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ézus megváltói üdvtettének
középpontjában a kereszt áll.
A keresztre feszítés ténye nélkül nem beszélhetünk bűneink
bocsánatáról. A szenvedéstörténet alapos áttanulmányozása
után rájövünk arra, hogy az evangéliumi tudósítások szerint Jézus
a kereszten hétszer nyitotta meg
a száját a beszédre. A hét beszéd
az elfogadott teológiai szóhasználat szerint úgy vált ismertté,
mint Jézus hét szava a kereszten.
Lássuk meg most ezeket:
1. „Atyám! Bocsásd meg
nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek” (Lk 23,343). A
kereszten Jézus első gondolata
az volt, hogy imádkozzon azokért, akik Őt keresztre feszítették. Jézus másokért imádkozik.
A másokért, embertársaimért
való imádság kedves az Atya
előtt és meghallgatásra talál.
Imádkozzunk mi is bajbajutott
testvéreinkért! Jézus ma is mint
közbenjáró imádkozik mindenkiért.
2. „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43). E kijelentésből megismerhetjük Jézus
példátlan irgalmasságát a bűnös
lator iránt. Krisztust miattunk,
bűnösök miatt ítélték el, mint
megmentőre kell Rá feltekintenünk. Keresztre feszítése előtt
kijelentette: „Mert azért jött az
Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett”
(Lk 19,10). Ma Jézus, mint
mennyei király, a hazatérőknek
kegyelmet ad.
3. „Asszony, imhol a te fiad!
Imhol a te anyád!” (Jn 19,1627). E szavak az igazi gondoskodó szeretetről tanúskodnak.
Jézus édesanyjáról gondoskodik, akit János, a tanítvány,

Czóbel Minka:

Sugarakhoz (részlet)

Szép napvilág!
Életadó, fényes világosságod
Árassza el a föld minden határát,
Fényes, zöld színt adjál fának,
bokornak.
Öltöztesd ezer színbe a virágot,
Az állatnak adj csillogó szőrt
s tollat,
Az embert érleld széppé és erőssé,
Mosd vidámra és ártatlanra szívét.
Az élőknek életerejét tartsd meg,
S a holtakat ébreszd fel új életre,
Szép napvilág! szép napvilág!
szép áldott napvilág!

ettől kezdve magához fogad.
A szülői tisztelet több, mint az
engedelmesség. Jézus keresztje alatt egymásra találnak az
emberek. Jézus egymás gondoskodására bízza övéit. Jézus
szeretete olyan nagy, hogy nem
feledkezik meg senkiről sem.
4. „Én Istenem, én Istenem!
Miért hagytál el engemet?” (Mk
15,34). Jézus itt idézi a 22. zsoltár 2. versét. Ekkor volt szenvedésének legmélyebb pontján,
ekkor itta ki a keserű pohár
utolsó cseppjét. Jézus miattunk
élte át az Istentől való rettenetes
elhagyatottságot. Jézus kereszten
való szenvedésének legmélyebb
pontjára jutott. Amióta Krisztusban megbűnhődött az emberi
bűn, azóta nincs teljes emberi
elhagyatottság. Ma bűnbánattal kell beismernünk, hogy mi
hagytuk el Istent, és nem Isten
hagyott el minket. Az Írásnak
be kell teljesednie, és Krisztus
ezért jött.
5. „Szomjúhozom” (Jn 19,28).
Jézus ezen kijelentése a 69. zsoltár 22. versének a beteljesedése.
Ez az első eset, hogy magára is
gondol. Mert az a Krisztus, aki
eddig magához hívta a szom-

Oh Szentlélek!
Fényesség, melyet földi szem nem
láthat,
Töltsd el lelkünk sűrű nehéz
homályát
Magasztos, tiszta fehér égi fénnyel!
Engedd, hogy lelkünk fehérebb
legyen,
Mint a liliom legtisztább virága,
Világosabb, mint izzó villám fénye,
Tündöklő fehér, erős és világos,
Oh legtisztább, legnagyobb,
legfehérebb égi fény!
Óh Szentlélek!

júhozókat és éhezőket, hogy
megelégítse őket, most önmagára utalva jelenti ki: Szomjúhozom. Szomjúhozott arra, hogy
Isten akaratát beteljesítse. Ma is
szomjúhozik szeretetünk és megtérésünk után. Milyen különös,
hogy aki a samáriai asszonynak
élő vizet kínált, most maga kiált
vízért. Vigyázzunk, hogy az utolsó ítéletkor meg ne ítéltessünk
ezen szavakkal: szomjúhoztam
és nem adtatok innom, távozzatok hát az örök tűzre.
6. „Elvégeztetett” (Jn 19,30).
Jézus itt arra utal, hogy a megváltás műve befejeződött, Isten
végzése beteljesedett. A szeretet
apostola evangéliumában Jézusnak ezen gondolatát így jegyezte fel: „Elvégeztem a munkát,
amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt” (Jn 17,4). Vajon minden esetben elvégezzük-e az
Istentől reánk mért munkát, feladatot? Jézus kereszten elhangzott szava a nagy megváltás, az
Isten művének teljes befejezését adja hírül. Minden megtérő
bűnösnek szabad bemenetele
lett az Atyához, mert Ő miérettünk mindent elvégzett.
7. „Atyám, a Te kezeidbe

