régieket, milyen áhítatosan,
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel
ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies.
Legyen benne tánc, virág, fiatal
nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S
mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból,
a teljes kikapcsolásból, legyen
benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá,
testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van
piros betűs napja. Az élet elhoz
másféle, láthatatlan ünnepeket
is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”

székhelyű gazdasági társaság
kérelmét – mely a mátészalkai 3616/1 hrsz. alatti, kivett
telephely művelési ágú, 1 ha
4464 m2 térmértékű ingatlannak Anarcs Község Önkormányzata 13/6000 részilletőségű tulajdoni hányadának elbirtoklás jogcímén és
peren kívüli megállapodás
útján történő megszerzésére
irányult. Elhatározta, hogy az
önkormányzat tulajdonjogáról nem mond le, a vagyonvesztést nem hagyja jóvá. Az
ingatlan hivatalos forgalmi
értéke ismeretében dönt a tulajdoni hányad esetleges értékesítéséről.
– Elhatározta, hogy Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatásra.
– Zárt ülés keretében átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. október 1.
A Képviselő-testület:

– Módosította a helyi jelentőségű védett természeti terület
védettségének fenntartásáról
szóló 14/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét.
– Felülvizsgálta Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási megállapodását.
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás
Társulási Tanácsába tagként
Kalinák József polgármestert
delegálta.
– Határozatot hozott a Szilárdhulladék-gazdálkodási
Program II. ütemének megvalósításáról, melyben kinyilatkozta, hogy a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához, az abban
szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott, és a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok,

információk a valóságnak
megfelelnek.
Projekt összköltsége:
3.762.547.200 Ft
Támogatási intenzitása:
94,369032%
Támogatás összege:
3.550.679.371 Ft
Saját erő összege:
211.867.829 Ft
A Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat megismerte, és annak betartását a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba delegált
képviselőjén keresztül biztosítja, valamint mint a társulás tagja, a Társulási megállapodásban
meghatározott tulajdoni részesedése mértékéig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett
vállalja a projekt befejezését
követő minimum 5 évig.
– Véleményezte a Tornyospálcai Óvodai Társulás 2013. évi
időarányos költségvetését.
– Határozatot hozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
való csatlakozásról. A határozat szerint a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hozott, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi
pályázati fordulójához. A felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadta és kötelezettséget vállalt arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása
és a települési önkormányzat
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően
jár el. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.
hu/eperbursa/onk/tonkbelep.
aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben
rögzíti. Nyilatkozott arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekérendő,
a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
– Elhatározta, hogy a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulója keretében pályázatot ír ki
– Elhatározta, hogy Lénártói
csatornához kapcsolódó csapadékvíz elvezető létesítmények és járdaburkolat megépítésére a Felső-Szabolcsi
Vízgazdálkodási Társulatot (4600 Kisvárda, Árpád
u. 133.) bízza meg bruttó
7.312.685,- Ft összegű vállalkozói díjért.
– Elhatározta, hogy 10.000,- Ft
(azaz tízezer forint) összegű
támogatásban részesíti az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesületet (1325
Budapest, Pf. 204.) speciális
mentőeszközök beszerzése
céljából.
– Az Anarcs Sportegyesületet
75.000,- Ft összegű működési célú támogatásban részesítette.
– Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmekről
döntött.

2013. október 14.
A Képviselő-testület:

– a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.
4.) BM rendelet alapján 438
m3 szociális célú tűzifa iránti
támogatási igény benyújtását
határozta el. Vállalta az önkormányzatot terhelő 1.000
Ft/erdei m3+áfa önrész biztosítását, valamint a tűzifa
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szállításából – ideértve a rászorulókhoz történő eljuttatását is – származó költségek
megfizetését

2013. október 17.
A Képviselő-testület:

– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” (KEOP-3.
1.2/2F/09-11-2013-0006)
című projekt eszközbeszerzése tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította. Megállapította,
hogy eljárás nyertese a Technoker Kft. (4600 Kisvárda,
Csillag utca 8.). Ajánlati ára:
Nettó ár: 9.167.000,- Ft +
2.475.090,- Áfa, összesen
bruttó: 11.642.090,- Ft.

2013. október 30.
A Képviselő-testület:

– Véleményezte a Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár
Tornyospálca 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Véleményezte azAnarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás Anarcs 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Elfogadta az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Elfogadta az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés
szerinti tartalommal, azzal
a kiegészítéssel, hogy a fejlesztések közé kerüljön be a
„Tizenkettes” aszfaltozása a
tulajdoni viszonyok rendezését követően.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs társulási
megállapodását.
– Zárt ülés keretében jelzálogjog törléséről és átmeneti segély iránti kérelmekről
döntött.
Folytatás a köv. oldalon

4
2013. november 18.
A Képviselő-testület:

– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” (KEOP-3.
1.2/2F/09-11-2013-0006)
című projekt kivitelezése
tárgyú hirdetmény nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Megállapította, hogy
eljárás nyertese a SEDUM
Kft. (1117 Budapest, Bölcső utca 9. 6/2.) Ajánlati ára:
Nettó ár: 120.500.000,- Ft +
32.535.000,- Áfa, összesen
bruttó: 153.035.000,- Ft.
– A háziorvosi feladatellátási
szerződést felülvizsgálta és a
módosított jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal módosította.
– Módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2009. (V.01.) rendeletét. A
módosítás során a rendeletét
kiegészítette a szociális tűzifa
támogatásra vonatkozó szabályokkal.
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– Módosította az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 14/2012.
(VI. 15.) önkormányzati rendeletét.
– Visszavonta a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs társulási megállapodásának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 341/2013. (X.30.)
határozatát.
– a „KE-VÍZ 21” Építőipari
Zrt. által Anarcs Község Önkormányzatának a Várda Víz
Kft-ben fennálló üzletrészére
vonatkozó vételi ajánlatát teljes terjedelemben megismerte és úgy döntött, hogy azt
elfogadja.
– Módosította a Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről
szóló 430/2012. (XII.10.) határozatát.
– Elutasította Takács Tamás képviselő azon javaslatát, mely
szerint az iparűzési adó mértékét 1,8 %-ra emeljék fel.
– Módosította a fiatalok első

lakásszerzésének
önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005.(VI.30.) rendeletét. A módosítás értelmében
2014. január 1. napja után
benyújtott kérelmek esetén a
támogatás összege:
a) lakásvásárlás esetén a vételár
10%-a, de legfeljebb 500.000
forint,
b) lakásépítés esetén 500.000
forint.
– Elhatározta, hogy 2013. december 13. napján 11.00 órától a Czóbel Minka Tagintézmény tornatermében Idősek
napja rendezvényt szervez.
Az idősek napja alkalmából
valamennyi, a településen élő
60 éven felüli személyt vendégül lát és megajándékoz
egy 2.500,- Ft-os vásárlási
utalvánnyal és egy csomag
szaloncukorral.
– Elhatározta, hogy 2013. december 11. napján 17.00 órakor a Czóbel Minka Tagintézmény aulájában közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás napirendje:

1./ Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2014. évi költségvetési koncepcióról
3./ Lakossági kérdések, bejelentések
– Határozatot hozott a szociális
célú tűzifa beszerzéséről. A
döntés értelmében a Nyírerdő
Zrt. Baktalórántházi Erdészetétől (4561 Baktalórántháza,
Zöldfa u. 2.) megvásárol 208
erdei m3 keménylombos tűzifát (rendelet szerint: átlagosan 100 cm hosszúságú,
5-35 cm átmérőjű, legfeljebb
5% nem keménylombos fajokból) 14.000,- Ft+áfa/erdei
m3 áron. A szociális tűzifát
Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi
Erdészetével (4561 Baktalórántháza, Zöldfa u. 2.) szállíttatja Anarcsra 2.500,- Ft+áfa/
erdei m3 áron.
– Zárt ülés keretében jelzálogjog törléséről és átmeneti segély iránti kérelmekről
döntött.
dr. Dolhai Edina
jegyző

zerény, de szerető, bol-

életét az anarcsi Tóth Viktória, 13 éves kislány, aki
tele van tervekkel.
Ezeket a terveket felhő árnyékolta be, mert a kislány beteg lett. Viki túl van egy nehéz műtéten és az azt követő
terápián. A családnak súlyos
anyagi terhet jelent a gyermek
gyógykezelése, ezért az iskola
tanári kara jótékonysági estet

Egy kisbaba mosolyában
felfedezzük a pillanat
örömét,
szemében meglátjuk a
holnap ígéretét,
érintésében megérezzük
a szeretet csodáját.
Újszülött neve

Szüleik

Szül. helye, ideje

Katona Zoltán Farkas Renáta – Katona Zoltán Kisvárda, 2013. 07. 03.
Csajkó Péter
Petró Veronika – Csajkó Tibor Kisvárda, 2013. 07. 31.
Pintér Veronika Szidor Viktória – Pintér Zoltán Kisvárda, 2013. 09. 15.
Debrei Péter
Moni Enikő – Debrei Péter
Kisvárda, 2013. 10. 18.
Pirigyi István
Nagy Anita – Pirigyi István
Kisvárda, 2013. 10. 23.

Tanúm legyen a Föld,
az ég s a tenger, a sok madár,
a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet,
senki másnak,
mellé pedig az életem ráadásnak!
Johann Wolfgang von Goethe
2013. 07. 20.
2013. 07. 20.
2013. 08. 17.
2013. 08. 31.
2013. 10. 19.
2013. 10. 19.

szervezett a család megsegítésére a Polgármesteri Hivatal,
a Soma Alapítvány és a Jobbik
Magyarországért Mozgalom támogatásával. Nagyon sok anarcsi eljött az estre, de olyanok is
támogatták a rendezvényt, akik
személyesen nem tudtak részt
venni.

