Anarcsi

Anarcsi Hírmondó

x

Hírmondó

Anarcs Község Önkormányzatának időszaki lapja

Az Anarcsi Református Egyházközség
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Belépődíj: vacsorával 4000 Ft személyenként
gyermekjegy (13 éves korig) 3000 Ft

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.

Megnyitóműsor
Élőzene
Tánc
Tombola értékes nyereményekkel
Éjféli virsli és pezsgő
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Jó szórakozást kíván a
Református Egyházközség Presbitériuma

www.anarcs.hu

Karácsonyi gondolatok
H

azaérkezni, megérkezni mindenki szeret.
Egy hosszú nap után, a
fárasztó munka után, kirándulás után hazaérkezni, megérkezni nagyon jó
érzés.
A kihívásoknak vége, a megpróbáltatásoknak, az újdonságoknak, ismeretlennek vége,
a megszokott helyen vagyok,
ismerem a járást, minden kézre
esik…, otthon vagyok.
Amikor megszületik egy
gyermek a világra, új környezetbe kerül, mely ismeretlen,
melyben kiszolgáltatott. Megérkezik erre a világra, melyben
még idegen. Szüksége van gondoskodásra, hogy majd otthonosan mozogjon benne. Ebben
segít neki először az édesanyja,
édesapja, testvérei, rokonai.
Megszületett Krisztus is e
világra, nem palotában, hanem
„rongyos istállóban”…, a feltételek nem jók, de elegendők.
A szeretet viszont, minden
nehézséget áthidal. Az istállóban van szeretet, Heródes
palotájában nincs. A betlehemi
istállóban van öröm, a palotában rettegés. Az istállóban van
ének, a palotában kedvetlenség.
A három mágus vagy napkeleti
bölcs először a hatalom palotáját keresi, hisz királynak palotában kell a világra jönni. Az
ég és föld királyának a szeretet
palotájában kell megszületni,
amit nem a kő, nem az arany,
nem a katonák biztosítanak,
hanem az anyai szív, a pásztorok embersége, Isten örömteli
hírvivői.
Mi is erre vágyunk, hogy
pásztorok legyünk, hogy
angyalok legyünk, hogy édesanyák legyünk, apák legyünk,
emberek legyünk. És hogy azzá

legyünk, ahhoz Betlehembe
kell menni, ahol tanulhatunk a
szeretetről, ahonnan meríthetünk a szeretetből.
Vár minket a kisded, vár minket is az Isten. Neki szüksége
van ránk. Meg kell érkeznünk,
haza kell érkeznünk, Krisztus
Urunk vár minket, mint kisded, mint gyermek a vendéget.
Advent ebben segít, hogy meg
tudjunk érkezni.
Fekete István Betlehem című
elbeszélésében a kántáló fiúk
átmennek a szomszéd faluba
is a betlehemmel. Örömszerzésük, ami a betlehemezéssel jár,
átmegy pénzszerzésbe. A persely tele. Ítéletidő következik,
nem hallgatnak a figyelmeztetésre, s a hóviharban eltévednek. Megijednek, s nem maradt
már más a halálfélelemben csak
az imádság. Az Úr jelet ad: a
templomban misére harangoznak, s harangok hangját hallva
tudják, hogy merre kell menniük. Megtalálják az utat haza.
Mindannyiunknak meg kell
találni az utat haza, meg kell
hallanunk a harang szavát, ami
elvisz Betlehembe, ami hazavisz, ami visszavisz. Ha letértünk az útról, ha emberségünkből valami hiányzott, akkor
szólít minket az Úr, a harangok
hívnak. Egyszer egy püspök
székfoglaló miséjén, egy jókívánságot olvasott föl, amit ő
kapott karácsonykor az egyik
legjobb barátjától. Így hangzott: „Isten emberré lett, Te
püspökké lettél, maradj mindig
ember!”
Ha vissza tudunk menni Betlehembe, akkor az „embernek
maradás” nekünk sikerülni fog.
Érkezzünk meg Betlehembe.
Monostory Marcell
görög katolikus parókus

2014. december

VIX. évfolyam 2. szám

A szeretet ünnepe
A karácsonyt világszerte a szeretet ünnepeként
ünneplik az emberek. A mai
karácsonnyal együtt jár az
ajándékozás, a karácsonyi
zene, a különböző mintázatú
üdvözlőlapok küldése, ünnepi hangulatú tárgyakkal való
díszítés, karácsonyi égők,
girlandok.
Pedig a külsőség, a csillogás mögött nem látjuk,
nem érezzük az ünnep igazi jelentőségét.
Karácsonykor
nem csak általánosságban ünnepeljük a szeretetet, hanem arra
emlékszünk,
hogy ezen a
napon kétezer év
előtt Isten szeretetből emberré lett. Egy lett közülünk,
mert szeret bennünket, s az ő
szeretete áthat minket. Ilyenkor minden ember számára
fontosabbá válik a család, a
szerettei, érzékenyebbé válik
a szenvedők, a nélkülözők
iránt. A kisebb közösségek
is igyekeznek megmutatni,

milyen fontos számukra az
összetartozás. Iskolánkban is
megmintáztuk a betlehemet,
fénnyel vettük körül, de az
igazi fény a gyermeki szívekből árad, melyekben a fény
mellett ott lakozik a jóság, a
szeretet.
A kétezer évvel ezelőtti
Betlehemben fény most áradjon felénk, s legyen a szerény
szállás fénye a Béke, a Szeretet, a Megértés fénye, melyre
mindannyian
vágyunk. Nem
kell mást tennünk,
csak
meg kell nyitni a szívünket,
hogy a kicsiny
Jézus, aki a
gyermekek
szívében élve keresi a betlehemi szállást, általunk szeretetet, gondoskodást kaphasson, s megszűnjön az önzés,
a békétlenség és a szomorúság a Földön. Karácsony
fényei világítsanak boldogságot, szeretetet, békességet
valamennyi emberre!
Kertész Zoltánné

Minden anarcsi lakosnak
áldott karácsonyi ünnepet
és eredményekben
bővelkedő új esztendőt kíván
Anarcs Község
Önkormányzata.
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2014. augusztus 29.
A Képviselő-testület:

– AzAnarcsi Czóbel Minka Óvoda óvodavezetői megbízásáról
döntött. A határozat szerint az
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda óvodavezetői álláshelyére
meghirdetett pályázatot érvényesnek, a pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánította.
Az óvodavezetői feladatainak
ellátásával 2014. szeptember
1. napjától 2019. július 31.
napjáig Kristóf Ibolya 4546
Anarcs, Dózsa utca 5. szám
alatti lakost bízta meg.
– Módosította az intézményi
térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletet. A módosítás oka az volt, hogy óvodás
gyermekek esetében is Anarcs
Község Önkormányzatának
kell meghatároznia a térítési
díjat, melynek összege változatlana maradt.
– Megalkotta a közterületek
elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás
rendjének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeletet, melynek teljes szövege
a www.anarcs.hu honlapon
elérhető.
– Zárt ülés keretében a Nemzetiségi Szavazatszámláló
Bizottság póttagjává Szopkó
Zsoltné 4546 Anarcs, Dózsa
utca 3. és Csépke Dóra 4546
Anarcs, Kossuth utca 80.
szám alatti lakost választotta
meg.

2014. szeptember 15.
A Képviselő-testület:

– Elfogadta az önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Véleményezte az AnarcsGyulaháza Önkormányzati
Társulás 2014. évi költségvetését és a 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti
Társulás 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

– Elhatározta, hogy 2014. szeptember 30. napjával jogutód
nélkül megszünteti az AnarcsGyulaháza önkormányzati társulást. A Társulás a tulajdonát
képező szélessávú internet
és kábeltévé hálózatot 2013.
december 23. napján értékesítette, így a Társulás fenntartása okafogyottá vált.
– Az óvodavezető kérelmének
helyt adott, az érintett óvodapedagógusi álláshely megszüntetésétől eltekintett és
kezdeményezte a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra irányuló kinevezés módosítását.
– C satlakozott
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
és döntött az „A” és „B” típusú pályázat kiírásáról.
– Vagyonbiztosítást kötött az
Anarcsi Czóbel-kúria parkjára.
– Elhatározza, hogy nem kívánja
megvásárolni az Anarcs belterület 653 hrsz-ú, 3764 m2
alapterületű ingatlant (Ady
utca vége, „háromszög”).
– Elfogadta a 2014-2019. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.
– Zárt ülés keretében jelzálogjog törléséről döntött.

2014. október 3.
A Képviselő-testület:

– a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról
szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendelet alapján 434 m3 szociális célú kemény lombos
tűzifa iránti támogatási igény
benyújtását határozta el. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a
szociális célú tűzifában vagy
szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

2014. október 27.
alakuló ülés
A Képviselő-testület:

– Kalinák József János polgármester valamint Bori József,
Kertész Zoltánné, Megellai

Attila Nándor, Simon Nóra,
Dr. Somogyi Gábor, Takács
Tamás Bálint önkormányzati
képviselők letették az esküt.
– Módosította a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 01.) önkormányzati rendeletét, melynek hatályos
szövege a www.anarcs.hu
honlapon elérhető.
– A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága elnökévé Kertész Zoltánnét, tagjaivá pedig
Simon Nórát és Bori Józsefet
választotta meg.
– Megellai Attila Nándort nem
választotta meg alpolgármesterré.
– Kalinák József János polgármester havi illetményét
2014. október 12-i hatállyal
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71.
§ c) pontja alapján 448.700
Ft,-ban, költségtérítését havi
67.310 Ft,-ban állapította
meg.
– Elhatározta, hogy Kalinák
József polgármester 20102014. önkormányzati ciklusban igénybe nem vett 92 nap
szabadságát pénzben nem
váltja meg.
– Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
szándéknyilatkozatot fogadott el, mely szerint kinyilatkozta, hogy tudomással
bír arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85. § (1) bekezdése alapján köteles legkésőbb
2014. december 11. napjáig
közös önkormányzati hivatalt létrehozni 2015. január
1-jei hatállyal. Kinyilvánította azon szándékát, hogy a
közös önkormányzati hivatalt
határidőben létre hozza. Utasította a polgármestert, hogy
Gyulaháza és Szabolcsbáka;
Tornyospálca, Mezőladány,
Újkenéz; Kisvárda településsekkel a közös önkormányzati hivatal létrehozatalával
kapcsolatos egyeztetéseket
folytassa le és a megállapodást, valamint az alapító
okiratot határidőre terjessze a

képviselő-testület elé.