teszem le az én lelkemet” (Lk
23,46). Jézus alázatosan leteszi
életét az Atyja kezébe. A kereszten Krisztusnak az első és az
utolsó szava az atya megszólítása volt. Akit Ő Atyjának nevez,
az nekünk is Atyánk lett Általa, s
ez az Atya minket is hasonló szeretettel szeret, mint ahogy a Fiút
szerette. Aki életét a mennyei
Atya kezében tudja, az nem fél
többé a gonosztól és a haláltól.
„Mit keresitek a holtak között
az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt!” (Lk 24: 5-6)
Ezekkel a gondolatokkal és
ezzel az Igével kívánok áldott
húsvéti ünnepeket minden kedves testvéremnek!
Diák Péter református lelkész

Ünnepi istentiszteleti
alkalmaink:
A református templomban:
• kedd – szerda: Bűnbánati
istentiszteletek – 19.00 óra
• Nagycsütörtök – Úrvacsoraosztás –
19.00 óra
• Nagypéntek –
11.00 óra – Passiós istentisztelet szenvedéstörténet
14.00 óra – Húsvéti
gyermekdélután
	17.00 óra – Filmvetítés – Jézus
élete
• Nagyszombat – 19.00 óra –
Bűnbánati istentisztelet
• Húsvét 1. nap:
	6.00 óra Húsvéthajnali áhitat a
ravatalozónál
11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás
istentisztelet
• Húsvét 2. nap:
11.00 óra – Ünnepi istentisztelet
legátusszolgálattal (Fekete Tünde)
Szeretettel hívjuk és várjuk
alkalmainkra!
Betegúrvacsorát húsvétvasárnap
délután viszünk. Kérem, jelezze
kérését a Lelkészi Hivatal felé!
(tel.: 404-035)
Legátusunk húsvétra: Fekete Tünde V.
éves teológus-lelkész szakos hallgató
Köszönjük, hogy adományával
támogatja a Debreceni Református
Hittudományi Egyetemet és a
lelkészképzést!

8. osztály

Minden kedves olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván Anarcs Község Önkormányzata!
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:

Tisztelt Szülők!

2014. december 15.
A Képviselő-testület:

– A Czóbel-kúria felújításával
kapcsolatos szerződések megkötéséről döntött.
– Elhatározta, hogy a fenntartásában működő konyhát szabad
kapacitása terhére bérbe adja
rendezvények tartása céljából
úgy, hogy a rendezvény szervezője köteles 100 Ft összegű
bérleti díjat fizetni megfőzött
adagonként, ami mentes az áfa
alól és köteles a konyha dolgozók törvény szerinti túlóráját és
annak járulékát megfizetni az
önkormányzatnak.
– A Bárókert - az Anarcsi-Czóbelkúria kertje című könyv árát
bruttó 2500 Ft összegben határozta meg, mely 5% Áfa-t tartalmaz.

2014. december 22.
A Képviselő-testület:

– Módosította a Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását.
– Döntött a Czóbel-kúria engedélyes tervének aktualizálásáról,
értékleltárának és építéstörténeti dokumentációjának elkészíttetéséről.
– Bérbe adta a fenntartásában
működő konyhát 100 Ft/
adag összegű bérleti díjért az
Anarcsi Református Egyházközség részére szilveszteri bál
tartása céljából úgy, hogy a
dolgozók ingyenesen, önként
vállalják a főzést.
– Elhatározta, hogy az önkormányzat, illetve annak költségvetési szerveinél határozatlan
idejű jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére nettó
20.000 Ft összegű jutalmat ad.
– Zárt ülés keretében döntött
Magyar Pálné közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről.

2015. január 14.
A Képviselő-testület:

– a Czóbel-kúria felújításával
kapcsolatos szerződések megkötéséről döntött.
– Akként módosította a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 5/2009. (V.01.) önkormányzati rendeletét, hogy a
kérelmeket 2015. február 15.
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napjáig bírálja el.
– Zárt ülés keretében módosított
Magyar Pálné közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről szóló
344/2014. (XII.22.) határozatát
és a szociális tűzifa támogatás
iránti ügyekben hiánypótlások
kibocsátásáról döntött.

2015. január 26.
A Képviselő-testület:

– A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V. 01.)
önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosította:
Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
a) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek az egy főre jutó havi nettó
jövedelme a 128.250 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 450%-át, egyszemélyes háztartás estén 450%-át
és az Szt.-ben meghatározott
vagyona nincs, valamint a lakását kizárólag, vagy részben fával
fűti.
– Zárt ülés keretében elbírálta a
szociális tűzifa támogatás iránti kérelmeket.

2015. február 16.
A Képviselő-testület:

– Véleményezte a Gyulaházai
Közös Önkormányzati Hivatal
és a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2015.
évi költségvetését.
– 559.673.000 Ft bevételi és
559.673.000 Ft kiadási főös�szeggel, hiány nélkül elfogadta
Anarcs Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését.
– Határozatot hozott a saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletek meghatározásáról.
– Módosította az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 14/2012.
(VI.15.) önkormányzati rendeletét, melyben rögzítette a
megvásárolt 35/1 és az 576
hrsz-ú ingatlanokat.
– Elfogadta az Anarcs Polgárőr
Szervezet 2014. évben kapott
támogatási összeggel történő
elszámolását.