Színes produkciók
A fellépők színes produkciókat mutattak be. Az iskola 5. és

Véradók Napja!

2013. július 4. – 2013. november 22.

Házasságkötés ideje Házasságot kötnek

Érted szólt a Dal!
Sdog családban éli az

6. osztályos tanulói, a mezőladányi citerások, a tornyospálcai művészeti csoport, Magyar
Dávid tánctanár csoportja és
freestyle-bemutató szórakoztatta a közönséget. Felléptek a
debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai,
akiket az ott tanuló Orbán Luca
hívott meg.
Fergeteges énekkel, tánccal,
táncos bohózattal tették szebbé ezt a fájdalmasan szép estét. Viktória nevetett, tapsolt. A
legmeghatóbb pillanat az volt,
amikor Luca egyik társa angolul énekelt egy dalt, ami az
együttérzésről, szeretetről szólt,
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s a végére éneke sírásba fulladt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a fellépők fáradozásait, önzetlenségüket, hálásan,
de könnyes szemmel tapsoltuk
meg a produkciókat. Köszönet
illeti a tantestület munkáját és
a Polgármesteri Hivatal segítségét.
A „függöny” legördült, a közönség hazament, de mindenki
szívében ott maradt az aggódás
és a féltés Viktóriáért. Viktória,
azt kívánjuk, hogy gyógyulj
meg, és hozzon az élet még sok
szépet és jót Neked!
Balogh Lászlóné
anarcsi lakos

Takács István – Lipták Ágnes
Király Ferenc – Lakatos Edit
Ujlaki László – Buda Anett
Bertók Zsolt – Mikita Mariann
Smid Tibor – Király Gabriella
Vincze Tamás – Bodor Anita

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom
örökre megmarad,
Mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is
halad.”
Elhunyt neve:
Vincze András
Káté Béláné
Fehér Jánosné
Nagy Gábor
Csorba Elemérné
Belincsák Antal Árpádné
Zsoldos László
Király István

Halálozás ideje
Anarcs, 2013. 07. 13.
Kisvárda, 2013. 07. 25.
Anarcs, 2013. 08. 23.
Kisvárda, 2013. 09. 08.
Budapest XI., 2013. 10. 30.
Anarcs, 2013. 11. 04.
Kisvárda, 2013. 11. 15.
Kisvárda, 2013. 11. 24.

A Magyar Vöröskereszt
1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében,
1993-tól pedig az Országos
Vérellátó Szolgálattal együttműködve végzi ezt a feladatát.
Most 20 éve annak, hogy november 27-e, a Magyar Vöröskereszt javaslatára a VÉRADÓK NAPJA.
A véradók önként, önzetlenül, emberi szolidaritásból vérükkel segítenek az arra rászorulókon.
Anarcson ebben az évben háromszor szerveztünk véradást:

• január 22-én 33 fő
• június 5-én 27 fő
• szeptember 2-án 29 fő
vett részt.
A vöröskereszt helyi és kisvárdai területi szervezete nevében ezúton szeretném megköszönni valamennyi véradónknak a segítségét. Nagy szeretettel várunk jövőre is mindenkit
a véradásainkra. Minden jelenlegi és leendő véradónak kívánunk békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!
Magyar Pálné
Vöröskeresztes titkár

Könyvtári hírek

Községi és Iskolai Könyvtárunk ebben az évben is szívesen szolgálja ki mind a tanulók,
mind a felnőtt lakosság igényeit. A könyvbeszerzést körültekintően végezzük, hogy minden korosztály kedvére tudjon
válogatni az olvasnivalóból. A
könyvtárban rendezzük meg a
tanterv által előírt könyvtárórákat, amelyeken a gyerekek
ismerkednek a könyvekkel, a
könyvtárhasználattal. Kiemelt
célunk a gyerekek olvasóvá nevelése, valamint a felnőtt lakosság igényeinek kielégítése.
Mivel az olvasás, a „jól olvasás” a tanulás alapja, már évek
óta népszerűsítjük az értőolvasás-versenyeket.
A Püspökladányi Gyermekkönyvtár által szervezett levelezős versenyre már harmadik
éve nevezünk két 3 fős csapattal. A verseny kétfordulós,
fordulónként 2–2 könyvet kell
feldolgozni. A döntőre csak a 8
legjobb eredményt elérő csapatot hívják meg, ez ösztönzőleg
hat a gyerekekre, akik nagy
lelkesedéssel dolgoznak, mivel
nagyon szeretnének bejutni. A
könyvtár időnként kézműves
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foglalkozásokat szervez, amit
a gyerekek előszeretettel látogatnak.
Könyvtárunk működő eMagyarország Pontként is üzemel.
Ennek kapcsán a TÁMOP –
2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
elnevezésű projekt részesei is
lehettünk, illetve lehetünk, mivel a program 2014. augusztus
31-ig tart.
Ez a program országos szinten 100.000 ember idegen nyelvi vagy informatikai képzését
támogatja 90 órában 1 800, illetve 4 500 Ft önerő befizetésével. Anarcson eddig az igényeket figyelembe véve a TÁMOP
2.1.2 program keretén belül 1
csoport angol, 1 csoport német
nyelvi, valamint 4 csoport informatikai képzés részesei lehettünk 12–14 fővel, 1 800 Ft/
fő önerő befizetésével. Várjuk
továbbra is a tanulni vágyók jelentkezését! A következő évben
is nagy szeretettel várom a művelődni, olvasni vágyó könyvtárlátogatókat.
Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!
Magyar Pálné könyvtáros

www.anarcs.hu

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
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Szociális célú tűzifa támogatás

Anarcs Község Önkormányzatát a Belügyminiszter
3.435.731 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban
részesítette, melyet az önkormányzat 208 m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel. A szociális célú tűzifa
támogatáshoz az önkormányzat
1.000 Ft + áfa összegű önerőt
köteles biztosítani m3-ként. A
tűzifa szállításával kapcsolatos
költségek is az önkormányzatot
terhelik.
A támogatásnak köszönhetően a képviselő-testület az
alábbiak szerint egészítette ki
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V.01.)
rendeletét.

„22/A. §
(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő, szociális
rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás
formájában támogatás nyújt, az
57/2013. (X. 4.) BM rendeletben foglaltak szerint 208 erdei
m3 erejéig.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
a) a 65. életévét betöltött

ténylegesen egyedül élő személy, akinek az egy főre jutó
havi nettó jövedelme a 85.000
Ft-ot nem haladja meg,
b) akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át,
egyszemélyes háztartás estén
300%-át és az Szt.-ben meghatározott vagyona nincs, valamint a lakását kizárólag, vagy
részben fával fűti.
(3) A kérelem elbírálásánál
– a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi családi
körülményeket kiemelten kell
kezelni:
a) a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
c) gyermekét egyedül nevelő
személy,

d) 70 év feletti nyugdíjas házaspár,
e) Rendkívüli élethelyzetbe került személy (betegség, elemi kár, megözvegyülés).
(4) A támogatás mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(5) A támogatás iránti igényeket 2014. január 15. napjáig lehet benyújtani, e rendelet
melléklete szerinti formanyomtatványon.
(6) A képviselő-testület a
kérelmekről 2014. február 15.
napjáig dönt.
(7) A megállapított tűzifa
mennyiség rászorulókhoz történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik.”
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, vagy a www.anarcs.
hu honlapról letölthető. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele ténylegesen együtt
élők előző havi jövedelmének
igazolását. A kérelem beadási
határideje: 2014. január 15.
dr. Dolhai Edina
jegyző

Adj vért! Életet menthetsz!
Nyíregyházán a Megyeháza
Bessenyei termében rendezték
meg a hagyományos Véradó
napi ünnepséget 2013. december 4-én, ahol Bíró Józsefné
anarcsi lakos 50-szeres véradásért emléklapban és ezüst
emlékérem kitüntetésben részesült.
A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága Magyar
Pálné részére a véradó mozgalom érdekében végzett kimagasló szervező munkájáért
A VÉRADÓ MOZGALOMÉRT ezüst emlékérmet
adományozta. A Magyar Vöröskereszt ezzel a kitüntető
emlékéremmel kívánja jutalmazni azokat, akik a véradó
mozgalomért – a maguk te-

rületén – a legtöbbet tették,
tudva azt, hogy a legnagyobb
köszönet a megmentett vagy

meggyógyított életek felől sugárzik feléjük.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Anarcsi Hírmondó
FELHÍVÁS

Kérem azon anarcsi lakosok segítségét, akik még
emlékeznek arra, hogy a II.
világháború után a régi katolikus temető mely részén
temették el az itt elhalálozott
katonákat. A katonasírokat
a Magyar Hadisírgondozó
Szövetséggel közösen szeretnénk beazonosítani, és
méltó emléket állítani az itt
elhunyt katonáknak. Aki tud
információval szolgálni, keressen a 06-30/658-9659-as
vagy a 06-45/404-088-as
telefonszámon vagy személyesen. Természetesen, ha
valaki csak üzenni tud, ahhoz szívesen elmegyek személyesen is. Bármilyen apró
információ nagy segítséget
jelentene számunkra.
Előre is köszönöm a segítséget:
Kertész Zoltánné

Köszöntő
Mi emberek furcsa lények
vagyunk. Tudunk örülni, sírni,
dühöngeni, de a legfontosabb,
hogy szeretni tudunk. Szeretni
a legcsodálatosabb dolog a világon. Tudni azt, hogy vannak
emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda.
A szeretetben a legjobb dolog
adni: tanácsot, jó szót, egy mosolyt, mindegy mit, csak szívből
szóljon. A szeretet végtelen
és határtalan. Ez életünk ereje,
amiből meríthetünk, és amit tovább is adhatunk. Karácsony táján még fontosabbá válik, hogy
szeretettünket mutassuk meg,
sugározzuk azok felé, akik olyan
sokat tettek értünk gyermekeikért, unokáikért. Ezért tettük
hagyománnyá községünkben,
hogy évente egy alkalommal,
karácsony előtt összejövünk,
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek
után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
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Megújult a katolikus templom

Ima
Nagy irgalmasságú és legkegyesebb jótevő Urunk, ki
kiterjeszted atyai gondviselésedet uralkodásod minden
helyére, áhítattal fohászko-

dunk hozzád: hallgasd meg
imádságainkat és sértetlenül
őrizd meg e hajlék szentségét az idők végezetéig, hogy
mindazok, kik itt velünk együtt
téged megítélés nélkül dicsőítnek és benned bízva s könyörületedért esedezve a színed előtt bemutatandó vérontásnélküli áldozat szent
szolgálataiban részt vesznek,
méltóknak találtassanak ama
mennyei jutalom elnyerésére,
melyet a téged szeretőknek
öröktől fogva előkészítettél.
Mert te vagy, aki bő adományokat osztogatsz s a te nagy
és felséges neved magasztalóit örök dicsőségedre méltatod, most és mindenkor és
örökkön-örökké.