2014. november 12.
A Képviselő-testület:

– Módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A módosítást követően
az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének bevételi és
kiadási főösszege 505955
ezer forint lett, költségvetési
hiányát 0,- Ft-ban állapította
meg.
– A szociális tűzifa támogatás
igénylésére vonatkozó szabályok meghatározása miatt
módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2009. (V.01.) önkormányzati rendeletét.
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva titkos szavazással, minősített többséggel
2014. november 12. napjával
kezdődő hatállyal Megellai
Attila Nándort alpolgármesterré megválasztotta.
– Az alpolgármester letette az
esküt.
– Megellai Attila Nándor alpolgármester tiszteletdíját 2014.
november 12. napjától kezdődő hatállyal havi 80.000
Ft-ban, költségtérítését havi
12.000 Ft-ban állapította
meg.
– A Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottsága elnökévé dr.
Somogyi Gábort, tagjaivá
Kertész Zoltánnét és Simon
Nórát választotta meg.
– elhatározta, hogy Juhos Zsolttól (4742 Csegöld, Bajcsy út
14.) megvásárol 209 erdei m3
keménylombos tűzifát (rendelet szerint: 5% elfogadott
tűréshatárú, átlagosan 100
cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és
a megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó). Kemény lombos
vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a
nem kemény lombos fajokból
származó fafajta.) 15.000,-

Becsengetéstől karácsonyig

int minden szeptemM
ber elsején, most is
becsengettek az isko-

lába, s megkezdődött a
2014-2015-ös tanév. A
nyári vakáció után az iskola tantermei újra gyermekzsivajtól lettek hangosak. Az évnyitón 15
kis elsőst köszönthettem
iskolánkban.
Az ő számukra az óvodai
gondtalan játék után, megkezdődtek a dolgos, tanulással
töltött napok. Új világ és új
ismeretek nyílnak meg előttük
nap mint nap. Mire elérkezik a
karácsony, a számok és a betűk
birodalmában egészen ügyesen
elboldogulnak.
A felsőbb évesek is megkezdték a munkát, a mindennapi tanulás mellett szakkörök,
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik őket
az eredményesebb felkészülésben. A mindennapos testnevelés mellett a délutáni sportfoglalkozások is lehetőséget adnak

a mozgásra. A sport rendkívül
fontos a fejlődő gyermekszervezet számára, ezért fokozottan
figyelünk erre is. „Mens sana
in corpore sano” – Ép testben
ép lélek mondja a bölcsesség,
s ezt különösen szem előtt kell
tartanunk, amikor a gyermekek
szívesebben választják a televízió és a számítógép nyújtotta
szabadidős elfoglaltságot.
Iskolai életünk hagyományos
rendezvényeire folyamatosan
sor került az ősz folyamán. Az
összevont szülői értekezleten
megválasztottuk az SZMK tagjait, megbeszéltük az év eleji
teendőket, elképzeléseinket.
Iskolánk tanulói színvonalas
műsorral emlékeztek az aradi
vértanúkra, majd az 1956-os
forradalomra.
A Mikulás is időben megérkezett, a tanulók vidám
műsorral köszöntötték, s nem
maradt el a Mikulás csomag
sem, melyet minden tanulónak
Anarcs Község Önkormányzata ajándékozott. Ezt a szülők
nevében ezúton köszönöm.

Iskolánkban két nagy projektet valósítunk meg párhuzamosan. Az egyik a TÁMOP3.3.14.A-12/2013-0149 azonosítószámú „Színes Mozaik”
– hazai testvériskolai kapcsolatok, mely keretében a testvériskolával a Tunyogmatolcsi
Petőfi Sándor Általános Iskolával valósítunk meg közös
programokat, illetve a tanulók
heti foglalkozások keretében
megyénk irodalmi, történelmi,
földrajzi és néprajzi értékeivel
ismerkednek, nyelvi foglalkozás keretében pedig angol nyelvi ismereteiket bővítik.
Másik
pályázatunk
a
TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014019 azonosítószámú Európai
kultúra –testvériskolai kapcsolat keretében heti foglalkozás
keretében az Európai Unióval,
a határon túli magyarokkal, és
az Európai Unió fontosságával
ismerkednek a tanulók. Minden
hónapban neves előadók tartanak előadást. Vendégünk volt:
Bakos-Kiss Gábor, Huzella
Péter, Gerendás Péter.

Napjaink az advent és a karácsonyi készülődés jegyében
zajlanak. A tanulmányi munka
mellett fontosnak tartjuk, hogy
tanulóinkat a hagyományok
tiszteletére és ápolására neveljük. Az iskola aulájában található betlehem emlékeztet bennünket a csodára: a kis Jézuska
születésére.

„Betlehemi csillag
Szelid fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”

(Juhász Gyula)

Magam és az iskola dolgozói,
tanulói nevében kívánok minden kedves olvasónak Békességet, áldott karácsonyt és boldogságot hozó új esztendőt!
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető
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Befejeződött az anarcsi
Czóbel-kúria páratlan értékű
kertjének helyreállítása
Ünnepélyes keretek között lezárult az elmúlt évtizedekben elhanyagolt és részben elpusztított, de egykor nagy jelentőségű anarcsi Czóbel-kúria kertjének történeti, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai
értékeinek helyreállítása, hiteles rekonstrukciója.
A Bárókertként is ismert park átadó ünnepségén dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és
Kalinák József, Anarcs polgármestere mondott köszöntőt,amelyben kiemelték a helyszín történelmi jelentőségét. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a résztvevők végigsétálhattak a korabeli szépségét vis�szanyert parkon.
A műemléki védettséget
élvező kúria körüli egykor
tizennégy hektáros parkot
Czóbel Albert építette. Az
angolkert páratlan szépséggel rendelkezett, különlegességekkel gazdagított
kertjében megtalálható volt
többek között: japánfenyő,
tulipánfa, liliomfa és más ritkaságnak számító fafaj is.
Az úrilak értékes tárgyak
otthona volt, itt őrizték
Luther és Kálvin korabeli
képmásait, Simonyi óbester kardját, több pompeji
vázát, bronzkori tárgyakat
és eredeti régi festményeket, a falakat pedig több
Mendnyánszky- és Büttnerfestmény díszítette.
A ma már csak 7,5 hektáros területen a szakemberek arra törekedtek, hogy visszaállítsák a park eredeti
állapotát és újra megtekinthetővé tegyék azt a látogatók számára. A felújítás során az értékes dendrológiai
állomány állag- és egészségmegóvását is elvégezték, emellett a sétányok,a kerti építmények, a csatornaés tórekonstrukciók, valamint az öntöző rendszerek kiépítése is megvalósításra került.
A Czóbel-kúria kertjének helyreállítása több szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. A fejlesztés
megvalósítása egyrészt a település, kistérség környezeti fenntartását hivatott javítani, másrészt a történeti
kert értékes növényállománya felújításra és megőrzésre kerül, ezáltal megismerhetővé válik az utókor
számára is. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával közel 190 millióforintos támogatással valósult meg.
Információ kérhető:

Anarcs Község Önkormányzata
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
www.czobelkuria.hu

Anarcsi Hírmondó
Ft+áfa/erdei m3 áron.
– az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda felvételi körzete Anarcs
község teljes közigazgatási
területében határozta meg.
– Elfogadta a Tornyospálcai
Óvodai Társulás megszüntetése miatti elszámolást.
– Elfogadta Anarcs Község
Helyi Fenntarthatósági programját.
– Elhatározta, hogy Krakk
József 4600 Kisvárda, Virág
Ferenc utca 7. szám és Kissné
Krakk Tünde 4033 Debrecen,
Köszörűs utca 14. szám alatti lakosoktól megvásárolja
az ½-ed-½-ed arányú közös
tulajdonukat képező, Anarcs
belterület 35/1 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megjelölésű,
825 m2 alapterületű ingatlant
825.000,- Ft (azaz nyolcszázhuszonötezer forint) összegű
vételárért.
– Elhatározta, hogy megvásárolja az Anarcs belterület
576 hrsz-ú, „lakóház, udvar”
megjelölésű, 1651 m2 alapterületű ingatlant 1.651.000,- Ft
(azaz egymillió-hatszázötvenegyezer forint) összegű
vételárért.
– A Kiss-Tel Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.)
által a Kisvárda1 T-Mobile
optika kiépítésére vonatkozó
2014/84 számú tervet teljes
terjedelemben megismerte, a
létesítéshez a tulajdonosi hozzájárulást megadta.
– Elhatározta, hogy Anarcs
Község
Önkormányzatát
a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába delegált tagként
állandó jelleggel Kalinák
József János 4546 Anarcs,
Kossuth utca 84. szám alatti
lakos képviseli.
– 2015. január 1-jei hatállyal
– Az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adóalap
1,9 %-ában határozta meg.
– elhatározta, hogy 2014.
december 13. napján 11.00
órától a Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda tornatermében Idősek napja rendezvényt szervez. Az idősek
napja alkalmából valamen�nyi, a településen élő 60 éven
felüli személyt vendégül lát
és megajándékoz egy 2.500,-

Ft-os vásárlási utalvánnyal és
egy csomag szaloncukorral.
– elhatározta, hogy 2014.
december 12. napján 18.00
órakor a Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda aulájában közmeghallgatást tart. A
közmeghallgatás napirendje:
1./ Beszámoló a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2015. évi költségvetési elképzelésekről
3./ Lakossági kérdések, bejelentések
– Zárt ülés keretében Magyar
Pálné könyvtáros kérelmét
bírálta el.