– Elfogadta az Anarcs Sportegyesület 2014. évben kapott
támogatási összeggel történő
elszámolását.
– Elfogadta az Íjász Egyesület
2014. évben kapott támogatási
összeggel történő elszámolását.
– Határozatot hozott a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megváltoztatásáról. A
döntéssel elrendelte a Vörös
Csillag utca, a Ságvári utca
és a Ságvári köz elnevezésű
közterületek nevének megváltoztatását. Utasította a jegyzőt, hogy a helyben szokásos
módon hozza nyilvánosságra
a képviselő-testület határozatát
és adjon tájékoztatást az érintettek részére, hogy az új utcanevekre vonatkozó javaslatokat
anonim módon 2015. február
27. napjáig nyújthatják be az
önkormányzati hivatalba.
– Anarcs Község Önkormányzata és Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást
felülvizsgálta és megállapította, hogy annak módosítása nem
szükséges.
– Közművelődési megállapodást
kötött a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kisvárdai Egyesületével.
– 2014. december 2. napjától
2015. március 23. napjáig
határozott idejű helyiségbérleti
szerződést kötött a TIT Jurányi
Lajos Egyesületével.
– Elhatározta, hogy nem kívánja
megvásárolni az Anarcs belterület 152 hrsz-ú, „lakóház,
udvar” megjelölésű, 1462 m2
alapterületű ingatlant.
– A Teleki-Rabovay kúria teraszának és lépcsőjének állagmegóvására 672.725 + Áfa
vállalkozói díjért vállalkozási
szerződést kötött a Beka Holding Kft-vel (4546 Anarcs,
Kossuth utca 54.,)
– Elhatározta, hogy törölteti az
Anarcsi Református Egyházközség ingatlanaira bejegyzett
jelzálogjogot.
– Határozatot hozott az Anarcs
Polgárőr Szervezet gépjárműhitel problémájáról, mely szerint úgy döntött, hogy hajlandó
egyezkedni a Polgárőrséggel a
probléma megoldásáról, azzal
a feltétellel, ha a pályázaton
elnyert eszközeiket hiányta-

lanul, gyári számmal ellátva
az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az
önkormányzat az eszközöket
rendben találta, tárgyalnak a
hitel-probléma megoldásáról
úgy, hogy banktól tájékoztatást
kérnek a lehetőségekről.
– Elhatározta, hogy kiadja Czóbel
Minka anarcsi költőnő egyik
verseskötetét reprint kiadásban
és megrendeli a Hullámzó fény
című könyv újranyomását.
– Zárt ülés keretében fiatalok
első lakásszerzésének önkormányzati támogatására beérkezett kérelmeket bírált el.

2015. március 2.
A Képviselő-testület:

– Megalkotta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét,
mely 2015. március 1. napjától
hatályos rendelkezéseket tartalmaz. A rendelet teljes szövege a www.anarcs.hu honlapon
elérhető, az egyes ellátások
igényléséhez szükséges nyomtatvány az Önkormányzati
Hivatalban beszerezhető, vagy
a www.anarcs.hu honlapról
letölthető.
– Felülvizsgálata és módosította
a Felső–Szabolcsi Víziközmű
Beruházási Társulás társulási
megállapodását.
– a Vörös Csillag utca közterületi
elnevezésének Csillag utcára a
Ságvári Endre utca közterületi
elnevezésének Park utcára és
a Ságvári köz közterületi elnevezésének Park közre történő
megváltoztatását rendeli el.

2015. március 20.
– Zárt ülés keretében elfogadta a 2015. évi közbeszerzési
tervét, döntött a Czóbel-kúria
felújítását végző kivitelező
kiválasztásáról és szerződést
kötött a kúria falszerkezetének
tudományos falkutatására és
dokumentálására.
– Az Anarcsi Czóbel Minka Óvodába történő általános felvételi
időpontját az alábbiak szerint
állapította meg:
2015. április 27.–2015. április
29. 8.00–16.00 óráig
Helye: Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda
4546 Anarcs, Iskola utca 2.
dr. Dolhai Edina
kirendeltség-vezető
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assan közeledik az iskolába való beiratkozás
L
időszaka, ezért szeretnénk megismertetni Önökkel az intézményünket.
A programokra szeretettel várjuk a nagycsoportos ovisokat
és szüleiket!
Az első osztály tanító nénije Piszár Zoltánné lesz.