Az anarcsi görög katolikus
egyházközség hálát adva a magasság Istenének 1955 után
2012. július 20-án újra templomszentelésre szólította össze
a híveket, a falu lakosságát és
környező települések katolikusait. Az uniós támogatásból történt felújítási munkálatok után
a megszépült, megnagyobbodott, modernebbé vált épület a
templomszenteléssel vált igazán Isten szent hajlékává. A
máriapócsi Könnyező Istenszülő tiszteletére felszentelt anarcsi görög katolikus templom
felújítás utáni újraszentelését
Kocsis Fülöp megyés püspök
Úr végezte, akivel együtt 30
pap állta körbe az oltárt. Jelen
volt Maklári Ákos görög katolikus parochus, aki 2004-2009
között élt és szolgált Anarcson.
Itt voltak a lovagrendek képviselői a Keresztény, a Történelmi, a Szt. Lázár, a Szt. György
lovagrendből. Jelen volt Szatmári Béla görög katolikus pap,
aki anarcsi származású. Az
anarcsi reformátusokat Diák
Péter tiszteletes képviselte.
Kiss Zoltán a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviseletében
volt a vendégünk.
Megtisztelte a rendezvényt
jelenlétével Dr. Béres József
– a Béres ZRT. elnöke, aki
szüleivel gyerekkorában itt élt
Anarcson – és kedves neje Béres Klára.

Az ajaki katolikusok prosecióval jöttek át gyalog. Közel
400-an voltak jelen az ünnepségen. Szeretnénk megköszönni a
helyi görög katolikus parochusnak, Monostory Marcellnek azt
a sok munkát, ami a felújítással járt. A munka, a gond és
a család mellett is volt ideje
mindenre és mindenkire, aki
lelki támaszért fordult hozzá.
Az ünnepség megszervezését,
lebonyolítását is Ő végezte. Isten áldását kérjük rá és kedves
családjára, akik mellette voltak
és segítették áldásos tevékenységében.
A püspök úrral, papokkal,
meghívott vendégekkel és a
hívekkel közösen adtunk hálát a megújult templomunkért,
egyházunkért és a hívekért,
megköszönve azt a kegyelmet,
hogy szeretett templomunk
megújulhatott.
A szentmise után a vendégek,
hívek közös szeretetlakomán
vettek részt.
Minden segítőnek, közreműködőnek köszönjük adományaikat a fáradozásukat.
A felújítás sikerét a Hit, a
Remény, a Szeretet jegyében
végzett munka és az összetartás
tette lehetővé, hogy Szent Ignác tanítása a felszentelt templomért végzett munkában és a
hívek lelkében megvalósuljon.
„Tegyünk mindent Isten nagyobb dicsőségére!”

ldd meg Uram a te ne-

Áved dicsőségére épí-

tett e hajlékot, és megszentelésed által tisztítsd
meg; hallgasd meg itten
mondandó imádságainkat és töröld el a mi
szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeinket,
méltass minket malasztod elnyerésére és mindnyájunkon könyörülj, a
te nagy irgalmasságod
szerint.

Békeangyal
Úgy szeretnék néha láthatatlan lenni,
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vinni,
A bánatos arcokra mosolyt varázsolni,
A lelki betegeket mind meggyógyítani.
Akiben már nincs hit, annak hitet adni,
A rossz és hideg szívet, új szívre cserélni.
Hogy minden szív tudna igazán szeretni,
Fájdalmat és csalódást ne érezne senki.
Szeretnék minden otthonba békességet hozni,
Ahol hamisság van, ott igazságot tenni.
A bűnös embereknek új reményt adni,
A fájó lelkeket mind megkönnyíteni.
Hogy legyen minden nyugodt, békés az életünk,
Legyen újra istenben és emberekben hitünk.
Egyszóval szeretnék békeangyal lenni,
Mindenhová, boldogságot, szeretetet vinni.
Szabó Sándorné Kanadában élő honfitársunk.

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink a református templomban:

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

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink a katolikus templomban:

	dec. 14. – (vasárnap) karácsonyra
felkészítő lelkigyakolat
	végzi: id. Beregi István mezőladányi
parochus
gyónási lehetőség 16.00 óra
mise 17.00 óra
●●	dec. 24. (kedd) szenteste 19.30 Kántálás és Betlehemezés
20. 00 óra – Szent Liturgia
●●	dec. 25. Karácsony 1. nap:
11.30 óra – Szent Liturgia
●●	dec. 26. Karácsony 2. nap:
11.00 óra – Római katolikus Szent
Mise
●● dec. 27. 10.30 óra – Szent Liturgia
●●	dec. 31. 17.00 óra – Óév végi hálaadás
●● jan. 1. 10.30 óra – Szent Liturgia
●●
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Szociális célú tűzifa támogatás

Anarcs Község Önkormányzatát a Belügyminiszter
3.435.731 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban
részesítette, melyet az önkormányzat 208 m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel. A szociális célú tűzifa
támogatáshoz az önkormányzat
1.000 Ft + áfa összegű önerőt
köteles biztosítani m3-ként. A
tűzifa szállításával kapcsolatos
költségek is az önkormányzatot
terhelik.
A támogatásnak köszönhetően a képviselő-testület az
alábbiak szerint egészítette ki
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V.01.)
rendeletét.

„22/A. §
(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő, szociális
rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás
formájában támogatás nyújt, az
57/2013. (X. 4.) BM rendeletben foglaltak szerint 208 erdei
m3 erejéig.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
a) a 65. életévét betöltött

ténylegesen egyedül élő személy, akinek az egy főre jutó
havi nettó jövedelme a 85.000
Ft-ot nem haladja meg,
b) akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át,
egyszemélyes háztartás estén
300%-át és az Szt.-ben meghatározott vagyona nincs, valamint a lakását kizárólag, vagy
részben fával fűti.
(3) A kérelem elbírálásánál
– a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi családi
körülményeket kiemelten kell
kezelni:
a) a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
c) gyermekét egyedül nevelő
személy,

d) 70 év feletti nyugdíjas házaspár,
e) Rendkívüli élethelyzetbe került személy (betegség, elemi kár, megözvegyülés).
(4) A támogatás mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(5) A támogatás iránti igényeket 2014. január 15. napjáig lehet benyújtani, e rendelet
melléklete szerinti formanyomtatványon.
(6) A képviselő-testület a
kérelmekről 2014. február 15.
napjáig dönt.
(7) A megállapított tűzifa
mennyiség rászorulókhoz történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik.”
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, vagy a www.anarcs.
hu honlapról letölthető. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele ténylegesen együtt
élők előző havi jövedelmének
igazolását. A kérelem beadási
határideje: 2014. január 15.
dr. Dolhai Edina
jegyző

Adj vért! Életet menthetsz!
Nyíregyházán a Megyeháza
Bessenyei termében rendezték
meg a hagyományos Véradó
napi ünnepséget 2013. december 4-én, ahol Bíró Józsefné
anarcsi lakos 50-szeres véradásért emléklapban és ezüst
emlékérem kitüntetésben részesült.
A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága Magyar
Pálné részére a véradó mozgalom érdekében végzett kimagasló szervező munkájáért
A VÉRADÓ MOZGALOMÉRT ezüst emlékérmet
adományozta. A Magyar Vöröskereszt ezzel a kitüntető
emlékéremmel kívánja jutalmazni azokat, akik a véradó
mozgalomért – a maguk te-

rületén – a legtöbbet tették,
tudva azt, hogy a legnagyobb
köszönet a megmentett vagy

meggyógyított életek felől sugárzik feléjük.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Anarcsi Hírmondó
FELHÍVÁS

Kérem azon anarcsi lakosok segítségét, akik még
emlékeznek arra, hogy a II.
világháború után a régi katolikus temető mely részén
temették el az itt elhalálozott
katonákat. A katonasírokat
a Magyar Hadisírgondozó
Szövetséggel közösen szeretnénk beazonosítani, és
méltó emléket állítani az itt
elhunyt katonáknak. Aki tud
információval szolgálni, keressen a 06-30/658-9659-as
vagy a 06-45/404-088-as
telefonszámon vagy személyesen. Természetesen, ha
valaki csak üzenni tud, ahhoz szívesen elmegyek személyesen is. Bármilyen apró
információ nagy segítséget
jelentene számunkra.
Előre is köszönöm a segítséget:
Kertész Zoltánné