2014. december 1.
A Képviselő-testület:

– Kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. január 1.
napjától csatlakozni kíván a
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatalhoz oly módon,
hogy Anarcs községben
állandó kirendeltség működik kirendeltség-vezetővel,
a jelenlegi köztisztviselők
továbbfoglalkoztatásával.
– Felülvizsgálta az Anarcs Község Önkormányzata és Anarcs
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
– Elhatározta, hogy az egész
település területére kiterjedő
rágcsálóirtást szervez, melynek elvégzésével megbízta
a Variatum Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.-t (4100
Berettyóújfalu, Jegyzőkert
u.37.) oly módon, hogy minden ingatlanra megrendelt 1
db műanyag, kulcsos, 2 db
betéttel ellátott patkányetető
ládát 1 kg irtószerrel kihelyezéssel együtt bruttó 3.810 Ft/
ingatlan áron.
– Zárt ülés keretében hátrányos helyzetű diákok Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételéről, a
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója
keretében beadott pályázatok
elbírálásáról, Roma Nemzetiséghez tartozó családok karácsonyi támogatásáról döntött.

2014. december 9.
A Képviselő-testület hos�szas beszélgetést folytatott az
Anarcsi Polgármesteri Hivatal
megszüntetéséről és arról, hogy
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melyik közös önkormányzati
hivatalhoz csatlakozzon.

2014. december 10.
A Képviselő-testület:

– Visszavonta azon határozatát,
melyben kinyilvánította azon
szándékát, 2015. január 1.
napjától csatlakozni kíván a
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatalhoz
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. január 1. napjától csatlakozni kíván a Gyulaházai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz oly módon, hogy
Anarcs községben állandó
kirendeltség működik kirendeltség-vezetővel, a jelenlegi
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásával.
– Kiegészítette a közmeghallgatás napirendjét a képviselők
tájékoztatójával.

2014. december 11.
A Képviselő-testület:

– Elfogadta a Gyulaházi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást.
– Elfogadta a Gyulaházi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.
– Megszüntette az Anarcsi Polgármesteri Hivatalt 2014.
december 31. napjával.

2014. december 12.
A Képviselő-testület:

–M
 ódosította a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/2003.
(XI.24.) önkormányzati rendeletét, valamint a közszolgáltatási szerződést, mivel a
közszolgáltatási díj érvényességi ideje lejárt. A díj mértéke
változatlan maradt.
– Módosította az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletét.
– Határozatot hozott a FelsőSzabolcs és Bereg Térsége
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetéséről.
– Elfogadta a 2015. évi belső
ellenőrzési tervet.
– Tudomásul vette az Anarcs
belterület 16 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót.
– Jóváhagyta a Czóbel-kúriával
kapcsolatos indikatív eladási
ajánlatot.
– Zárt ülés keretében fellebbezéseket bírált el.
– Megtartotta a 2014. évi közmeghallgatását.
dr. Dolhai Edina
jegyző

HIRDETMÉNY

Anarcs Község Önkormányzatához a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében 24 „A” típusú
pályázat érkezett.
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
353/2014.(XII.01.) határozatával a 24 beérkezett pályázatból 24 pályázót részesített
támogatásban.

Az összes megítélt támogatás mértéke 720.000 Ft.
A támogatás átlagos mértéke 3.000 Ft/hó tíz hónapon
keresztül.
Anarcs Község Önkormányzatához „B” típusú BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat a 2015. tanévre nem
érkezett.
dr. Dolhai Edina
jegyző

IMPRESSZUM

Anarcsi

Hírmondó
Kiadó: Anarcs Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Kalinák József polgármester
Szerkesztésért felelős:
Kertész Zoltánné
A szövegeket gondozta:
Deák-Takács Szilvia

Szerkesztőség címe:
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
Technikai szerkesztés: Dankó Mihály
Szerkesztőség telefonszáma:
06-45/404-011
E-mail: hirmondo.anarcs@citromail.hu
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Választás 2014

Helyi Választási Bizottság tájékoztatója helyi önA
kormányzati képviselők és polgármester választás
eredményéről és törvényességéről

2014. augusztus 19. – 2014. december 10.
„Azért mert szerettek, jöttem a világra
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”
/Donkó László/
Újszülött neve

Szül. helye, ideje

Szüleik

Bognár Hanna Zsuzsanna
Bunkóczi Réka
Malik Hanna Nóra
Pályka Botond Áron

Kisvárda, 2013. december 10.,
Kisvárda, 2014. augusztus 28.,
Kisvárda, 2014. október 28.,
Kisvárda, 2014. november 6.,

szülei: Farkas Zsuzsanna, Bognár József
szülei: Czimbalmos Szilvia, Bunkóczi Zsolt
szülei: Bencs Enikő, Malik Krisztián
szülei: Balogh Angéla Edit, Pályka Szabolcs

Az életet véges végig
együtt kell leélni
Úgy válik el , mit ér a nő
és mit ér a férfi
Jót és rosszat megosztani,
kacagni és sírni
A szerelem dal, amelyet
együtt kell megírni.
/Sztyepan Scsipacsov/
Házasságkötés ideje

Házasságot kötnek

2014. szeptember 27. Németh Zoltán – Zsigó Georgina
2014. november 21.
Molnár Géza – Bardi Beatrix

Ajándék a fa alatt

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választás
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és kapcsolódó rendeletek alapján történt. A választási szervek feladataikat
eredményesen látták el, a választás eredményes és törvényes
volt. Rendkívüli esemény nem zavarta meg a választást. A Helyi
Választási bizottság eredmény döntése ellen jogorvoslatot nem
nyújtottak be, így a választási eredmények véglegesek.
Képviselők azok a jelöltek lettek, akik a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Azonos szavazatszámot a jelöltek egyike sem
kapott, így a mandátumhoz jutás sorrendjét nem kellett sorsolással
eldönteni. Anarcs községben a lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma 6, a választópolgárok a 6 képviselőt megválasztották. A jelöltek közül polgármester az lett, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
A választás számszerű adatai a következők:

A szavazás megkezdésekor, valamint a választás befejezésekor a
névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1651 fő. Aktív választójogával a választójogosultak 48,6%-a élt, azaz 803 fő jelent meg
szavazóként.
A polgármester választásnál a 800 érvényes szavazatból a jelöltek az alábbi szavazatot kapták:

Ajándékkészítés a szülőkkel

Idősek napja 2014.
Az advent idején ismét köszöntöttük községünk idős lakóit

Adventi készülődés az
iskolában és az óvodában

Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma

Megellai Attila Nándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
64
és a Kereszténydemokrata Néppárt

Takács Tamás

Független jelölt

292

Kalinák József János

Független jelölt

444

A polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott
polgármester: Kalinák József János.
Az egyéni listás képviselő választáson a jelöltek az alábbi érvényes szavazatot kapták:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a
fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép
utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de
mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett
minden, ami Szeretet.”
/Fekete István/

Váradi Kálmán Béla

Független jelölt

199

Girán János

Független jelölt

106

Megellai Attila Nándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és 333
a Kereszténydemokrata Néppárt

Takács Tamás Bálint

Független jelölt

377

Kertész Zoltánné

Független jelölt

406

Elhunyt neve:

Zatykó Ferenc

Független jelölt

254

Dr. Somogyi Gábor

Független jelölt

594

Simon Nóra

Független jelölt

306

Szép Attila

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 143

Pálur Attiláné

Független jelölt

Bori József

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 329

Bori József
Korcsmáros István
Kocsis József
Bencs Miklós
Takács Béla
Deák Miklósné
Takács Lászlóné

Halálozás ideje
Anarcs, 2014. szeptember 10.
Anarcs, 2014. október 9.
Anarcs, 2014. október 18.
Anarcs, 2014. október 21.
Anarcs, 2014. november 3.
Kisvárda, 2014. november 22.
Anarcs, 2014. november 24.