Mit kínál iskolánk?
g yermekközpontú kis létszámú osztályokat (15-18 fő), ahol
mód van az egyéni haladás figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra,
●●délután napközis foglalkozást,
●●első osztálytól angol szakkört.
●●negyedik osztálytól informatikaoktatást,
●●negyedik osztálytól angol nyelv oktatását,
●●első osztálytól néptánc oktatást,
●●felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálást,
●●kiváló sportolási lehetőségeket: falmászás, asztalitenisz,
futball, úszás
●●a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztést fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
segítségével,
●●iskolai könyvtár szolgáltatásait,
●●integrált nevelés-oktatást,
●●kompetencia alapú oktatást,
●●digitális taneszközök használatát a tanórákon.
●●

Művészeti képzést, oktatást az iskola épületében
zeneoktatást; furulya és zongora hangszeren
●●drámaoktatás
●●rajz szakkör
A nevelőtestület változatos módszertani kultúráját sokszínűség jellemzi. A pedagógusok alkalmazzák a különböző
tanulásszervezési technikákat. (csoportmunka, páros munka,
differenciálás, projektek (témahetek)/.
A „Iskolacsalogató” programunk mellyel iskolánkat szeretnénk megismertetni Önökkel, az idén az alábbi rendezvényekből áll.
2015. március 27-én pénteken 8.00 órától bemutató tanítás:
●●angol nyelvi játékos foglalkozás, tanít: 
Csizmadia Emília
●●elsősök bemutató foglalkozása, tanít: 
Vitai Mihályné
●●nagycsoportosok foglalkozása: tanít: 
Piszár Zoltánné
●●

2015. 02. 24.

Sajtóközlemény
niós támogatásból
U
új környezetvédelmi
tanácsadó vállalkozás jött
létre Anarcs községben.
Éles Dániel egyéni vállalkozó
3 millió forint uniós támogatást
nyert a „Fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása a konvergencia régiókban ”(TÁMOP2.3.6.B-12-1/9-2014-0223)
című pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A
3,7 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból
nemcsak egy újvállalkozás jött
létre, hanem hosszútávon új
munkahelyeket is teremthet. A
pályázat 2015. február 24-ével
zárul.
Az anarcsi telephelyű 2014ben megalapuló vállalkozás
környezetvédelmi szakmai
tanácsadással és műszeres,
kémiai vízvizsgálattal és annak
értékelésével
foglalkozik.
Nemcsak
környezetvédelmi szaktanácsadó vállalkozás
alapult, hanem az uniós forrásoknak és az Új Széchenyi
tervnek köszönhetően, laboratóriumi eszközök beszerzésére
is lehetőség nyílt. A projekt a

Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A fejlesztés
eredményeként a vállalkozás
várója és iroda helyisége teljes
mértékben megújult, a váró új
bútorzatot kapott. A 3 millió
forint európai uniós támogatás segítségével az iroda teljes
bútorzatának cseréje és környezetbarát számítástechnikai
eszközökkel való felszerelés,
illetve a mindennapi munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök beszerzése valósult meg.
Így megkezdhető a professzionális feladatok, megfelelő környezetben történő elvégzése. A
beruházásnak köszönhetően a
vállalkozás új munkahelyet tud
teremteni.
Köszönjük a magyar állam és
az Európai Unió támogatását!
További információ kérhető:
Éles Dániel, PROJEKTMANAGER
Elérhetőség:
Tel.: +36-20/518-82-94,
Cím: Anarcs, Kölcsey u. 6.
E-mail: eles.daniel92@gmail.com
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Húsvéti receptek

Anarcsi Hírmondó

3

2014. december 11. – 2015. március 17.

basmati rizs

„Mosoly, ami fontosabb, mint más,
Öröm, amit másban nem találsz.
Fiatal a szíve,
Mégis mennyi szépet hord.

Húsvéti bárány
Húsvéti bárány receptem eltér a megszokott „csontja-töretlen” bárányra rímelő húsvéti ételektől. Az étel Belső-Ázsia
ételkultúráját ötvözi Marokkó arab ízeivel, és egyszerűségével
nyújt meglepően izgalmas kulináris élményt.
Hozzávalók (4 személyre):

500 g darált bárányhús
●●250 g basmati rizs
●●1 nagy fej vöröshagyma
●●olívaolaj
●●só
●●frissen őrölt fekete bors
●●római kömény
●●sóban eltett citrom héja.
●●

Elkészítése:

A basmati rizst a víz, rizs 7:4 arányú keverékében, sóval meghintve feltesszük főzni. A hagymát apróra vágjuk, és olívaolajon
üvegesre pirítjuk. Római köményt hintünk rá, majd hozzáadjuk a
darált bárányhúst, és gyakran kevergetve pirítjuk. Frissen őrölt
feketeborssal fűszerezzük, ízlés szerint sózzuk. Összekeverjük
a megfőtt rizzsel és sóban eltett nagyobb citrom apróra vágott
héjával ízesítjük. Rövid ideig még együtt melegítjük, majd forrón tálaljuk.