Köszöntő
Mi emberek furcsa lények
vagyunk. Tudunk örülni, sírni,
dühöngeni, de a legfontosabb,
hogy szeretni tudunk. Szeretni
a legcsodálatosabb dolog a világon. Tudni azt, hogy vannak
emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda.
A szeretetben a legjobb dolog
adni: tanácsot, jó szót, egy mosolyt, mindegy mit, csak szívből
szóljon. A szeretet végtelen
és határtalan. Ez életünk ereje,
amiből meríthetünk, és amit tovább is adhatunk. Karácsony táján még fontosabbá válik, hogy
szeretettünket mutassuk meg,
sugározzuk azok felé, akik olyan
sokat tettek értünk gyermekeikért, unokáikért. Ezért tettük
hagyománnyá községünkben,
hogy évente egy alkalommal,
karácsony előtt összejövünk,
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek
után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
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Megújult a katolikus templom

Ima
Nagy irgalmasságú és legkegyesebb jótevő Urunk, ki
kiterjeszted atyai gondviselésedet uralkodásod minden
helyére, áhítattal fohászko-

dunk hozzád: hallgasd meg
imádságainkat és sértetlenül
őrizd meg e hajlék szentségét az idők végezetéig, hogy
mindazok, kik itt velünk együtt
téged megítélés nélkül dicsőítnek és benned bízva s könyörületedért esedezve a színed előtt bemutatandó vérontásnélküli áldozat szent
szolgálataiban részt vesznek,
méltóknak találtassanak ama
mennyei jutalom elnyerésére,
melyet a téged szeretőknek
öröktől fogva előkészítettél.
Mert te vagy, aki bő adományokat osztogatsz s a te nagy
és felséges neved magasztalóit örök dicsőségedre méltatod, most és mindenkor és
örökkön-örökké.

Az anarcsi görög katolikus
egyházközség hálát adva a magasság Istenének 1955 után
2012. július 20-án újra templomszentelésre szólította össze
a híveket, a falu lakosságát és
környező települések katolikusait. Az uniós támogatásból történt felújítási munkálatok után
a megszépült, megnagyobbodott, modernebbé vált épület a
templomszenteléssel vált igazán Isten szent hajlékává. A
máriapócsi Könnyező Istenszülő tiszteletére felszentelt anarcsi görög katolikus templom
felújítás utáni újraszentelését
Kocsis Fülöp megyés püspök
Úr végezte, akivel együtt 30
pap állta körbe az oltárt. Jelen
volt Maklári Ákos görög katolikus parochus, aki 2004-2009
között élt és szolgált Anarcson.
Itt voltak a lovagrendek képviselői a Keresztény, a Történelmi, a Szt. Lázár, a Szt. György
lovagrendből. Jelen volt Szatmári Béla görög katolikus pap,
aki anarcsi származású. Az
anarcsi reformátusokat Diák
Péter tiszteletes képviselte.
Kiss Zoltán a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviseletében
volt a vendégünk.
Megtisztelte a rendezvényt
jelenlétével Dr. Béres József
– a Béres ZRT. elnöke, aki
szüleivel gyerekkorában itt élt
Anarcson – és kedves neje Béres Klára.

Az ajaki katolikusok prosecióval jöttek át gyalog. Közel
400-an voltak jelen az ünnepségen. Szeretnénk megköszönni a
helyi görög katolikus parochusnak, Monostory Marcellnek azt
a sok munkát, ami a felújítással járt. A munka, a gond és
a család mellett is volt ideje
mindenre és mindenkire, aki
lelki támaszért fordult hozzá.
Az ünnepség megszervezését,
lebonyolítását is Ő végezte. Isten áldását kérjük rá és kedves
családjára, akik mellette voltak
és segítették áldásos tevékenységében.
A püspök úrral, papokkal,
meghívott vendégekkel és a
hívekkel közösen adtunk hálát a megújult templomunkért,
egyházunkért és a hívekért,
megköszönve azt a kegyelmet,
hogy szeretett templomunk
megújulhatott.
A szentmise után a vendégek,
hívek közös szeretetlakomán
vettek részt.
Minden segítőnek, közreműködőnek köszönjük adományaikat a fáradozásukat.
A felújítás sikerét a Hit, a
Remény, a Szeretet jegyében
végzett munka és az összetartás
tette lehetővé, hogy Szent Ignác tanítása a felszentelt templomért végzett munkában és a
hívek lelkében megvalósuljon.
„Tegyünk mindent Isten nagyobb dicsőségére!”

ldd meg Uram a te ne-

Áved dicsőségére épí-

tett e hajlékot, és megszentelésed által tisztítsd
meg; hallgasd meg itten
mondandó imádságainkat és töröld el a mi
szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeinket,
méltass minket malasztod elnyerésére és mindnyájunkon könyörülj, a
te nagy irgalmasságod
szerint.

Békeangyal
Úgy szeretnék néha láthatatlan lenni,
Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vinni,
A bánatos arcokra mosolyt varázsolni,
A lelki betegeket mind meggyógyítani.
Akiben már nincs hit, annak hitet adni,
A rossz és hideg szívet, új szívre cserélni.
Hogy minden szív tudna igazán szeretni,
Fájdalmat és csalódást ne érezne senki.
Szeretnék minden otthonba békességet hozni,
Ahol hamisság van, ott igazságot tenni.
A bűnös embereknek új reményt adni,
A fájó lelkeket mind megkönnyíteni.
Hogy legyen minden nyugodt, békés az életünk,
Legyen újra istenben és emberekben hitünk.
Egyszóval szeretnék békeangyal lenni,
Mindenhová, boldogságot, szeretetet vinni.
Szabó Sándorné Kanadában élő honfitársunk.

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink a református templomban:

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

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink a katolikus templomban:

	dec. 14. – (vasárnap) karácsonyra
felkészítő lelkigyakolat
	végzi: id. Beregi István mezőladányi
parochus
gyónási lehetőség 16.00 óra
mise 17.00 óra
●●	dec. 24. (kedd) szenteste 19.30 Kántálás és Betlehemezés
20. 00 óra – Szent Liturgia
●●	dec. 25. Karácsony 1. nap:
11.30 óra – Szent Liturgia
●●	dec. 26. Karácsony 2. nap:
11.00 óra – Római katolikus Szent
Mise
●● dec. 27. 10.30 óra – Szent Liturgia
●●	dec. 31. 17.00 óra – Óév végi hálaadás
●● jan. 1. 10.30 óra – Szent Liturgia
●●
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2013. november 18.
A Képviselő-testület:

– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” (KEOP-3.
1.2/2F/09-11-2013-0006)
című projekt kivitelezése
tárgyú hirdetmény nélküli,
tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Megállapította, hogy
eljárás nyertese a SEDUM
Kft. (1117 Budapest, Bölcső utca 9. 6/2.) Ajánlati ára:
Nettó ár: 120.500.000,- Ft +
32.535.000,- Áfa, összesen
bruttó: 153.035.000,- Ft.
– A háziorvosi feladatellátási
szerződést felülvizsgálta és a
módosított jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal módosította.
– Módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2009. (V.01.) rendeletét. A
módosítás során a rendeletét
kiegészítette a szociális tűzifa
támogatásra vonatkozó szabályokkal.
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– Módosította az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 14/2012.
(VI. 15.) önkormányzati rendeletét.
– Visszavonta a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs társulási megállapodásának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 341/2013. (X.30.)
határozatát.
– a „KE-VÍZ 21” Építőipari
Zrt. által Anarcs Község Önkormányzatának a Várda Víz
Kft-ben fennálló üzletrészére
vonatkozó vételi ajánlatát teljes terjedelemben megismerte és úgy döntött, hogy azt
elfogadja.
– Módosította a Polgári Védelmi Társulás megszüntetéséről
szóló 430/2012. (XII.10.) határozatát.
– Elutasította Takács Tamás képviselő azon javaslatát, mely
szerint az iparűzési adó mértékét 1,8 %-ra emeljék fel.
– Módosította a fiatalok első

lakásszerzésének
önkormányzati támogatásáról szóló 10/2005.(VI.30.) rendeletét. A módosítás értelmében
2014. január 1. napja után
benyújtott kérelmek esetén a
támogatás összege:
a) lakásvásárlás esetén a vételár
10%-a, de legfeljebb 500.000
forint,
b) lakásépítés esetén 500.000
forint.
– Elhatározta, hogy 2013. december 13. napján 11.00 órától a Czóbel Minka Tagintézmény tornatermében Idősek
napja rendezvényt szervez.
Az idősek napja alkalmából
valamennyi, a településen élő
60 éven felüli személyt vendégül lát és megajándékoz
egy 2.500,- Ft-os vásárlási
utalvánnyal és egy csomag
szaloncukorral.
– Elhatározta, hogy 2013. december 11. napján 17.00 órakor a Czóbel Minka Tagintézmény aulájában közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás napirendje:

1./ Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2014. évi költségvetési koncepcióról
3./ Lakossági kérdések, bejelentések
– Határozatot hozott a szociális
célú tűzifa beszerzéséről. A
döntés értelmében a Nyírerdő
Zrt. Baktalórántházi Erdészetétől (4561 Baktalórántháza,
Zöldfa u. 2.) megvásárol 208
erdei m3 keménylombos tűzifát (rendelet szerint: átlagosan 100 cm hosszúságú,
5-35 cm átmérőjű, legfeljebb
5% nem keménylombos fajokból) 14.000,- Ft+áfa/erdei
m3 áron. A szociális tűzifát
Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi
Erdészetével (4561 Baktalórántháza, Zöldfa u. 2.) szállíttatja Anarcsra 2.500,- Ft+áfa/
erdei m3 áron.
– Zárt ülés keretében jelzálogjog törléséről és átmeneti segély iránti kérelmekről
döntött.
dr. Dolhai Edina
jegyző

zerény, de szerető, bol-

életét az anarcsi Tóth Viktória, 13 éves kislány, aki
tele van tervekkel.
Ezeket a terveket felhő árnyékolta be, mert a kislány beteg lett. Viki túl van egy nehéz műtéten és az azt követő
terápián. A családnak súlyos
anyagi terhet jelent a gyermek
gyógykezelése, ezért az iskola
tanári kara jótékonysági estet

Egy kisbaba mosolyában
felfedezzük a pillanat
örömét,
szemében meglátjuk a
holnap ígéretét,
érintésében megérezzük
a szeretet csodáját.
Újszülött neve

Szüleik

Szül. helye, ideje

Katona Zoltán Farkas Renáta – Katona Zoltán Kisvárda, 2013. 07. 03.
Csajkó Péter
Petró Veronika – Csajkó Tibor Kisvárda, 2013. 07. 31.
Pintér Veronika Szidor Viktória – Pintér Zoltán Kisvárda, 2013. 09. 15.
Debrei Péter
Moni Enikő – Debrei Péter
Kisvárda, 2013. 10. 18.
Pirigyi István
Nagy Anita – Pirigyi István
Kisvárda, 2013. 10. 23.