Karácsonyi katolikus istentiszteleti rend
December 22. 
December 24. 
December 25. 
December 26. 
December 27. 
December 28. 

lelki gyakorlat du. 17.00
szentesete 19.30 szent liturgia
11.00 szent liturgia
11.00 szent mise
11.00 szent liturgia
11.00 szent mise

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban
Dec. 19–23. (péntek-szombat, hétfő-kedd): Bűnbánati istentiszteletek
– 18.00 óra
Dec. 21. 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 isten-

tisztelet – 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

204

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma

Dr. Somogyi Gábor

Független jelölt

594

Kertész Zoltánné

Független jelölt

406

Takács Tamás Bálint

Független jelölt

377

Megellai Attila Nándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
333
és a Kereszténydemokrata Néppárt

Bori József

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 329

Simon Nóra

Független jelölt

306

Pappné Révész Judit HVB Elnöke
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Az Anarcsi Czóbel Minka Óvodában történt…

„Legyen az óvoda a játéké,
legyen az óvoda élményszerű,
legyen játékos, hogy a gyermek
felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni,
tapasztalatokat gyűjteni.”
/Dr. Kovács György/

Érzelmi biztonságot, nyugodt légkört, szeretetet, optimális feltételeket biztosítunk az
óvodába járó gyermekeinknek.
Biztosítjuk a kisgyermeknek a
családias légkörű óvodát, ahol
elsősorban játszik és a játékain keresztül, a környezet adta
keretek között tevékenykedik,
megtanulja használni az eszközöket, megtanul a társaival
együttműködni és a mindennapi élet magatartásmintáit is
elsajátítja.
A gyermeket körülvevő világ
megismerésében a közvetlen
megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet
szeretetére neveljük a gyermekeket természet közeli élettel,
a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát
mutatva a gyermek számára
A tapasztalatszerzés mindig a
valódi környezetben történik,
ezért a komplex foglalkozások
legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében, udvarán zajlanak.
Legfontosabb feladatunk
megismertetni a gyermeket
azzal a természeti környezettel,
amelyben él, felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját
a később kialakuló természetszeretetnek. Az évszakok közül
a legszínpompásabb egyike az
ősz. Ilyenkor csodálatos szín

Almaszedés

Várjuk a Mikulást

kavalkád látható az erdőkben,
a természetben, megannyi kincset rejtve magában. Az óvodás gyermekekkel igyekeztünk
kihasználni a jó időt és minél
több élményt gyűjteni. Egész
évben szervezünk olyan programokat, amelyek a gyermekek
ismereteit bővíti, ugyanakkor
élményekkel is megajándékozzuk őket. Az őszi projektünk
keretében a gyerekek almát
szedtek a közeli almáskertben.
A szőlőszüretről is tapasztalatokat gyűjtöttek, kipróbálták a
préselést, valamint diószedésen
is dolgoztak a szorgos óvodások. A „tengeri törés” és az azt
követő tengeri morzsolás szintén gazdagította a gyermekek
ismereteit, ugyanakkor örömmel teli délelőttöt is jelentett
számukra. A közeli Bárókertben több alkalommal is kirándultunk, ahol gesztenyét, makkot, színes faleveleket gyűjtöttünk, és folyamatosan nyomon
követtük a természet változását.
A kisvárdai piacra elutaztunk
autóbusszal, ahol megfigyelték

a gyermekek az őszi terméseket, gyümölcsöket, a piac
hangulatát megtapasztalhatták.
A szerzett élményeket otthon
az oviban örömmel rajzolták
le, örökítették meg különböző
ábrázolási technikákkal. A kézműves foglalkozásokon az ősz
jegyében készültek hetente az
alkotások, amelyeket boldogon
vittek haza. A szülők meghívást
kaptak a projektünk záró rendezvényére, ahol a gyermekek
őszi versekkel, dalos játékokkal kedveskedtek. A projektet a
szülőkkel közös „barkács délelőtt” zárta, ahol az ősz kincseiből készítettük a sok érdekes
és ötletes termésbábot, alkotást,
amelyből az óvoda öltözőjében
kiállítást rendeztünk. Mindenki
megcsodálhatta a gyermekek
és szülők, valamint az óvoda
dolgozói által készített „remekműveket”.
A gyermekek számára a napi
tervezett tevékenységek mellett
igyekszünk minél több élményt
szerezni. Ezt szem előtt tartva az óvodában helyszíni báb-

„Barkács délelőtt” a szülőkkel

előadásokat szervezünk, ahol
érdekes előadásokat láthatnak.
A Kisvárdai bábszínházi
előadásokra bérlettel rendelkezünk, ahová autóbusszal utazunk. A gyermekek nagyon
várják az „igazi” színházi látogatást.
Az óvodába is megérkezett
a Mikulás, akit a gyermekek
nagy örömmel fogadtak. Verseket, dalokat tanultak, amelyeket
örömmel adtak elő. Az adventi
készülődés az óvodában is sok,
érdekes tevékenységgel tölti
meg a gyermekek mindennapjait. Az első gyertyagyújtástól,
az ünnepi díszbe öltöztetett
óvoda, a naponta végzett változatos technikákkal készített
karácsonyi díszek, mind izgalommal teli várakozást is jelent
az óvodásoknak.
A Szülőknek munkadélutánt
szerveztünk, ahol a gyermekeknek ajándékot készítettünk és
kötetlen beszélgetés mellett az
együttműködést is segítettük.
A karácsonyi ünnepségünkre is
meghívtuk a szülőket, ahol az
óvodások kis műsorral készültek és közös énekléssel, kántálással zártuk az év legszebb
ünnepének a méltatását.
Az Anarcsi Czóbel Minka
óvoda dolgozói nevében kívánok minden kedves olvasónak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség,
köszönts a világra!
/Devecsery László/
K.I.

A csüngifa
Minden vasárnap megnéztem, rajta van-e
a nevem, bevésett szerelemről így adva hírt
anarcsvilágnak.
A lányom áll a fa csüngő karjai alatt, emeli
a fejét, ahogy csak bírja, haja vége derekát
súrolja, s kérdezi: kinek a nevét írták a legmagasabbra...
Valahogy minden oda összpontosul, gyerekkorom összenőtt a bárókerttel, kacskaringós
utacskákon szedtem a kenyérfa gyümölcsét,
fűztem sokszínű termésekből láncot, igyekeztem
megtanulni bicajozni.
Télen óriási szűzhóterepeken hóangyalt feküdtem, a biztonságosra fagyott tó jegén próbálgattam siklani.
Meséket gyártottam, azokat a történeteket
szőttem tovább, amelyeket nagyapám duruzsolt,
még akkor is, amikor úgy vélte, már alszom,
nem hagyta abba, míg nem volt kerek a történet.
Az iskolában fura kislánynak tartottak, amikor Anartesekről meséltem, akik kincset rejtettek el a falu határában lévő Hintós-hegyen; ez
a keletkezéstörténet érdekelt, a kilenc bivalybőrbe varrt elásott kincsről, a történet erős
és bátor anartes férfiakról, szépségükről híres
asszonyaikról, kik között legszebb volt Anarta,
akinek arany haja két hosszú fonatban omlott
lenvászon ruhájára – futottam haza nagyapámhoz, bánatosan lehajtottam a fejem - csak
mosolygott, lila surcában megtörölte a szilvát,
csurgott a karomon a lé.
Azt sem hitték az iskolában nekem, hogy
Minka nénit ismerem – a történetekből, könyvekből, képekről úgy vésődött belém a Czóbel
nagysága, hogy magam is elhittem: ismerem
valóban, pedig csak sírhelyét tisztogattam titokban levágott ágacskákkal; földről szedett letört
gallyakkal szentségtörésnek éreztem ezt a műveletet. Szentföldre zarándoklását csodáltam legjobban, s saját korlátaimat igyekszem legyőzni
ma is, hogy a nyomába eredjek.
Itt maradtam. Csak 3 perc séta, és ott vagyok,
átvágok az úttesten, el a református templom
mellett – apai nagyapám itt volt kurátor, megkülönböztetésül a családom K.Takács; a bálvá-
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Deák-Takács Szilvia
nyos ház kemencéjében, a Múzeumfaluban, még
ma is sütik a kelesztett kalácsot; nem szeretem,
ha útközben megszólítanak, költözöm – vis�sza...
A fák többsége ugyanaz, simulok a törzsükhöz,
már nem bánom, ha látnak, amikor a tövükbe
ülök, s a földből dudorodó, a járást átszelő gyökereket simítom.
Járásom ide gyakori, valósan vagy tekintettel, mindennapos. Rálátok szobámból a fákra,
hallom a susogást, bagolyhangokat, recsegést,
onnan száll a köd, süt fel a nap.
Azon az őszön is sütött, épp, mint most, szokásos almaszedést tartottunk, bátyjáék, nénjéék
jöttek napokon át, s nekem így kellett mondanom: Jóska bátyja, Juliska nénje, nem Jóska
bácsi és Juliska néni, azt nem illett mondanom,
az idegen volt; ültem a kistraktor hátulján a
tele almásládák tetején, dőltem a kanyarokban,
repült a copfom, nénjéék kiabálták: Szilvike,
kapaszkooodj; ezen az őszön tört ketté a szilvafa, abban a pillanatban, ahogy nagyapám
csontja az udvaron, szakadt az ín, hullott a
szilva...
Sietek haza az iskolából, eszembe jutott a
polcon az a könyv, gyorsan kézbe kell vennem:
Magyar Lexikon, Az összes tudományok enciklopédiája, Kiadja a Pallas Részvénytársaság
1879-ben – kilencvennégy évvel öregebb, mint
én, gerincén aranyminta, 17 kötet van belőle,
nem teljes, most látom, a 8. hiányzik, az első
megvan, abban az A, Anarcsról ez áll benne:
falu Szabolcsvármegyének alsó-kisvárdai járásában, 874 magyar ajkú lakossal és termékeny
határral.
Találok benne két fotót: nagyapám a szatócsboltja előtt sepreget, „Fussatok gyerekek Béla
bácsihoz” – ezt festette rá a falra, cukorízű lesz
a szám. A másik fotón a már nagyfiú édesapám
tanítja kislány édesanyámat biciklizni, csuda
történet ez is, a családi anekdota kincse, férjem
és lányom egyforma kacagással hallgatja... A
képeket nem veszem ki, melléjük teszek egy harmadikat, hadd szorítsa össze az idő.
Vasárnap a csüngifa alatt derekamat súrolja
majd a hajam...
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Anarcsi Hírmondó