Húsvéti kalács
Hozzávalók:

1 dl tej + a kenéshez ízlés szerint
40 dkg liszt
●●5 dkg cukor
●●6 evőkanál olaj
●●2 dkg élesztő
●●csipet só
●●
●●

Elkészítés:

A tejet kissé meglangyosítjuk. A liszthez adjuk a tejet, a cukot,
az olajat, 1 csipet sót. Belemorzsoljuk az élesztőt, ezután addig
dagasztjuk, amíg a tészta fényes nem lesz és elválik az edény falától. Letakarjuk, meleg helyen a duplájára kelesztjük. A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A tésztából 2 egyforma hosszúságú rudat sodrunk. A 2 rudat összecsavarjuk, kör alakúvá zárjuk össze. (Olyan
lesz, mint egy kis fészek.) A tepsibe rakjuk, és még 15 percig
kelesztjük. A sütőt 200 C fokra előmelegítjük. A tésztát megkenjük
a maradék tejjel, és kb. 20 perc alatt aranybarnára sütjük.
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Húsvéti sárgatúró
Hozzávalók:

2 liter tej
20 db tojás
●●6 evőkanál cukor
●●5 dkg mazsola (elhagyható)
●●1-2 csomag vaníliás cukor
●●1/2 citrom reszelt héja (elhagyható)
●●1 csipet só
●●1 gézdarab vagy konyharuha
●●
●●

Elkészítés:

A tejet felteszem melegedni egy csipet sóval, a cukorral, a
mazsolával, a reszelt citromhéjjal és a vaníliás cukorral. A
tojásokat egyenként felütöm egy tálba, és éppen csak annyira
keverem össze, hogy a sárgájuk kifakadjon, majd hozzáöntöm
a tejhez, és nagyon lassú tűzön, óvatosan kevergetve, hogy szép
mozaikos legyen, addig főzöm, amíg a tejsavó kicsapódik a tetején. Ekkor beleszedem egy szűrőbe fektetett gézdarabba, és pár
órára, hűvös helyre akasztva lecsepegtetem belőle a tejsavót.
Miután lecsepegett, hűtőbe teszem tálalásig. Tálaláskor szeletekre vágva kerül a főtt sonka, kolbász és a kalács mellé.

Amikor csak játszik és nevet,
Csoda, amit kérni nem lehet.
Elmondani félek,
Elhallgatni miért kell:
Jó, hogy élsz,
Megadsz mindent,
És így teljes lett az életem,
Hisz létezel. …”					
Újszülött neve

Szül. helye, ideje

Bognár Hanna Zsuzsanna
Farkas Gréta
Nagy Attila
Király Ferenc

Kisvárda, 2013. december 10.,
Kisvárda, 2014. december 30.,
Kisvárda, 2015. február 14., 
Kisvárda, 2015. február 20., 

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)

/Szekeres Adrienn/
Szüleik

szülei: Farkas Zsuzsanna, Bognár József
szülei: Orbán Mariann, Farkas Csaba
szülei: Kapin Kitti, Nagy Attila
szülei: Lakatos Edit, Király Ferenc

Elhunyt neve:

Halálozás ideje

Tóth Miklósné
Fehérgyarmat, 2014. december 10.
Jónás András
Kisvárda, 2014. december 22.
Szécsi Miklós Béláné
Kisvárda, 2014. december 29.
Szép Károly
Kisvárda, 2015. január 21.
Kiss József	 Kisvárda, 2015. február 24.

Szépkorú
köszöntése

Az emberi életben nagyon sok
fontos dátum van, ilyenek a
születésnapok, melyeket minden
családban számon tartanak. Amikor
95 esztendősen köszöntheti a
család idős tagját, különleges, jeles
nap az ünnepeltnek, a családnak
és a faluközösségnek is. Báthory
Mihálynét családtagjai 3 gyermeke,
11 unokája, 22 dédunokája és
2 ükunokája köszöntötte 95.
születésnapján. Ilonka néni több
mint 10 éve lakik lányánál Takács
Sándornénál, aki szeretettel,
gondoskodással teszi széppé
édesanyja idős napjait. A jeles
napon Kalinák József polgármester
úr is köszöntötte Ilonka nénit, akinek
átadta az Önkormányzat ajándékát
és a jubileumi Emléklapot.
Anarcs Község Képviselőtestülete nevében kívánunk
további jó egészséget Ilonka
néninek!

Ünnepi miserend a
katolikus templomban:
NAGYCSÜTÖRTÖK
– 17.00 óra: Nagyszent Bazil
Liturgia Kínszenvedési
Evangéliumok Olvasása (Passio)
NAGYPÉNTEK
– 8.00 óra: Királyi Imaórák
– 17.00 óra: Sírbatételi vecsernye
NAGYSZOMBAT
– 8.00 óra: Nagyszent Bazil
Liturgia,
– 20.00 óra: A FELTÁMADÁSI
SZERTARTÁS
HÚSVÉT VASÁRNAP
– 11.00 óra: Aranyszájú Szt. János
Liturgiája
Pászkaszentelés (ételszentelés)
HÚSVÉT HÉTFŐ
– 11.00 óra: Római Kat. Szent Mise
HÚSVÉT KEDD
– 8.00 óra: Szent Liturgia

2015.03.29. 20:51:46
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Tájékoztató a szépkorú szeÉRTESÍTÉS!
mélyek jubileumi juttatásáról É
Ki jogosult a szépkorú személyek
jubileumi juttatására?