Tanúm legyen a Föld,
az ég s a tenger, a sok madár,
a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet,
senki másnak,
mellé pedig az életem ráadásnak!
Johann Wolfgang von Goethe
2013. 07. 20.
2013. 07. 20.
2013. 08. 17.
2013. 08. 31.
2013. 10. 19.
2013. 10. 19.

szervezett a család megsegítésére a Polgármesteri Hivatal,
a Soma Alapítvány és a Jobbik
Magyarországért Mozgalom támogatásával. Nagyon sok anarcsi eljött az estre, de olyanok is
támogatták a rendezvényt, akik
személyesen nem tudtak részt
venni.

Színes produkciók
A fellépők színes produkciókat mutattak be. Az iskola 5. és

Véradók Napja!

2013. július 4. – 2013. november 22.

Házasságkötés ideje Házasságot kötnek

Érted szólt a Dal!
Sdog családban éli az

6. osztályos tanulói, a mezőladányi citerások, a tornyospálcai művészeti csoport, Magyar
Dávid tánctanár csoportja és
freestyle-bemutató szórakoztatta a közönséget. Felléptek a
debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai,
akiket az ott tanuló Orbán Luca
hívott meg.
Fergeteges énekkel, tánccal,
táncos bohózattal tették szebbé ezt a fájdalmasan szép estét. Viktória nevetett, tapsolt. A
legmeghatóbb pillanat az volt,
amikor Luca egyik társa angolul énekelt egy dalt, ami az
együttérzésről, szeretetről szólt,
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s a végére éneke sírásba fulladt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a fellépők fáradozásait, önzetlenségüket, hálásan,
de könnyes szemmel tapsoltuk
meg a produkciókat. Köszönet
illeti a tantestület munkáját és
a Polgármesteri Hivatal segítségét.
A „függöny” legördült, a közönség hazament, de mindenki
szívében ott maradt az aggódás
és a féltés Viktóriáért. Viktória,
azt kívánjuk, hogy gyógyulj
meg, és hozzon az élet még sok
szépet és jót Neked!
Balogh Lászlóné
anarcsi lakos

Takács István – Lipták Ágnes
Király Ferenc – Lakatos Edit
Ujlaki László – Buda Anett
Bertók Zsolt – Mikita Mariann
Smid Tibor – Király Gabriella
Vincze Tamás – Bodor Anita

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom
örökre megmarad,
Mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is
halad.”
Elhunyt neve:
Vincze András
Káté Béláné
Fehér Jánosné
Nagy Gábor
Csorba Elemérné
Belincsák Antal Árpádné
Zsoldos László
Király István

Halálozás ideje
Anarcs, 2013. 07. 13.
Kisvárda, 2013. 07. 25.
Anarcs, 2013. 08. 23.
Kisvárda, 2013. 09. 08.
Budapest XI., 2013. 10. 30.
Anarcs, 2013. 11. 04.
Kisvárda, 2013. 11. 15.
Kisvárda, 2013. 11. 24.

A Magyar Vöröskereszt
1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében,
1993-tól pedig az Országos
Vérellátó Szolgálattal együttműködve végzi ezt a feladatát.
Most 20 éve annak, hogy november 27-e, a Magyar Vöröskereszt javaslatára a VÉRADÓK NAPJA.
A véradók önként, önzetlenül, emberi szolidaritásból vérükkel segítenek az arra rászorulókon.
Anarcson ebben az évben háromszor szerveztünk véradást:

• január 22-én 33 fő
• június 5-én 27 fő
• szeptember 2-án 29 fő
vett részt.
A vöröskereszt helyi és kisvárdai területi szervezete nevében ezúton szeretném megköszönni valamennyi véradónknak a segítségét. Nagy szeretettel várunk jövőre is mindenkit
a véradásainkra. Minden jelenlegi és leendő véradónak kívánunk békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!
Magyar Pálné
Vöröskeresztes titkár

Könyvtári hírek

Községi és Iskolai Könyvtárunk ebben az évben is szívesen szolgálja ki mind a tanulók,
mind a felnőtt lakosság igényeit. A könyvbeszerzést körültekintően végezzük, hogy minden korosztály kedvére tudjon
válogatni az olvasnivalóból. A
könyvtárban rendezzük meg a
tanterv által előírt könyvtárórákat, amelyeken a gyerekek
ismerkednek a könyvekkel, a
könyvtárhasználattal. Kiemelt
célunk a gyerekek olvasóvá nevelése, valamint a felnőtt lakosság igényeinek kielégítése.
Mivel az olvasás, a „jól olvasás” a tanulás alapja, már évek
óta népszerűsítjük az értőolvasás-versenyeket.
A Püspökladányi Gyermekkönyvtár által szervezett levelezős versenyre már harmadik
éve nevezünk két 3 fős csapattal. A verseny kétfordulós,
fordulónként 2–2 könyvet kell
feldolgozni. A döntőre csak a 8
legjobb eredményt elérő csapatot hívják meg, ez ösztönzőleg
hat a gyerekekre, akik nagy
lelkesedéssel dolgoznak, mivel
nagyon szeretnének bejutni. A
könyvtár időnként kézműves
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foglalkozásokat szervez, amit
a gyerekek előszeretettel látogatnak.
Könyvtárunk működő eMagyarország Pontként is üzemel.
Ennek kapcsán a TÁMOP –
2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
elnevezésű projekt részesei is
lehettünk, illetve lehetünk, mivel a program 2014. augusztus
31-ig tart.
Ez a program országos szinten 100.000 ember idegen nyelvi vagy informatikai képzését
támogatja 90 órában 1 800, illetve 4 500 Ft önerő befizetésével. Anarcson eddig az igényeket figyelembe véve a TÁMOP
2.1.2 program keretén belül 1
csoport angol, 1 csoport német
nyelvi, valamint 4 csoport informatikai képzés részesei lehettünk 12–14 fővel, 1 800 Ft/
fő önerő befizetésével. Várjuk
továbbra is a tanulni vágyók jelentkezését! A következő évben
is nagy szeretettel várom a művelődni, olvasni vágyó könyvtárlátogatókat.
Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!
Magyar Pálné könyvtáros

www.anarcs.hu

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
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Iskolai életünk eseményei
I

skolánk célja, hogy boldog gyermekkel találkozzunk nap mint nap, emlékezetünkbe idézve Kodály
Zoltán gondolatait: „Csak
boldog gyerekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből
lehet boldog ország.”

Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermeket, az őket nevelő
felnőtt közösséget, a folyamatos
fejlődés iránti elkötelezettséget, a
rendszerfolyamat szemléletet és
a pedagógiai minőséget állítjuk,
így biztosítva a növekvő sikerlehetőséget intézményünk minden
érdekelt személye számára.
Mint minden évben, most is
már augusztusban elkezdtük a
készülődést az iskolai életre. Augusztus 29-én jótékonysági gálát
rendeztünk, melynek bevételét
iskolánk tanulójának, Tóth Viktóriának a gyógykezelésére ajánlottuk fel. A rendezvényen az
iskola tanulói mellett felléptek
a tornyopálcai és a mezőladányi iskola csoportjai és iskolánk
volt tanulója Orbán Luca és osztálytársai a debreceni Ady Endre
Gimnáziumból.
Augusztus 30-án az iskola tanulóit a Gárdonyi Géza emlékév
tiszteletére Egerbe vittük kirándulni. A kiránduláson az iskola tanulói ingyenesen vehettek
részt, a forrást pályázati pénzből
és a szülői munkaközösség támogatásából fedeztük.
A Községi Önkormányzat jóvoltából az idei évben is teljesen
ingyenes vehették kézbe tanulóink a tankönyveiket, munkafüzeteiket.
Minden készen állt az iskolások fogadására, a nyári nagytakarítás után a régi barátságos
iskolai környezet fogadta a nebulókat.
A 2013/2014-es tanévet 136
iskolás tanulóval kezdtük meg,
s különösen nagy szeretettel fogadtuk a kis első osztályosokat.
Az óvoda játékos világából az
elsősök átléptek az iskola világába, ahol már kötelességeik
vannak, meg kellett szokniuk a
tanórai kötöttséget, a kötelező
feladatokat. Mára már ügyesen
elboldogulnak ők is az iskolai
életben. Első osztályosaink a
2013/2014-es tanévben:
Balogh Endre
Borbély Szabolcs

Dobos Kristóf
Hováth Benjámin
Huszti Natália
Jenei Johanna
Karskó Laura Kíra
Kelemen József
László István
Takács Miklós
Takács Viktor
Tótik Veronika
Veres Milán