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvodában történt…

„Legyen az óvoda a játéké,
legyen az óvoda élményszerű,
legyen játékos, hogy a gyermek
felszabadultan tudjon megnyilvánulni, kibontakozni, tanulni,
tapasztalatokat gyűjteni.”
/Dr. Kovács György/

Érzelmi biztonságot, nyugodt légkört, szeretetet, optimális feltételeket biztosítunk az
óvodába járó gyermekeinknek.
Biztosítjuk a kisgyermeknek a
családias légkörű óvodát, ahol
elsősorban játszik és a játékain keresztül, a környezet adta
keretek között tevékenykedik,
megtanulja használni az eszközöket, megtanul a társaival
együttműködni és a mindennapi élet magatartásmintáit is
elsajátítja.
A gyermeket körülvevő világ
megismerésében a közvetlen
megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet
szeretetére neveljük a gyermekeket természet közeli élettel,
a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát
mutatva a gyermek számára
A tapasztalatszerzés mindig a
valódi környezetben történik,
ezért a komplex foglalkozások
legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében, udvarán zajlanak.
Legfontosabb feladatunk
megismertetni a gyermeket
azzal a természeti környezettel,
amelyben él, felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját
a később kialakuló természetszeretetnek. Az évszakok közül
a legszínpompásabb egyike az
ősz. Ilyenkor csodálatos szín

Almaszedés

Várjuk a Mikulást

kavalkád látható az erdőkben,
a természetben, megannyi kincset rejtve magában. Az óvodás gyermekekkel igyekeztünk
kihasználni a jó időt és minél
több élményt gyűjteni. Egész
évben szervezünk olyan programokat, amelyek a gyermekek
ismereteit bővíti, ugyanakkor
élményekkel is megajándékozzuk őket. Az őszi projektünk
keretében a gyerekek almát
szedtek a közeli almáskertben.
A szőlőszüretről is tapasztalatokat gyűjtöttek, kipróbálták a
préselést, valamint diószedésen
is dolgoztak a szorgos óvodások. A „tengeri törés” és az azt
követő tengeri morzsolás szintén gazdagította a gyermekek
ismereteit, ugyanakkor örömmel teli délelőttöt is jelentett
számukra. A közeli Bárókertben több alkalommal is kirándultunk, ahol gesztenyét, makkot, színes faleveleket gyűjtöttünk, és folyamatosan nyomon
követtük a természet változását.
A kisvárdai piacra elutaztunk
autóbusszal, ahol megfigyelték

a gyermekek az őszi terméseket, gyümölcsöket, a piac
hangulatát megtapasztalhatták.
A szerzett élményeket otthon
az oviban örömmel rajzolták
le, örökítették meg különböző
ábrázolási technikákkal. A kézműves foglalkozásokon az ősz
jegyében készültek hetente az
alkotások, amelyeket boldogon
vittek haza. A szülők meghívást
kaptak a projektünk záró rendezvényére, ahol a gyermekek
őszi versekkel, dalos játékokkal kedveskedtek. A projektet a
szülőkkel közös „barkács délelőtt” zárta, ahol az ősz kincseiből készítettük a sok érdekes
és ötletes termésbábot, alkotást,
amelyből az óvoda öltözőjében
kiállítást rendeztünk. Mindenki
megcsodálhatta a gyermekek
és szülők, valamint az óvoda
dolgozói által készített „remekműveket”.
A gyermekek számára a napi
tervezett tevékenységek mellett
igyekszünk minél több élményt
szerezni. Ezt szem előtt tartva az óvodában helyszíni báb-

„Barkács délelőtt” a szülőkkel

előadásokat szervezünk, ahol
érdekes előadásokat láthatnak.
A Kisvárdai bábszínházi
előadásokra bérlettel rendelkezünk, ahová autóbusszal utazunk. A gyermekek nagyon
várják az „igazi” színházi látogatást.
Az óvodába is megérkezett
a Mikulás, akit a gyermekek
nagy örömmel fogadtak. Verseket, dalokat tanultak, amelyeket
örömmel adtak elő. Az adventi
készülődés az óvodában is sok,
érdekes tevékenységgel tölti
meg a gyermekek mindennapjait. Az első gyertyagyújtástól,
az ünnepi díszbe öltöztetett
óvoda, a naponta végzett változatos technikákkal készített
karácsonyi díszek, mind izgalommal teli várakozást is jelent
az óvodásoknak.
A Szülőknek munkadélutánt
szerveztünk, ahol a gyermekeknek ajándékot készítettünk és
kötetlen beszélgetés mellett az
együttműködést is segítettük.
A karácsonyi ünnepségünkre is
meghívtuk a szülőket, ahol az
óvodások kis műsorral készültek és közös énekléssel, kántálással zártuk az év legszebb
ünnepének a méltatását.
Az Anarcsi Czóbel Minka
óvoda dolgozói nevében kívánok minden kedves olvasónak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség,
köszönts a világra!
/Devecsery László/
K.I.

A csüngifa
Minden vasárnap megnéztem, rajta van-e
a nevem, bevésett szerelemről így adva hírt
anarcsvilágnak.
A lányom áll a fa csüngő karjai alatt, emeli
a fejét, ahogy csak bírja, haja vége derekát
súrolja, s kérdezi: kinek a nevét írták a legmagasabbra...
Valahogy minden oda összpontosul, gyerekkorom összenőtt a bárókerttel, kacskaringós
utacskákon szedtem a kenyérfa gyümölcsét,
fűztem sokszínű termésekből láncot, igyekeztem
megtanulni bicajozni.
Télen óriási szűzhóterepeken hóangyalt feküdtem, a biztonságosra fagyott tó jegén próbálgattam siklani.
Meséket gyártottam, azokat a történeteket
szőttem tovább, amelyeket nagyapám duruzsolt,
még akkor is, amikor úgy vélte, már alszom,
nem hagyta abba, míg nem volt kerek a történet.
Az iskolában fura kislánynak tartottak, amikor Anartesekről meséltem, akik kincset rejtettek el a falu határában lévő Hintós-hegyen; ez
a keletkezéstörténet érdekelt, a kilenc bivalybőrbe varrt elásott kincsről, a történet erős
és bátor anartes férfiakról, szépségükről híres
asszonyaikról, kik között legszebb volt Anarta,
akinek arany haja két hosszú fonatban omlott
lenvászon ruhájára – futottam haza nagyapámhoz, bánatosan lehajtottam a fejem - csak
mosolygott, lila surcában megtörölte a szilvát,
csurgott a karomon a lé.
Azt sem hitték az iskolában nekem, hogy
Minka nénit ismerem – a történetekből, könyvekből, képekről úgy vésődött belém a Czóbel
nagysága, hogy magam is elhittem: ismerem
valóban, pedig csak sírhelyét tisztogattam titokban levágott ágacskákkal; földről szedett letört
gallyakkal szentségtörésnek éreztem ezt a műveletet. Szentföldre zarándoklását csodáltam legjobban, s saját korlátaimat igyekszem legyőzni
ma is, hogy a nyomába eredjek.
Itt maradtam. Csak 3 perc séta, és ott vagyok,
átvágok az úttesten, el a református templom
mellett – apai nagyapám itt volt kurátor, megkülönböztetésül a családom K.Takács; a bálvá-
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Deák-Takács Szilvia
nyos ház kemencéjében, a Múzeumfaluban, még
ma is sütik a kelesztett kalácsot; nem szeretem,
ha útközben megszólítanak, költözöm – vis�sza...
A fák többsége ugyanaz, simulok a törzsükhöz,
már nem bánom, ha látnak, amikor a tövükbe
ülök, s a földből dudorodó, a járást átszelő gyökereket simítom.
Járásom ide gyakori, valósan vagy tekintettel, mindennapos. Rálátok szobámból a fákra,
hallom a susogást, bagolyhangokat, recsegést,
onnan száll a köd, süt fel a nap.
Azon az őszön is sütött, épp, mint most, szokásos almaszedést tartottunk, bátyjáék, nénjéék
jöttek napokon át, s nekem így kellett mondanom: Jóska bátyja, Juliska nénje, nem Jóska
bácsi és Juliska néni, azt nem illett mondanom,
az idegen volt; ültem a kistraktor hátulján a
tele almásládák tetején, dőltem a kanyarokban,
repült a copfom, nénjéék kiabálták: Szilvike,
kapaszkooodj; ezen az őszön tört ketté a szilvafa, abban a pillanatban, ahogy nagyapám
csontja az udvaron, szakadt az ín, hullott a
szilva...
Sietek haza az iskolából, eszembe jutott a
polcon az a könyv, gyorsan kézbe kell vennem:
Magyar Lexikon, Az összes tudományok enciklopédiája, Kiadja a Pallas Részvénytársaság
1879-ben – kilencvennégy évvel öregebb, mint
én, gerincén aranyminta, 17 kötet van belőle,
nem teljes, most látom, a 8. hiányzik, az első
megvan, abban az A, Anarcsról ez áll benne:
falu Szabolcsvármegyének alsó-kisvárdai járásában, 874 magyar ajkú lakossal és termékeny
határral.
Találok benne két fotót: nagyapám a szatócsboltja előtt sepreget, „Fussatok gyerekek Béla
bácsihoz” – ezt festette rá a falra, cukorízű lesz
a szám. A másik fotón a már nagyfiú édesapám
tanítja kislány édesanyámat biciklizni, csuda
történet ez is, a családi anekdota kincse, férjem
és lányom egyforma kacagással hallgatja... A
képeket nem veszem ki, melléjük teszek egy harmadikat, hadd szorítsa össze az idő.
Vasárnap a csüngifa alatt derekamat súrolja
majd a hajam...
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Választás 2014