A személyes köszöntésre és
az azzal járó okiratra, továbbá
jubileumi juttatásra – legkorábban 2009. január 1-jétől – a
90., a 95., a 100, a 105., a 110.,
és a 115. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett
lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárok és a Korm. rendeletben meghatározott további
személyek jogosultak. A juttatás
nem kapcsolódik a nyugdíjas
státuszhoz. A köszöntés, valamint az okirat és juttatás nem
jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991.
évi XII. törvény szerinti saját
jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.
A jubileumi juttatás összege

a 90. életév betöltésekor
90 000 forint,
●●a 95. életév betöltésekor
95 000 forint,
●●a 100. életév betöltésekor
100 000 forint,
●●a 105. életév betöltésekor
105 000 forint,
●●a 110. életév betöltésekor
110 000 forint,
●●

●●

a 115. életév betöltésekor
115 000 forint.
Milyen módon juthatnak hozzá az
érintett személyek a juttatáshoz?

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
KEKKH) a szépkor betöltését
megelőzően legalább 60 nappal
– a lakóhelyén és a tartózkodási
helyén – írásban keresi meg
a szépkorú személyt, hogy a
KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon
jelentse be
– azt a lakcímet, amelyen
személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre
ennek hiányában az okirat
elküldhető;
– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a
jubileumi juttatás folyósítását kéri.
A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást
és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a
KEKKH által megküldött, a
KEKKH-nek visszaküldendő
űrlapon rendelkeznie kell arról,
hogy a születésnapi köszöntés
és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az
Országos Nyugdíjbiztosítási

Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban:
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság),
valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes
helyi önkormányzat jegyzője
kezelhesse a személyes adatait
a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.
A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a
KEKKH adatszolgáltatását
követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését
megelőzően 5 nappal, külön
törzsszámon folyósítja.
Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését
követően, de a szépkor betöltése
előtt elhuny, a kiutalt jubileumi
juttatást nem kell visszafizetni,
az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az
örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezésében
foglaltaknak megfelelően.
Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az
adott évben tölti be a 90., 95.,
100., 105., 110., 115. életévét.
Jogszabályok: 255/2008.
(X. 21) Korm. rendelet
Forrás: http://www.onyf.hu

rtesítjük a Tisztelt
Szülőket, hogy a
2015/2016-os tanévre a
leendő első osztályos
tanulók beíratására

2015. április 16. (csütörtök)
8.00–19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)
8.00–18.00 óra között
kerül sor az iskolatitkárnál
Helyszín:
4546 Anarcs, Iskola u. 2.
Titkárság
Tanköteles:
2009. augusztus 31-ig
született gyermek

A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák a szülők magukkal a következő PAPÍROKAT:
●●a beíratandó gyermek születési anyakönyvi kivonatát
●●lakcímbejelentőjét
●●az óvodai szakvéleményt
●●Kisvárdai
OKMÁNYIRODÁNÁL a gyermek számára igényelt NEK-azonosítót
(diákigazolvány igényléshez)
●●1.400 Ft/fő diákigazolvány
díja
●●700 Ft/fő tanulói balesetbiztosításra
●●a gyermek TAJ kártyáját
Kertész Zoltánné
intézményvezető

Gondolatébresztő a 2015/2016-os tanév elé
„A tanár, amikor megteszi az első lépését hivatása felé,
arra vállalkozik,
hogy a nemzet nevelője, a szülők helyettese,
a rábízott ifjúság gondos vezetője lesz.
A diákok iránt érzett szeretetével szebbé,
jobbá, nemesebbé szeretné őket nevelni.
Arra vállalkozik, hogy tanítványaiba örömöt,
boldogságot, tudást csepegtessen.”
Sallér Géza: Az én iskolám című könyvéből
Kissé szomorú szívvel enge- ta együtt töltött diákéveinket.
dem el azokat a tanítványaimat, Mindnyájan továbblépünk.
kik e tanév végeztével már 5. Tanítványaim felsős évfoosztályba fognak lépni. 4 évvel lyamba fognak lépni, én pedig
ezelőtt elfogódott, félénk kis- újra kezdem az írás-olvasás
diákként jöttek iskolába, majd útvesztőiben való eligazítást,
együtt sok-sok izgalmas tanítá- a matematika rejtelmeibe való
si órát, feledhetetlen kirándulá- bevezetést kicsi első osztályosaimmal.
sokat, élményeket szereztünk.
A jóakarás, az áldozathozás,
Lelkiismeretes hivatástudata szeretet sugara bevilágítot- tal szeretném tanítani, oktatni,
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nevelni gyermekeimet, mert 4
év múlva újra számot kell adni
tanítványaimnak, saját lelkiismeretemnek.
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„Színes Mozaik”
skolánk 2014. február
IPetőfi
1-jétől a Tunyogmatolcsi
Sándor Általános