A tanévkezdéskor a törvényi
változások miatt bevezettük a tanulók számára a délutáni napközis foglalkozást. A délutáni foglalkozások széles skáláját tudjuk
biztosítani ebben a tanévben is, a
tanulók magyar, matematika, biológia szakkörön vehetnek részt,
sportköri foglalkozáson edzhetnek, egytől hatodik évfolyamig
társastáncot tanulhatnak, a művé-

kó István elnök úr bevezetőjében
bemutatta a TIT tudományok és a
kultúra széleskörű terjesztésében,
ápolásában betöltött szerepét.
A program az V. Anarcsi Nemzetközi Alkotótábor alkotásaiból
készült kiállítás megnyitójával
kezdődött. A tábor művészeti vezetője Megellai Katalin méltatta
az alkotásokat.
Ezután történt meg Az újrahasznosítható anyagok felhasználásának lehetőségei című tanulói
pályázatot értékelése. A pályázaton végül is nem adtunk ki
helyezéseket, mert olyan ötletes,
érdekes alkotások születtek, melyek mind-mind megérdemelték
az első helyezést, ezért minden
pályaművet beküldő alkotó szerény díjazásban részesült.
A tudományos ülés első programjaként az önkormányzat nevé-

mindenkinek hozott Mikulás-csomagot, aminek a költségeit az
Önkormányzat biztosította.
December kezdetét veszi a karácsonyi projektünk. Az adventi
készülődés jegyében karácsonyi
díszeket, kisebb ajándéktárgyakat,
adventi koszorúkat készítenek a
tanulók, melyekkel az osztályukat díszítik majd fel. Bizonyára
nem fog hiányozni a karácsonyi mézeskalács sem a karácsonyi ünnepi asztalról. A program
zárónapja december 21-én lesz,
amikor karácsonyi ünnepségünkre a szülőket, érdeklődőket is szeretettel várjuk.
Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra
Az iskola tanulóifjúsága és
dolgozói nevében békességet,
boldogságot, szeretetben gazdag
szép karácsonyt és minden jóban
bővelkedő új esztendőt kívánok!
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető
Márai Sándor:
Füveskönyv – Az ünnepekről

szetoktatás keretében rajzolhatnak és furulyázni tanulhatnak.
Az idén is megszerveztük a
tanulók színházlátogatását, felsős és alsós tanulóinknak is. Az
őszi szünet előtt megrendeztük
az intézményünkben már hagyományos „Almanap”-ot, mely az
idén is népszerű volt a tanulók körében. A tanulók vidám
vetélkedőkön vettek részt, ahol
persze minden az almáról szólt,
majd közösen fogyasztottuk el
az SZMK ajándékát, a finom almás sütit.
A november is bővelkedett
rendezvényekben.
A Béres József TIT Kisvárdai
Egyesülete, a TIT Jurányi Lajos
Egyesülete és Anarcs Község Önkormányzata közös szervezésében
került sor november 13-án a Magyar Tudomány Ünnepe című tudományos ülésére, ahol Marczin-

ben köszöntöttem az egybegyűlteket és képekben mutattam be
Anarcs múltját és jelenét, eredményeinket.
Ezután dr. Hargitai János főiskolai docens tartott előadást Az
ökológiai lábnyom címmel.
Majd dr. Gecse Frigyes ny.
egyetemi tanár Matematikai alapok című könyvét mutatta be. A
tudományos tanácskozás levezetője dr. Kriveczky Béla tanár úr,
a tőle megszokott tanulságos és
érdekes gondolatokkal zárta be a
programot.
November 16-án tartottuk hagyományos jótékonysági bálunkat. A sikeres rendezvényt száz
vendég tisztelte meg jelenlétével.
A résztvevők és támogatók közel
263.000 forintot adományoztak
az iskolának.
A Mikulás is időben megérkezett iskolánkba, s puttonyában

„Ha az ünnep elérkezik, akkor
ünnepelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg
hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts
el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd
a régieket, milyen áhítatosan,
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel
ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies.
Legyen benne tánc, virág, fiatal
nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S
mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból,
a teljes kikapcsolásból, legyen
benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá,
testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van
piros betűs napja. Az élet elhoz
másféle, láthatatlan ünnepeket
is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”

székhelyű gazdasági társaság
kérelmét – mely a mátészalkai 3616/1 hrsz. alatti, kivett
telephely művelési ágú, 1 ha
4464 m2 térmértékű ingatlannak Anarcs Község Önkormányzata 13/6000 részilletőségű tulajdoni hányadának elbirtoklás jogcímén és
peren kívüli megállapodás
útján történő megszerzésére
irányult. Elhatározta, hogy az
önkormányzat tulajdonjogáról nem mond le, a vagyonvesztést nem hagyja jóvá. Az
ingatlan hivatalos forgalmi
értéke ismeretében dönt a tulajdoni hányad esetleges értékesítéséről.
– Elhatározta, hogy Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatásra.
– Zárt ülés keretében átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. október 1.
A Képviselő-testület:

– Módosította a helyi jelentőségű védett természeti terület
védettségének fenntartásáról
szóló 14/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét.
– Felülvizsgálta Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási megállapodását.
A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás
Társulási Tanácsába tagként
Kalinák József polgármestert
delegálta.
– Határozatot hozott a Szilárdhulladék-gazdálkodási
Program II. ütemének megvalósításáról, melyben kinyilatkozta, hogy a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához, az abban
szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott, és a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok,

információk a valóságnak
megfelelnek.
Projekt összköltsége:
3.762.547.200 Ft
Támogatási intenzitása:
94,369032%
Támogatás összege:
3.550.679.371 Ft
Saját erő összege:
211.867.829 Ft
A Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat megismerte, és annak betartását a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásba delegált
képviselőjén keresztül biztosítja, valamint mint a társulás tagja, a Társulási megállapodásban
meghatározott tulajdoni részesedése mértékéig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett
vállalja a projekt befejezését
követő minimum 5 évig.
– Véleményezte a Tornyospálcai Óvodai Társulás 2013. évi
időarányos költségvetését.
– Határozatot hozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
való csatlakozásról. A határozat szerint a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hozott, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi
pályázati fordulójához. A felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadta és kötelezettséget vállalt arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása
és a települési önkormányzat
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően
jár el. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.
hu/eperbursa/onk/tonkbelep.
aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben
rögzíti. Nyilatkozott arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekérendő,
a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
– Elhatározta, hogy a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulója keretében pályázatot ír ki
– Elhatározta, hogy Lénártói
csatornához kapcsolódó csapadékvíz elvezető létesítmények és járdaburkolat megépítésére a Felső-Szabolcsi
Vízgazdálkodási Társulatot (4600 Kisvárda, Árpád
u. 133.) bízza meg bruttó
7.312.685,- Ft összegű vállalkozói díjért.
– Elhatározta, hogy 10.000,- Ft
(azaz tízezer forint) összegű
támogatásban részesíti az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesületet (1325
Budapest, Pf. 204.) speciális
mentőeszközök beszerzése
céljából.
– Az Anarcs Sportegyesületet
75.000,- Ft összegű működési célú támogatásban részesítette.
– Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmekről
döntött.

2013. október 14.
A Képviselő-testület:

– a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.
4.) BM rendelet alapján 438
m3 szociális célú tűzifa iránti
támogatási igény benyújtását
határozta el. Vállalta az önkormányzatot terhelő 1.000
Ft/erdei m3+áfa önrész biztosítását, valamint a tűzifa
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szállításából – ideértve a rászorulókhoz történő eljuttatását is – származó költségek
megfizetését

2013. október 17.
A Képviselő-testület:

– „Az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése
és helyreállítása” (KEOP-3.
1.2/2F/09-11-2013-0006)
című projekt eszközbeszerzése tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította. Megállapította,
hogy eljárás nyertese a Technoker Kft. (4600 Kisvárda,
Csillag utca 8.). Ajánlati ára:
Nettó ár: 9.167.000,- Ft +
2.475.090,- Áfa, összesen
bruttó: 11.642.090,- Ft.

2013. október 30.
A Képviselő-testület:

– Véleményezte a Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár
Tornyospálca 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Véleményezte azAnarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás Anarcs 2013. évi gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Elfogadta az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Elfogadta az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés
szerinti tartalommal, azzal
a kiegészítéssel, hogy a fejlesztések közé kerüljön be a
„Tizenkettes” aszfaltozása a
tulajdoni viszonyok rendezését követően.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs társulási
megállapodását.
– Zárt ülés keretében jelzálogjog törléséről és átmeneti segély iránti kérelmekről
döntött.
Folytatás a köv. oldalon
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2013. július 29.
A Képviselő-testület:

– Módosította a Felső-Szabolcsi
Víziközmű Beruházási Társulás Társulási megállapodását, mely szerint a Társulás
alaptevékenysége szakágazati besorolás szerint: 429900
Egyéb m.n.s. építés
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
előzetes helyszíni örökségvédelmi („kertrégészeti”) feladatok ellátásával kapcsolatos
vállalkozási szerződést kötött
a RÉGIJÓ Kft-vel (1016 Budapest, Aladár u. 8.) bruttó
800 000 Ft vállalkozói díjért.
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
lőszermentesítés előkészítő
és feltáró feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási
szerződést kötött a Különleges Biztonsági Szolgáltató
és Tanácsadó Kft-vel (1147
Budapest, Telepes u. 15. 2.
em. 1a) bruttó 2 108 200 Ft
vállalkozói díjért.
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási
szerződést kötött a Forensys
Kommunikációs és Tanácsadó Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 60. V/46.) bruttó 1 968 500 Ft vállalkozói
díjért.
– A gyalogátkelőhely kivitelezésére a Szikla Terv Kft.
által benyújtott ajánlatot nem
fogadta el, tekintettel arra,
hogy annak összege nagyon
magas.
– Zárt ülés keretében határozatot hozott a 2013. évi
beiskolázás támogatásáról.
A határozat szerint: A Tornyospálcai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye valamennyi általános
iskolai tanulója részére a
tankönyvet ingyenesen biztosítja. Ennek érdekében a határozat melléklete szerint az

ott megjelölt összegű támogatást nyújtja a tanulóknak.
A támogatás kifizetésének
feltétele a tankönyvcsomag
árának befizetését igazoló
csekk bemutatása. A középfokú oktatási intézményben
nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
tanulók részére – az érettségi, illetve az első szakma
megszerzéséig – 7 000 Ft
összegű beiskolázási támogatást nyújt. A középfokú oktatási intézményben nappali
oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult tanulók részére – az érettségi,
illetve az első szakma megszerzéséig – 10 000 Ft összegű beiskolázási támogatást
nyújt. A felsőfokú oktatási
intézmény első évfolyamos,
nappali tagozatos hallgatója
részére 15 000 Ft összegű beiskolázási támogatást nyújt,
kivéve azokat, akik „B” típusú Bursa Ösztöndíjat kapnak.
A beiskolázási támogatáshoz
szükséges 1 700 000 Ft összeget a költségvetésében
biztosítja.
– Zárt ülés keretében rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény és átmeneti segély iránti kérelmeket bírált el.