Helyi Választási Bizottság tájékoztatója helyi önA
kormányzati képviselők és polgármester választás
eredményéről és törvényességéről

2014. augusztus 19. – 2014. december 10.
„Azért mert szerettek, jöttem a világra
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”
/Donkó László/
Újszülött neve

Szül. helye, ideje

Szüleik

Bognár Hanna Zsuzsanna
Bunkóczi Réka
Malik Hanna Nóra
Pályka Botond Áron

Kisvárda, 2013. december 10.,
Kisvárda, 2014. augusztus 28.,
Kisvárda, 2014. október 28.,
Kisvárda, 2014. november 6.,

szülei: Farkas Zsuzsanna, Bognár József
szülei: Czimbalmos Szilvia, Bunkóczi Zsolt
szülei: Bencs Enikő, Malik Krisztián
szülei: Balogh Angéla Edit, Pályka Szabolcs

Az életet véges végig
együtt kell leélni
Úgy válik el , mit ér a nő
és mit ér a férfi
Jót és rosszat megosztani,
kacagni és sírni
A szerelem dal, amelyet
együtt kell megírni.
/Sztyepan Scsipacsov/
Házasságkötés ideje

Házasságot kötnek

2014. szeptember 27. Németh Zoltán – Zsigó Georgina
2014. november 21.
Molnár Géza – Bardi Beatrix

Ajándék a fa alatt

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választás
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és kapcsolódó rendeletek alapján történt. A választási szervek feladataikat
eredményesen látták el, a választás eredményes és törvényes
volt. Rendkívüli esemény nem zavarta meg a választást. A Helyi
Választási bizottság eredmény döntése ellen jogorvoslatot nem
nyújtottak be, így a választási eredmények véglegesek.
Képviselők azok a jelöltek lettek, akik a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Azonos szavazatszámot a jelöltek egyike sem
kapott, így a mandátumhoz jutás sorrendjét nem kellett sorsolással
eldönteni. Anarcs községben a lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma 6, a választópolgárok a 6 képviselőt megválasztották. A jelöltek közül polgármester az lett, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
A választás számszerű adatai a következők:

A szavazás megkezdésekor, valamint a választás befejezésekor a
névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1651 fő. Aktív választójogával a választójogosultak 48,6%-a élt, azaz 803 fő jelent meg
szavazóként.
A polgármester választásnál a 800 érvényes szavazatból a jelöltek az alábbi szavazatot kapták:

Ajándékkészítés a szülőkkel

Idősek napja 2014.
Az advent idején ismét köszöntöttük községünk idős lakóit

Adventi készülődés az
iskolában és az óvodában

Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma

Megellai Attila Nándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
64
és a Kereszténydemokrata Néppárt

Takács Tamás

Független jelölt

292

Kalinák József János

Független jelölt

444

A polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott
polgármester: Kalinák József János.
Az egyéni listás képviselő választáson a jelöltek az alábbi érvényes szavazatot kapták:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a
fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép
utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de
mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett
minden, ami Szeretet.”
/Fekete István/

Váradi Kálmán Béla

Független jelölt

199

Girán János

Független jelölt

106

Megellai Attila Nándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és 333
a Kereszténydemokrata Néppárt

Takács Tamás Bálint

Független jelölt

377

Kertész Zoltánné

Független jelölt

406

Elhunyt neve:

Zatykó Ferenc

Független jelölt

254

Dr. Somogyi Gábor

Független jelölt

594

Simon Nóra

Független jelölt

306

Szép Attila

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 143

Pálur Attiláné

Független jelölt

Bori József

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 329

Bori József
Korcsmáros István
Kocsis József
Bencs Miklós
Takács Béla
Deák Miklósné
Takács Lászlóné

Halálozás ideje
Anarcs, 2014. szeptember 10.
Anarcs, 2014. október 9.
Anarcs, 2014. október 18.
Anarcs, 2014. október 21.
Anarcs, 2014. november 3.
Kisvárda, 2014. november 22.
Anarcs, 2014. november 24.

Karácsonyi katolikus istentiszteleti rend
December 22. 
December 24. 
December 25. 
December 26. 
December 27. 
December 28. 

lelki gyakorlat du. 17.00
szentesete 19.30 szent liturgia
11.00 szent liturgia
11.00 szent mise
11.00 szent liturgia
11.00 szent mise

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban
Dec. 19–23. (péntek-szombat, hétfő-kedd): Bűnbánati istentiszteletek
– 18.00 óra
Dec. 21. 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 isten-

tisztelet – 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

204

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:
Jelölt neve

Jelölő szervezet

Érvényes szavazatok száma

Dr. Somogyi Gábor

Független jelölt

594

Kertész Zoltánné

Független jelölt

406

Takács Tamás Bálint

Független jelölt

377

Megellai Attila Nándor

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
333
és a Kereszténydemokrata Néppárt

Bori József

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 329

Simon Nóra

Független jelölt

306

Pappné Révész Judit HVB Elnöke
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött az anarcsi
Czóbel-kúria páratlan értékű
kertjének helyreállítása
Ünnepélyes keretek között lezárult az elmúlt évtizedekben elhanyagolt és részben elpusztított, de egykor nagy jelentőségű anarcsi Czóbel-kúria kertjének történeti, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai
értékeinek helyreállítása, hiteles rekonstrukciója.
A Bárókertként is ismert park átadó ünnepségén dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és
Kalinák József, Anarcs polgármestere mondott köszöntőt,amelyben kiemelték a helyszín történelmi jelentőségét. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a résztvevők végigsétálhattak a korabeli szépségét vis�szanyert parkon.
A műemléki védettséget
élvező kúria körüli egykor
tizennégy hektáros parkot
Czóbel Albert építette. Az
angolkert páratlan szépséggel rendelkezett, különlegességekkel gazdagított
kertjében megtalálható volt
többek között: japánfenyő,
tulipánfa, liliomfa és más ritkaságnak számító fafaj is.
Az úrilak értékes tárgyak
otthona volt, itt őrizték
Luther és Kálvin korabeli
képmásait, Simonyi óbester kardját, több pompeji
vázát, bronzkori tárgyakat
és eredeti régi festményeket, a falakat pedig több
Mendnyánszky- és Büttnerfestmény díszítette.
A ma már csak 7,5 hektáros területen a szakemberek arra törekedtek, hogy visszaállítsák a park eredeti
állapotát és újra megtekinthetővé tegyék azt a látogatók számára. A felújítás során az értékes dendrológiai
állomány állag- és egészségmegóvását is elvégezték, emellett a sétányok,a kerti építmények, a csatornaés tórekonstrukciók, valamint az öntöző rendszerek kiépítése is megvalósításra került.
A Czóbel-kúria kertjének helyreállítása több szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. A fejlesztés
megvalósítása egyrészt a település, kistérség környezeti fenntartását hivatott javítani, másrészt a történeti
kert értékes növényállománya felújításra és megőrzésre kerül, ezáltal megismerhetővé válik az utókor
számára is. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával közel 190 millióforintos támogatással valósult meg.
Információ kérhető:

Anarcs Község Önkormányzata
4546 Anarcs, Kossuth u. 30.
www.czobelkuria.hu

Anarcsi Hírmondó
Ft+áfa/erdei m3 áron.
– az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda felvételi körzete Anarcs
község teljes közigazgatási
területében határozta meg.
– Elfogadta a Tornyospálcai
Óvodai Társulás megszüntetése miatti elszámolást.
– Elfogadta Anarcs Község
Helyi Fenntarthatósági programját.
– Elhatározta, hogy Krakk
József 4600 Kisvárda, Virág
Ferenc utca 7. szám és Kissné
Krakk Tünde 4033 Debrecen,
Köszörűs utca 14. szám alatti lakosoktól megvásárolja
az ½-ed-½-ed arányú közös
tulajdonukat képező, Anarcs
belterület 35/1 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megjelölésű,
825 m2 alapterületű ingatlant
825.000,- Ft (azaz nyolcszázhuszonötezer forint) összegű
vételárért.
– Elhatározta, hogy megvásárolja az Anarcs belterület
576 hrsz-ú, „lakóház, udvar”
megjelölésű, 1651 m2 alapterületű ingatlant 1.651.000,- Ft
(azaz egymillió-hatszázötvenegyezer forint) összegű
vételárért.
– A Kiss-Tel Kft. (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29.)
által a Kisvárda1 T-Mobile
optika kiépítésére vonatkozó
2014/84 számú tervet teljes
terjedelemben megismerte, a
létesítéshez a tulajdonosi hozzájárulást megadta.
– Elhatározta, hogy Anarcs
Község
Önkormányzatát
a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsába delegált tagként
állandó jelleggel Kalinák
József János 4546 Anarcs,
Kossuth utca 84. szám alatti
lakos képviseli.
– 2015. január 1-jei hatállyal
– Az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén
az adó évi mértéke az adóalap
1,9 %-ában határozta meg.
– elhatározta, hogy 2014.
december 13. napján 11.00
órától a Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda tornatermében Idősek napja rendezvényt szervez. Az idősek
napja alkalmából valamen�nyi, a településen élő 60 éven
felüli személyt vendégül lát
és megajándékoz egy 2.500,-

Ft-os vásárlási utalvánnyal és
egy csomag szaloncukorral.
– elhatározta, hogy 2014.
december 12. napján 18.00
órakor a Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda aulájában közmeghallgatást tart. A
közmeghallgatás napirendje:
1./ Beszámoló a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról
2./ Tájékoztató a 2015. évi költségvetési elképzelésekről
3./ Lakossági kérdések, bejelentések
– Zárt ülés keretében Magyar
Pálné könyvtáros kérelmét
bírálta el.