Iskolával közösen valósította meg a „Színes Mozaik
– Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye irodalmi, történelmi, környezeti és néprajzi
értékei” című TÁMOP3.3.14.A-12/1-2013-0149
számú pályázatot.
A program keretében a bevont
tanulók tantárgyi fejlesztéseken
megismerkedtek megyénk tájvédelmi területeivel, néprajzával,
a környezettudatos magatartás
fontosságával. Az idegen nyelvi
kommunikációs foglalkozásokon a téma Magyarország angol
nyelvi bemutatása, a halláskészség fejlesztése, szituációs helyzetek gyakorlása, dalok tanulása,
angol ételek receptjeinek megismerése volt. Az anyanyelvi
kommunikáció fejlesztése során
a tanulók részletesen feldolgozták Kölcsey Ferenc, Móricz
Zsigmond, Krúdy Gyula, Czóbel
Minka életét és munkásságát.
Játékos formában került sor a
kommunikáció, a szövegértés és
a szövegalkotás fejlesztésére.
A környezettudatos magatartás
kialakítására során a gyerekek
megismerték az ökológiai lábnyom fogalmát, és elkészítették
saját ökolábnyomukat. Megvitatták a szelektív hulladékgyűjtés, az erdőgazdálkodás és a
vizek védelmének jelentőségét.
A szakmai találkozók során a
megye néprajzi értékeit ismerték
meg a tanulók. A népköltészeten
túl a népművészet és a népi
építészet megyei jellegzetességeivel is foglalkoztak. A népművészeti alkotások megismerése
után a gyakorlatban próbálták ki
a varrás, kötés, horgolás és hím-

zés fortélyait. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az egészséges életmódra,
mely témában az előadás mellett gyümölcskóstolóval örvendeztettük meg a diákokat. A
generációk együttélése előadást
a diákok időseknek rendezett
műsora színesítette. Környezetvédelmi vetélkedőn dolgozták

ahol a Himnusz írójának
síremléke előtt együtt
énekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
A tanultak feldolgozását
segítették a testvériskolával
közös kirándulások. A kétnapos beregi körút során a térség
irodalmi, történelmi, néprajzi
emlékhelyeit látogatták meg a
tanulók. Vaján, múzeumpedagó-

Tunyogmatolcs – testvériskolai program

fel a tanulók a környezetvédelemről tanultakat, a Rákóczi
vetélkedőn – a vajai kiránduláson és az iskola tanulmányok
alapján – mérték össze tudásukat, az irodalmi vetélkedőn
pedig az íráskészségüket tudták
megmutatni. A makett építő délutánon a kézügyességben és a
kreativitásban sem volt hiány,
hiszen csodaszép „építmények”
készültek.
A hagyományőrző napon fergeteges táncházat varázsoltak
a meghívott néptáncosok, a jól
végzett munka után mindenkinek jólesett a finom kenyérlángos.
A Testvériskolai diákjai szüreti felvonuláson vettek részt,
gyalogtúráztak, nyugdíjas találkozókon erősítették a generációk közötti kapcsolatot. Közösen
látogattunk el Szatmárcsekére,

giai órán vettek részt a diákok,
itt interaktív játék során dolgozták fel a Rákóczi szabadságharc történetét. Hasonló módon
ismerkedtek meg Kisvárda és
környéke értékeivel a Rétközi
Múzeum látogatása és múze-

umpedagógiai órája során. A
sóstói skanzen meglátogatása is
emlékezetes perceket nyújtott
a tanulóknak, ahol az anarcsi
házra voltak a legkíváncsibbak
és persze a legbüszkébbek.
Az egyhetes balatoni táborozás és a beregdaróci kétnapos
kirándulás során is rengeteg
élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Volt fürdés a Balatonban,
balatoni sétahajózás, múzeumi
látogatás, városnéző kisvonatozás, cirkuszlátogatás, kalandpark, kézműves és hagyományőrző foglalkozások, játékok.
A program során a tanulók
ismeretekkel, tudással és soksok élménnyel gazdagodtak. A
pályázaton elnyert 16.842.436
forintból tudtuk megvalósítani
a programok és azokhoz szükséges eszközök finanszírozását.
Kertész Zoltánné

Közös ebéd Beregdarócon

Bizakodással és nagy-nagy
szeretettel várom leendő tanítványaimat!
Piszár Zoltánné tanító néni

Beregdaróc - tájház

Falumúzeum - a régi iskolában

Az anarcsi bálványos ház előtt
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Iskolai életünk karácsonytól húsvétig

karácsonyi szünet
A
egykettőre véget ért,
s januártól újra a dolgos

hétköznapok következtek a
tanulók és a pedagógusok
számára.
A felmérések időszaka után
minden tanuló megkapta félévi
eredményeit, melynek örülhetett, vagy elgondolkodhatott,
hogy bizony javítania kellene.
A tanulás nehéz munkája mellett
elérkezett a farsangi időszak és
a lázas készülődés a farsangra. Jelmezötletekben most sem
volt hiány, a nézők pedig tapssal jutalmazták a felvonulókat.
Az osztályok táncos produkciói most is különleges élményt
jelentettek a tanulóknak és megjelent kedves vendégeknek is.
A szülők, nagyszülők, ismerősök szép számmal jelentek
meg nyitott rendezvényünkön.
Köszönjük a szülőknek, támogatóknak a felajánlott tombolanyereményeket, és az SZMK-s
szülők segítségét a rendezvény
lebonyolításában.
Január és február hónapban
a „Színes Mozaik – SzabolcsSzatmár-Bereg megye irodalmi,
történelmi, környezeti és néprajzi értékei” című TÁMOP3.3.14.A-12/1-2013-0149 számú
pályázati programunk keretében
a tanulók számos programon
vettek részt. Minden tanuló és
a szülők számára is nyitott rendezvény volt a hagyományőrző
nap, ahol a táncház programunk
aratott fergeteges sikert a tanulók és a megjelent szülők, vendégek körében is. Ezután vendégül láttuk a résztvevőket, a