2013. augusztus 9.
A Képviselő-testület:

– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
tervezői művezetés feladatok
ellátásával kapcsolatos vállalkozási szerződést kötött a
Mundus Viridis Kft-vel (4400
Nyíregyháza, Szent István u.
3. II/10.) bruttó 4 191 000 Ft
vállalkozói díjért.
– „az anarcsi Czóbel-kúria történeti kertjének megőrzése és
helyreállítása” című projekt
műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést kötött a
Mélygépterv Kft-vel (4400
Nyíregyháza, Szent István u.

3. II/10.) bruttó 3 556 000 Ft
vállalkozói díjért.

2013. szeptember 3.
A Képviselő-testület:

– Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetését.
Költségvetési bevételi főösszegét 348 299 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 349 299 ezer forintban hiány, és pénzmaradvány
nélkül állapította meg.
– Felülvizsgálta és egységes szerkezetbe foglalta az
Anarcs Község Önkormányzata és az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodást.
– Elhatározta, hogy a Soma
Alapítványt (4600 Kisvárda,
Virág Ferenc út 87.) 100 000
Ft összegű támogatásban részesíti Tóth Viktória Anarcs,
Damjanich utca 45. szám
alatti lakos, gyermek megsegítése érdekében.
– L akásbérleti szerződések
megkötéséről döntött.
– a „KE-VÍZ 21” Építőipari
Zrt. által tett vételi ajánlatot, mely Anarcs Község Önkormányzatának a Várda Víz
Kft-ben fennálló üzletrészére
vonatkozik, megtárgyalta és
úgy határozott, hogy azt nem
fogadja el.
– elhatározta, hogy a belügyminiszter 50/2013. (VIII. 27.)
BM rendelettel meghirdetetett
„Itthon vagy-Magyarország
szeretlek” programsorozathoz nem kíván csatlakozni.
– Zárt ülés keretében a Roma
Nemzetiséghez tartozó gyermekek tanszertámogatásáról
döntött.

2013. szeptember 12.
A Képviselő-testület:

– Módosította az intézményi
térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2010. (IV. 30.) rendeletét. A módosítás szerint
2013. szeptember 15. napjától a térítési díjak az alábbiak
szerint alakulnak:
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja (Áfa nélkül): 270 Ft/adag
Az ebéd lakásra szállításának

intézményi térítési díja (Áfa
nélkül): 60,- Ft/adag
Az alkalmazotti étkeztetés
intézményi térítési díja (Áfa
nélkül): 430,- Ft/ebéd
A vendég étkeztetés intézményi térítési díja (Áfa nélkül):
430,- Ft/ebéd
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (Áfa nélkül): 0,- Ft/óra
Az iskolai étkeztetés intézményi
térítési díja (Áfa nélkül)
ISKOLÁS
Fizetendő intézményi
térítési díj
tízórai
55 Ft/adag
ebéd
195 Ft/adag
uzsonna
55 Ft/adag
– Elfogadta az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Véleményezte azAnarcs-Gyulaháza Önkormányzati Társulás 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2013. évi
költségvetését.
– Véleményezte a Tornyospálcai Óvodai Társulás 2013. évi
gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Levette napirendjéről a Tornyospálcai Óvodai Társulás
2013. évi költségvetése módosításának véleményezésére
irányuló előterjesztést.
– Módosította és egységes szerkezetbe foglalta az óvodai
nevelési és a könyvtári feladatok ellátására létrehozott
jogi személyiséggel rendelkező társulás társulási megállapodását.
– Elfogadta Anarcs Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatát.
– Módosította az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési
Tervét.
– Megismerte a KRISTÁLYVÍZ Vízközmű, Ipari és
Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Kft. (4700 Mátészalka, Kocsordi u. 2. sz. alatti

Óvodánk eseményei
„Sokat adhatunk
az óvodás gyermeknek.
Sokat is kell adnunk.
Ki kell tárnunk előtte
a szépséges világ kapuját,
hadd csodálkozzék rajta,
s bátrabb léptekkel kell
elindítanunk felfedező útján.”
(Iványi Gergely)

A mi óvodánk érzelmi anyaöl, ahol derűs, egyenletes, ráérős és ritmikus az élet.
A gyermekek a nap nagy
részét szabad játékkal töltik,
amely által képességeikhez
mérten fejlődnek testi, verbális,
értelmi és szociális képességeik.
A beszoktatás nehézségein
túl vagyunk, már csak néha
fordul elő egy kis pityergés.
A siker érdekében igyekeztünk valamennyi gyereket a lehető leghamarabb megismeri,
hogy biztonságérzetet, szeretetet, nyugalmat tudjunk adni.
Gyerekeink óvodai élete tartalommal telített, amely megalapozza a ráépülő életkor minőségét. Naponta hallgatnak
mesét, rendszeresen mondókáznak, verselnek, énekelnek. Folyamatosan lehetőségük van a
rajzolásra, festésre, mintázásra
és egyéb kézimunkázásra, valamint minden nap mozognak,
lehetőség szerint a szabadban.
A mindennapokat változatossá
teszi a bérletes színházlátogatás
Kisvárdába, az óvodába látogató társulatok bábelőadása, valamint a 3D mozifilm megtekintése. Ezek az alkalmak a gyerekek
színházkultúráját, anyanyelvi
nevelését is fejlesztik.
A középső csoportban zene-ovi, a nagycsoportban nép-

tánc és fit-ball, a középső és
nagycsoportban hitoktatás van
heti egy alkalommal. A beszédhibás és fejlesztésre szoruló
gyerekekkel logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozik.
Az egészség megőrzése, illetve a légzés javítása érdekében
rendszeresen használjuk az elkészült só-szobánkat.
Az ősz idén is bőkezűen mérte a természet kincseit. Sétáink
alkalmával lehetőségünk adódott a folyamatos megfigyelés-

zolási technikákkal, eszközökkel fejezték ki.
November 8-án, a hagyományokhoz híven újra táncos mulatságra, óvodánk Ovi – Gálájára hívtuk a szülőket, vendégeket. Rendezvényünk bevételét
mozgásos udvari játékok vásárlására fordítjuk. A támogatást
ezúton is köszönjük.
November végén a középső
és nagycsoportos gyerekekkel
látogatást tettünk a Tesco áruházba. Fehér kötényben és sap-

re, és ez által rácsodálkoztattuk
a gyerekeket a természet szépségeire. Terméseket, falevelet
gyűjtöttünk, amelyből barkácsoltunk, ötletes bábokat készítettünk. A sok-sok tapasztalatszerzés, egyénileg és együttesen lehetőséget adott arra, hogy
a természet védelmére és szeretetére neveljük őket. Óvodásainkkal almaszedésen vettünk
részt, miközben sokrétű ismerettel gazdagodtak. A helyszínen kis komplex tevékenységet
is rögtönöztünk: éneklést, mondókázást, verselést, almakóstolást, ami a lelkesedésükről,
jókedvükről adott bizonyságot.
Élményeiket az óvodában ábrá-

kában bepillantást nyerhettek
az áruház életébe és kipróbálhatták a beléptetési kaput és a
targoncát, ami új élményekhez,
tapasztalatokhoz juttatta őket.
Óvodánkban évek óta nagy
figyelmet fordítunk a népi hagyományok ápolására. A hónapok közül a december az a
hónap, amelyet a gyermekek a
legjobban szeretnek. Az elejétől a végéig a boldog izgalommal járó tevékeny várakozás
és ünneplés hangulata járja át.
Gyakran mondogatják: „Hányat alszunk Mikulásig, karácsonyig, hóhullásig?” Számlálgatják az éjeket, amelyek szerencsére éjről éjre kevesebbek,
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s az álmaik egyre szebbek, színesebbek, havasabbak. December 6-án az iskolás gyerekek
kíséretében az óvodánkba is ellátogat a Mikulás. Az iskolások
műsorral kedveskednek, majd
az óvodások korcsoportonként
dalokkal, versekkel köszöntik a
Mikulást, aki csomaggal ajándékozza meg őket. A Mikulás
távozása után az ünnepvárás
hangulata fokozódik. A gyerekekkel közösen díszítjük az
óvodát. Sokat beszélgetünk a
családról, a szeretetről és az
összetartozásról. A gyermekmunkák, a tanult versek, dalok, a feldolgozott karácsonyi
történetek, az ajándékkészítés
által a gyermekek érzelmileg
egyre jobban ráhangolódnak az
ünnepre.
Az Adventi készülődés tetőpontjaként közös fát állítunk
és feldíszítjük azt. Csoportonként méltatjuk az ünnepet és a
fa szépségét, majd a dolgozók
bábelőadásával, édességcsomaggal és játékkal ajándékozzuk meg a gyerekeket.
Sajó Sándor Karácsonyi ének
c. verséből idézve kívánok a
Czóbel Minka Óvoda kis lakói
és dolgozói nevében: Áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt!
„Óh, szállj le hozzánk égi
angyal,
Óh, jöjj kis Jézus s légy
velünk,
És igazságot hozz magaddal,
És jóságot hozz nekünk, –
Hogy szent nevedet áldva –
áldjuk,
Hozz hírt, amelynek hallatára
Itt minden szemek
fölragyognak,
Hozz boldog karácsonyt
És áldd meg az egész világot!”
Korcsmáros Bertalanné
óvodapedagógus
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Anarcs Község Önkormányzatának időszaki lapja