2014. december 1.
A Képviselő-testület:

– Kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. január 1.
napjától csatlakozni kíván a
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatalhoz oly módon,
hogy Anarcs községben
állandó kirendeltség működik kirendeltség-vezetővel,
a jelenlegi köztisztviselők
továbbfoglalkoztatásával.
– Felülvizsgálta az Anarcs Község Önkormányzata és Anarcs
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
– Elhatározta, hogy az egész
település területére kiterjedő
rágcsálóirtást szervez, melynek elvégzésével megbízta
a Variatum Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.-t (4100
Berettyóújfalu, Jegyzőkert
u.37.) oly módon, hogy minden ingatlanra megrendelt 1
db műanyag, kulcsos, 2 db
betéttel ellátott patkányetető
ládát 1 kg irtószerrel kihelyezéssel együtt bruttó 3.810 Ft/
ingatlan áron.
– Zárt ülés keretében hátrányos helyzetű diákok Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételéről, a
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója
keretében beadott pályázatok
elbírálásáról, Roma Nemzetiséghez tartozó családok karácsonyi támogatásáról döntött.

2014. december 9.
A Képviselő-testület hos�szas beszélgetést folytatott az
Anarcsi Polgármesteri Hivatal
megszüntetéséről és arról, hogy
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melyik közös önkormányzati
hivatalhoz csatlakozzon.

2014. december 10.
A Képviselő-testület:

– Visszavonta azon határozatát,
melyben kinyilvánította azon
szándékát, 2015. január 1.
napjától csatlakozni kíván a
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatalhoz
– Kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. január 1. napjától csatlakozni kíván a Gyulaházai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz oly módon, hogy
Anarcs községben állandó
kirendeltség működik kirendeltség-vezetővel, a jelenlegi
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásával.
– Kiegészítette a közmeghallgatás napirendjét a képviselők
tájékoztatójával.

2014. december 11.
A Képviselő-testület:

– Elfogadta a Gyulaházi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást.
– Elfogadta a Gyulaházi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.
– Megszüntette az Anarcsi Polgármesteri Hivatalt 2014.
december 31. napjával.

2014. december 12.
A Képviselő-testület:

–M
 ódosította a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/2003.
(XI.24.) önkormányzati rendeletét, valamint a közszolgáltatási szerződést, mivel a
közszolgáltatási díj érvényességi ideje lejárt. A díj mértéke
változatlan maradt.
– Módosította az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletét.
– Határozatot hozott a FelsőSzabolcs és Bereg Térsége
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetéséről.
– Elfogadta a 2015. évi belső
ellenőrzési tervet.
– Tudomásul vette az Anarcs
belterület 16 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót.
– Jóváhagyta a Czóbel-kúriával
kapcsolatos indikatív eladási
ajánlatot.
– Zárt ülés keretében fellebbezéseket bírált el.
– Megtartotta a 2014. évi közmeghallgatását.
dr. Dolhai Edina
jegyző

HIRDETMÉNY

Anarcs Község Önkormányzatához a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulója keretében 24 „A” típusú
pályázat érkezett.
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
353/2014.(XII.01.) határozatával a 24 beérkezett pályázatból 24 pályázót részesített
támogatásban.

Az összes megítélt támogatás mértéke 720.000 Ft.
A támogatás átlagos mértéke 3.000 Ft/hó tíz hónapon
keresztül.
Anarcs Község Önkormányzatához „B” típusú BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat a 2015. tanévre nem
érkezett.
dr. Dolhai Edina
jegyző
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2014. augusztus 29.
A Képviselő-testület:

– AzAnarcsi Czóbel Minka Óvoda óvodavezetői megbízásáról
döntött. A határozat szerint az
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda óvodavezetői álláshelyére
meghirdetett pályázatot érvényesnek, a pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánította.
Az óvodavezetői feladatainak
ellátásával 2014. szeptember
1. napjától 2019. július 31.
napjáig Kristóf Ibolya 4546
Anarcs, Dózsa utca 5. szám
alatti lakost bízta meg.
– Módosította az intézményi
térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletet. A módosítás oka az volt, hogy óvodás
gyermekek esetében is Anarcs
Község Önkormányzatának
kell meghatároznia a térítési
díjat, melynek összege változatlana maradt.
– Megalkotta a közterületek
elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás
rendjének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeletet, melynek teljes szövege
a www.anarcs.hu honlapon
elérhető.
– Zárt ülés keretében a Nemzetiségi Szavazatszámláló
Bizottság póttagjává Szopkó
Zsoltné 4546 Anarcs, Dózsa
utca 3. és Csépke Dóra 4546
Anarcs, Kossuth utca 80.
szám alatti lakost választotta
meg.

2014. szeptember 15.
A Képviselő-testület:

– Elfogadta az önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának
első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– Véleményezte az AnarcsGyulaháza Önkormányzati
Társulás 2014. évi költségvetését és a 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
– Véleményezte a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti
Társulás 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

– Elhatározta, hogy 2014. szeptember 30. napjával jogutód
nélkül megszünteti az AnarcsGyulaháza önkormányzati társulást. A Társulás a tulajdonát
képező szélessávú internet
és kábeltévé hálózatot 2013.
december 23. napján értékesítette, így a Társulás fenntartása okafogyottá vált.
– Az óvodavezető kérelmének
helyt adott, az érintett óvodapedagógusi álláshely megszüntetésétől eltekintett és
kezdeményezte a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra irányuló kinevezés módosítását.
– C satlakozott
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
és döntött az „A” és „B” típusú pályázat kiírásáról.
– Vagyonbiztosítást kötött az
Anarcsi Czóbel-kúria parkjára.
– Elhatározza, hogy nem kívánja
megvásárolni az Anarcs belterület 653 hrsz-ú, 3764 m2
alapterületű ingatlant (Ady
utca vége, „háromszög”).
– Elfogadta a 2014-2019. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.
– Zárt ülés keretében jelzálogjog törléséről döntött.

2014. október 3.
A Képviselő-testület:

– a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról
szóló 46/2014. (IX.25.) BM
rendelet alapján 434 m3 szociális célú kemény lombos
tűzifa iránti támogatási igény
benyújtását határozta el. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a
szociális célú tűzifában vagy
szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

2014. október 27.
alakuló ülés
A Képviselő-testület:

– Kalinák József János polgármester valamint Bori József,
Kertész Zoltánné, Megellai

Attila Nándor, Simon Nóra,
Dr. Somogyi Gábor, Takács
Tamás Bálint önkormányzati
képviselők letették az esküt.
– Módosította a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 01.) önkormányzati rendeletét, melynek hatályos
szövege a www.anarcs.hu
honlapon elérhető.
– A képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága elnökévé Kertész Zoltánnét, tagjaivá pedig
Simon Nórát és Bori Józsefet
választotta meg.
– Megellai Attila Nándort nem
választotta meg alpolgármesterré.
– Kalinák József János polgármester havi illetményét
2014. október 12-i hatállyal
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71.
§ c) pontja alapján 448.700
Ft,-ban, költségtérítését havi
67.310 Ft,-ban állapította
meg.
– Elhatározta, hogy Kalinák
József polgármester 20102014. önkormányzati ciklusban igénybe nem vett 92 nap
szabadságát pénzben nem
váltja meg.
– Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
szándéknyilatkozatot fogadott el, mely szerint kinyilatkozta, hogy tudomással
bír arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85. § (1) bekezdése alapján köteles legkésőbb
2014. december 11. napjáig
közös önkormányzati hivatalt létrehozni 2015. január
1-jei hatállyal. Kinyilvánította azon szándékát, hogy a
közös önkormányzati hivatalt
határidőben létre hozza. Utasította a polgármestert, hogy
Gyulaháza és Szabolcsbáka;
Tornyospálca, Mezőladány,
Újkenéz; Kisvárda településsekkel a közös önkormányzati hivatal létrehozatalával
kapcsolatos egyeztetéseket
folytassa le és a megállapodást, valamint az alapító
okiratot határidőre terjessze a

képviselő-testület elé.