Téli és nyári pillanatképek

Az Anarcsi Református Egyházközség

Szilveszteri

JÓTÉKONYSÁGI FALUBÁLT
rendez

A rendezvény ideje:
2013. december 31. 19 órakor
A rendezvény helye: Anarcs, Általános Iskola
Belépődíj: vacsorával
4000 Ft személyenként
Jegyek csak elővételben kaphatók az iskolában,
a boltokban, a lelkészi hivatalban és
a presbitereknél, valamint a következő
telefonszámokon rendelhető:
Diák Péter lelkész: 06 30 393 7860
Takács Tamás gondnok: 06 30 219 3616
Tóth Barnabás presbiter: 06 30 233 6712
december 30-ig.

l Megnyitóműsor
l Élőzene
l Tánc

l Tombola értékes

nyereményekkel

l Éjféli virsli és pezsgő
l Büfé

Jó szórakozást kíván a
Református Egyházközség
Presbitériuma

Anarcs Község Önkormányzatának
képviselő-testülete
szeretettel meghívja a község
60 évet betöltött lakosait az

idősek napi ünnepségre
és az azt követő közös ebédre.

Az ünnepség helye: Iskola tornaterme
Az ünnepség időpontja:
2013. december 13. (péntek) 11 óra
Mindenkit szeretettel vár:
a képviselő-testület

www.anarcs.hu

2013. december

„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,14)

Á

dvent! – Nincs csendülő hangzása magának a szónak, és mégis cseng. Nem a fülünkben, hanem a szívünkben. A gyerekszemek
felragyognak rá, szá¬molni kezdik: hányat alszunk még? A karácsonyfára gondolnak, meg az
ajándé¬kokra. De van köztük, aki az Ajándékra
is igazán gondol, a kimondhatatlanra. Isten csodálatos ajándékára. „Mert úgy szerette a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta!” Olyan jó együtt
örülni a gyermekekkel és örülni a Gyermeknek!
Olyan jó olyanná lenni, mint ők, és olyanná lenni, mint Ő! Olyan jó, gyönyörködni Őbenne!
Ádvent – jövetel. Az Ő jövetele. Jézus jött az
ő mennyei dicsőségéből, hogy megváltson engem magának, és megnyissa nekem az elveszett
és elsötétedett, de visszavett és megdicsőült
paradicsom ajtaját! Jézus jönni fog hatalommal
és dicsőséggel. Hazaviszi az övéit és jön ítélni--uralkodni a földön.
A kegyelemteljes múlt idő és a csodálatos
jövő idő között azonban itt van a jelentőségteljes
jelen idő. Jézus jön ma is Lelke által minden
szívbe, amely hallja Őt és megnyílik előtte. Jön
oda, ahol még sohasem volt valóságos helye,
trónja, hanem csak vendégfogadós szállása,
jászola. Sőt jön és zörget még ott is, ahol észrevétlenül kitessékelte őt a meglangyosodott szív.
Akiben ez a jövetel először vagy újra valósággá
lett, az valóban boldog karácsonyt ünnepelhet,
s félelem nélkül te¬kinthet a földi jövendőbe
és Jézus jövetelén át az örök jövőbe. Nincs nagyobb boldogság a földön, és nincs a mennyben
sem, mint maga Jézus, aki jött, jön és jönni fog.
De vajon milyen az a világ, amelybe eljött és
eljön az Úr Jézus, Isten mindent elfedező, megbocsátó szeretete?
Egy novellát olvastam régebben, nem tudom
már, ki írta, egy legendát mesél el, amely arról
szól, hogy amikor a mennyei angyalkórus Betlehem mezején zengte: „Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség”, az egyik kis
angyal hirtelen elhallgatott. És bár csak egyetlen

hang némult el a kórusban, mégis megzavarta az
egész harmóniát. A körülötte állók is elbizonytalanodtak, és a mennyei énekkar megzavarodott.
Szerencsére a tapasztalt, idősebb angyaloknak
volt lélekjelenléte, és biztos hangjukkal megmentették a kórust.
Az egyik főangyal magához intette a kis angyalt, és megkérdezte tőle: Miért hallgattál el?
Az így válaszolt: Én akartam énekelni! Egészen
addig énekeltem is, hogy: „Dicsőség a magasságban Istennek”. De amikor az következett,
hogy „és a földön békesség”, akkor összeszorult
a torkom. Egyszerre magam előtt láttam a római katonákat, akik itt és másutt háborúznak,
leigázzák a népeket, erőszakkal uralkodnak, és
eszembe jutott, hogy ezt nevezik ők pax romananak, a római békének. Eszembe jutott, hogy
mennyi békétlenség van az emberek között, hatalmaskodnak egymáson, nincs béke az országban. Láttam magam előtt a jövőt, hogy ezt a kis
gyermeket is, akinek a dicsőségére most éneklünk, erőszakkal fogják halálra küldeni. Láttam
évszázadokat, évezredeket magam előtt, háborúkat, kizsákmányolást, elnyomást, azt, ahogyan
a gazdagok erőszakkal elveszik a szegények
vagyonát, ahogyan népek és fajok gyűlölik és
pusztítják egymást, láttam veszekedő férjeket
és feleségeket, szüleik ellen lázadó gyerekeket,
békétlen családokat, láttam a munkahelyeken
elégedetlenkedő, versengő, könyökölve törtető
embereket. Láttam a parlamentekben egymásnak eső, veszekedő politikusokat, és mindezt
látva nem tudtam énekelni, hogy „és a földön
békesség”. Más fiatal angyalok is csatlakoztak
hozzá, és hangosan mondták: igaza van: a földön nincs békesség!
Hallgassatok – akarom mondani: énekeljetek!
–, kiáltotta a főangyal. Aztán odafordult újra a
kis angyalhoz. Szóval téged az zavar, hogy nem
látod a békességet a földön, nem hiszed, hogy
valóra válhat a békesség az emberek között?
Te csak azt az óriási szakadékot látod, ami a
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menny és a föld között van? Te nem érted, hogy
mi történik ezen az éjszakán Betlehemben, és
meg akarod érteni, hogy mi történik a világban?
Tudd hát meg, hogy mennyei Urunk éppen ezen
az éjszakán hidalja át azt a szakadékot, amelyik olyan nagyon zavar téged. Ezért dicsérjük
Őt, ezért énekelünk, mert Ő ma éjjel hozta el a
menny békéjét a földre, az embereknek!
Ó, ha így van, akkor szívesen énekelek, kiáltotta a kis angyal. De a főangyal azt mondta
neki: nem, nem fogsz többé velünk énekelni. És
nem is térsz vissza velünk a mennybe. Itt maradsz a földön, és mert most már érted Istenünk
tervét, te leszel az, aki mindenhová elmész, és
vágyat ébresztesz az emberekben a mennyei
béke után. Bemégy a házakba, ahol nincs béke
a családokban, és megérinted a lelkiismeretüket.
Ott leszel, amikor tárgyalnak, üzleteket kötnek,
és segíted őket, hogy békésen megegyezzenek.
Velük leszel, amikor önzően ki akarják használni egymást, és eszükbe juttatod, hogy felelősséggel tartoznak egymásért. Sokszor el akarnak
majd hallgattatni, kizavarnak, de te ne menj el.
Ülj a küszöbükre, és ne hallgass el, zaklasd őket,
hogy ne legyen nyugtuk, hogy vágyakozzanak a
békességre.
A kis angyal azóta is itt jár a földön, és teljesíti feladatát. Ilyenkor, adventben, karácsonykor
különösen aktív. Ilyenkor újra eljönnek angyaltestvérei, a mennyei kórus, és énekükkel segítik
munkáját.
Szeretett testvéreim! Nincs is más hozzátennivalóm ehhez a régi legendához. Talán csak
annyi: Hallgassuk örömmel az Istent dicsérő
Máriát! Hallgassuk örömmel az Istent dicsérő
angyalkórust! És hallgassuk a kis angyal suttogó
szavát: békesség a földön. Isten ezen az éjszakán
áthidalta a szakadékot a menny és a föld között.
Megszületett Jézus! És Pál apostol így vall róla:
Ő a mi békességünk!
dja meg nekünk is mindnyájunknak Isten,
hogy Jézusban megtaláljuk az igazi békességet, amelyre olyan nagyon vágyunk: békét
Istennel és békét egymással! És akkor még jobban, teljes szívünkkel átéljük majd Máriával:
„Magasztalja az én lelkem az Urat, mert nagy
dolgokat cselekedett velem.”Áldott adventi készülődést és boldog, békés karácsonyt kívánok!
Diák Péter református lelkész
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Minden anarcsi lakosnak áldott karácsonyi ünnepet és eredményekben
bővelkedő új esztendőt kíván Anarcs Község Önkormányzata.