2014. november 12.
A Képviselő-testület:

– Módosította az önkormányzat 2014. évi költségvetését. A módosítást követően
az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének bevételi és
kiadási főösszege 505955
ezer forint lett, költségvetési
hiányát 0,- Ft-ban állapította
meg.
– A szociális tűzifa támogatás
igénylésére vonatkozó szabályok meghatározása miatt
módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2009. (V.01.) önkormányzati rendeletét.
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva titkos szavazással, minősített többséggel
2014. november 12. napjával
kezdődő hatállyal Megellai
Attila Nándort alpolgármesterré megválasztotta.
– Az alpolgármester letette az
esküt.
– Megellai Attila Nándor alpolgármester tiszteletdíját 2014.
november 12. napjától kezdődő hatállyal havi 80.000
Ft-ban, költségtérítését havi
12.000 Ft-ban állapította
meg.
– A Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottsága elnökévé dr.
Somogyi Gábort, tagjaivá
Kertész Zoltánnét és Simon
Nórát választotta meg.
– elhatározta, hogy Juhos Zsolttól (4742 Csegöld, Bajcsy út
14.) megvásárol 209 erdei m3
keménylombos tűzifát (rendelet szerint: 5% elfogadott
tűréshatárú, átlagosan 100
cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és
a megyei kormányhivatal
erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó). Kemény lombos
vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a
nem kemény lombos fajokból
származó fafajta.) 15.000,-

Becsengetéstől karácsonyig

int minden szeptemM
ber elsején, most is
becsengettek az isko-

lába, s megkezdődött a
2014-2015-ös tanév. A
nyári vakáció után az iskola tantermei újra gyermekzsivajtól lettek hangosak. Az évnyitón 15
kis elsőst köszönthettem
iskolánkban.
Az ő számukra az óvodai
gondtalan játék után, megkezdődtek a dolgos, tanulással
töltött napok. Új világ és új
ismeretek nyílnak meg előttük
nap mint nap. Mire elérkezik a
karácsony, a számok és a betűk
birodalmában egészen ügyesen
elboldogulnak.
A felsőbb évesek is megkezdték a munkát, a mindennapi tanulás mellett szakkörök,
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik őket
az eredményesebb felkészülésben. A mindennapos testnevelés mellett a délutáni sportfoglalkozások is lehetőséget adnak

a mozgásra. A sport rendkívül
fontos a fejlődő gyermekszervezet számára, ezért fokozottan
figyelünk erre is. „Mens sana
in corpore sano” – Ép testben
ép lélek mondja a bölcsesség,
s ezt különösen szem előtt kell
tartanunk, amikor a gyermekek
szívesebben választják a televízió és a számítógép nyújtotta
szabadidős elfoglaltságot.
Iskolai életünk hagyományos
rendezvényeire folyamatosan
sor került az ősz folyamán. Az
összevont szülői értekezleten
megválasztottuk az SZMK tagjait, megbeszéltük az év eleji
teendőket, elképzeléseinket.
Iskolánk tanulói színvonalas
műsorral emlékeztek az aradi
vértanúkra, majd az 1956-os
forradalomra.
A Mikulás is időben megérkezett, a tanulók vidám
műsorral köszöntötték, s nem
maradt el a Mikulás csomag
sem, melyet minden tanulónak
Anarcs Község Önkormányzata ajándékozott. Ezt a szülők
nevében ezúton köszönöm.

Iskolánkban két nagy projektet valósítunk meg párhuzamosan. Az egyik a TÁMOP3.3.14.A-12/2013-0149 azonosítószámú „Színes Mozaik”
– hazai testvériskolai kapcsolatok, mely keretében a testvériskolával a Tunyogmatolcsi
Petőfi Sándor Általános Iskolával valósítunk meg közös
programokat, illetve a tanulók
heti foglalkozások keretében
megyénk irodalmi, történelmi,
földrajzi és néprajzi értékeivel
ismerkednek, nyelvi foglalkozás keretében pedig angol nyelvi ismereteiket bővítik.
Másik
pályázatunk
a
TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014019 azonosítószámú Európai
kultúra –testvériskolai kapcsolat keretében heti foglalkozás
keretében az Európai Unióval,
a határon túli magyarokkal, és
az Európai Unió fontosságával
ismerkednek a tanulók. Minden
hónapban neves előadók tartanak előadást. Vendégünk volt:
Bakos-Kiss Gábor, Huzella
Péter, Gerendás Péter.

Napjaink az advent és a karácsonyi készülődés jegyében
zajlanak. A tanulmányi munka
mellett fontosnak tartjuk, hogy
tanulóinkat a hagyományok
tiszteletére és ápolására neveljük. Az iskola aulájában található betlehem emlékeztet bennünket a csodára: a kis Jézuska
születésére.

„Betlehemi csillag
Szelid fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.”

(Juhász Gyula)

Magam és az iskola dolgozói,
tanulói nevében kívánok minden kedves olvasónak Békességet, áldott karácsonyt és boldogságot hozó új esztendőt!
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető
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Anarcs Község Önkormányzatának időszaki lapja

Az Anarcsi Református Egyházközség
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Belépődíj: vacsorával 4000 Ft személyenként
gyermekjegy (13 éves korig) 3000 Ft

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.

Megnyitóműsor
Élőzene
Tánc
Tombola értékes nyereményekkel
Éjféli virsli és pezsgő
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l
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l
l

Jó szórakozást kíván a
Református Egyházközség Presbitériuma

www.anarcs.hu

Karácsonyi gondolatok
H

azaérkezni, megérkezni mindenki szeret.
Egy hosszú nap után, a
fárasztó munka után, kirándulás után hazaérkezni, megérkezni nagyon jó
érzés.
A kihívásoknak vége, a megpróbáltatásoknak, az újdonságoknak, ismeretlennek vége,
a megszokott helyen vagyok,
ismerem a járást, minden kézre
esik…, otthon vagyok.
Amikor megszületik egy
gyermek a világra, új környezetbe kerül, mely ismeretlen,
melyben kiszolgáltatott. Megérkezik erre a világra, melyben
még idegen. Szüksége van gondoskodásra, hogy majd otthonosan mozogjon benne. Ebben
segít neki először az édesanyja,
édesapja, testvérei, rokonai.
Megszületett Krisztus is e
világra, nem palotában, hanem
„rongyos istállóban”…, a feltételek nem jók, de elegendők.
A szeretet viszont, minden
nehézséget áthidal. Az istállóban van szeretet, Heródes
palotájában nincs. A betlehemi
istállóban van öröm, a palotában rettegés. Az istállóban van
ének, a palotában kedvetlenség.
A három mágus vagy napkeleti
bölcs először a hatalom palotáját keresi, hisz királynak palotában kell a világra jönni. Az
ég és föld királyának a szeretet
palotájában kell megszületni,
amit nem a kő, nem az arany,
nem a katonák biztosítanak,
hanem az anyai szív, a pásztorok embersége, Isten örömteli
hírvivői.
Mi is erre vágyunk, hogy
pásztorok legyünk, hogy
angyalok legyünk, hogy édesanyák legyünk, apák legyünk,
emberek legyünk. És hogy azzá

legyünk, ahhoz Betlehembe
kell menni, ahol tanulhatunk a
szeretetről, ahonnan meríthetünk a szeretetből.
Vár minket a kisded, vár minket is az Isten. Neki szüksége
van ránk. Meg kell érkeznünk,
haza kell érkeznünk, Krisztus
Urunk vár minket, mint kisded, mint gyermek a vendéget.
Advent ebben segít, hogy meg
tudjunk érkezni.
Fekete István Betlehem című
elbeszélésében a kántáló fiúk
átmennek a szomszéd faluba
is a betlehemmel. Örömszerzésük, ami a betlehemezéssel jár,
átmegy pénzszerzésbe. A persely tele. Ítéletidő következik,
nem hallgatnak a figyelmeztetésre, s a hóviharban eltévednek. Megijednek, s nem maradt
már más a halálfélelemben csak
az imádság. Az Úr jelet ad: a
templomban misére harangoznak, s harangok hangját hallva
tudják, hogy merre kell menniük. Megtalálják az utat haza.
Mindannyiunknak meg kell
találni az utat haza, meg kell
hallanunk a harang szavát, ami
elvisz Betlehembe, ami hazavisz, ami visszavisz. Ha letértünk az útról, ha emberségünkből valami hiányzott, akkor
szólít minket az Úr, a harangok
hívnak. Egyszer egy püspök
székfoglaló miséjén, egy jókívánságot olvasott föl, amit ő
kapott karácsonykor az egyik
legjobb barátjától. Így hangzott: „Isten emberré lett, Te
püspökké lettél, maradj mindig
ember!”
Ha vissza tudunk menni Betlehembe, akkor az „embernek
maradás” nekünk sikerülni fog.
Érkezzünk meg Betlehembe.
Monostory Marcell
görög katolikus parókus

2014. december

VIX. évfolyam 2. szám

A szeretet ünnepe
A karácsonyt világszerte a szeretet ünnepeként
ünneplik az emberek. A mai
karácsonnyal együtt jár az
ajándékozás, a karácsonyi
zene, a különböző mintázatú
üdvözlőlapok küldése, ünnepi hangulatú tárgyakkal való
díszítés, karácsonyi égők,
girlandok.
Pedig a külsőség, a csillogás mögött nem látjuk,
nem érezzük az ünnep igazi jelentőségét.
Karácsonykor
nem csak általánosságban ünnepeljük a szeretetet, hanem arra
emlékszünk,
hogy ezen a
napon kétezer év
előtt Isten szeretetből emberré lett. Egy lett közülünk,
mert szeret bennünket, s az ő
szeretete áthat minket. Ilyenkor minden ember számára
fontosabbá válik a család, a
szerettei, érzékenyebbé válik
a szenvedők, a nélkülözők
iránt. A kisebb közösségek
is igyekeznek megmutatni,

milyen fontos számukra az
összetartozás. Iskolánkban is
megmintáztuk a betlehemet,
fénnyel vettük körül, de az
igazi fény a gyermeki szívekből árad, melyekben a fény
mellett ott lakozik a jóság, a
szeretet.
A kétezer évvel ezelőtti
Betlehemben fény most áradjon felénk, s legyen a szerény
szállás fénye a Béke, a Szeretet, a Megértés fénye, melyre
mindannyian
vágyunk. Nem
kell mást tennünk,
csak
meg kell nyitni a szívünket,
hogy a kicsiny
Jézus, aki a
gyermekek
szívében élve keresi a betlehemi szállást, általunk szeretetet, gondoskodást kaphasson, s megszűnjön az önzés,
a békétlenség és a szomorúság a Földön. Karácsony
fényei világítsanak boldogságot, szeretetet, békességet
valamennyi emberre!
Kertész Zoltánné

Minden anarcsi lakosnak
áldott karácsonyi ünnepet
és eredményekben
bővelkedő új esztendőt kíván
Anarcs Község
Önkormányzata.