finom kenyérlángos is osztatlan
sikert aratott.
Iskolai életünk következő
időszaka újra a szorgos munkáé volt. A 8. osztályosok a
felvételik után izgatottan várják
az eredményeket, felkészülésüket az iskolában matematika,
magyar nyelv és irodalom valamint angol nyelv tantárgyból
előkészítő foglalkozások segítették. Biológia, kémia és földrajz
tantárgyból a Bessenyei György
Gimnázium tehetséggondozó
laboratóriumi foglalkozásain
vehetett részt tíz tanulónk. A
pályaválasztásban az osztályfőnöki órákon túl a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Iparkamara pályaválasztási előadásai
is segítették végzőseinket. Az
Iparkamara segítségével a nyolcadikosok gyárlátogatáson voltak a Várda Vulkán Kft-ben.
Áprilisban szintén az Iparkamara támogatása jóvoltából és
finanszírozásával a budapesti
Szakma Sztár Fesztiválra látogathatnak majd tanulóink.
Februárban a leendő elsős
osztálytanítóval meghívást kaptunk a nagycsoportosok szülői
értekezletére, ahol bemutattuk
az iskolánkban folyó munkát,
ismertettük az iskolaérettség
főbb jellemzőit. A leendő elsősök szüleivel még egy alkalommal beszélgetés keretében a felmerülő gondokról ejtettünk szót.
Az óvodában kialakult közösség
fontos az iskolai kezdésnél is,
ezért mindenképpen javasoljuk
a szülőknek, hogy a már megszokott kis közösségben kezdje gyermekük az iskolai életet.
Osztályaink kis létszámú osz-

Új szociális és gyermekvédelmi ellátások

015. március 1-jével a
2
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

rendszere jelentősen
átalakult. Ennek köszönhetően az állam és az
önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválnak egymástól.

tályok, ami lehetővé teszi az
egyéni fejlesztést.
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc tiszteletére díszbe öltözött az iskola, és bensőséges műsorral emlékeztünk a
márciusi hősökre.
A szülők és a leendő elsősök a jelenlegi első osztályosok
életébe pillanthattak be, amikor
nyílt tanítási órákat látogathattak meg. Öröm volt nézni,
hogy milyen szépen dolgoznak
a gyermekek, milyen magabiztosan eligazodnak az írás,
olvasás, számolás világában, és
milyen ügyesen kapcsolódnak
be a nagycsoportosok a munkába.
Március hónap a bemutató
tanítások, nyílt napok időszaka
volt intézményünkben. Ezeken
az alkalmakon nagy hangsúlyt
kapott a kooperatív csoportmunka és a digitális oktatás.
A csoportmunka erősíti a tanulók egymásra odafigyelését, a
közös munkálkodást, rászoktatja a gyermekeket az időre való
yelésre, a fegyelmezett munká-

ra. A digitális oktatás nagyon
népszerű a tanulók körében.
Iskolánk háromhetes projekt
keretében készülődött a húsvéti
ünnepre, az osztályok termükben húsvéti díszítést készítettek, locsolóverseket, húsvéti
népszokásokat gyűjtöttek. A
projekt zárónapján hagyományos húsvéti étel, a sárgatúró készítését mutattuk meg a
tanulóknak, majd a csigatészta készítését is kipróbálhatták,
utána pedig megismerkedtek a
gyertyaöntéssel. A hagyományos tojásfestés sem maradt el.
A húsvéti totó, a húsvéti tabló, a
„kakaslövés” is izgalmas elfoglaltságot kínált, de legnagyobb
sikert a „tojáskeresés” aratta.
A húsvéti foszlós kalács és a
sárgatúró elfogyasztásával az
étkezésben is a húsvét hangulatát idéztük.
A község valamennyi lakójának Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az iskolás tanulók
és az iskola dolgozói nevében:
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető
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A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási
hivatalok hatáskörébe került.
Az aktív korúak ellátásával
kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg. Egyrészt a
foglalkozást helyettesítő támogatás, másrészt az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (ez egy új ellátás, a
korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy része
jogosult erre).
A járási hivatalokhoz tartozó szociális ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás,
időskorúak járadéka, ápolási díj,
közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság.
Ezen ellátások iránti kérelmeket a Kisvárdai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén
(4600 Kisvárda, Szent György
tér 4.) vagy a közös önkormányzati hivatalánál (4546
Anarcs, Kossuth utca 30.) lehet
benyújtani. A március hónapra járó támogatási összegek
utalásáról a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal
gondoskodik 2015. április 5.
napjáig. Az ellátások folyósítása lakossági folyószámlára
utalással vagy postai úton lakcímre történik.
IMPRESSZUM

A Kisvárdai Járási Hivatal
települési ügysegédje minden hét kedden 13.30-16.00
óra között ügyfélfogadást
tart Anarcs, Kossuth utca 30.
szám alatt a Gyulaházai közös
Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltségén.
Ezen felül Anarcs Község
Önkormányzata a szociális és
gyermekvédelmi gondoskodás
keretében az alábbi ellátásokat
nyújtja:

a) települési támogatások:
aa) lakhatási támogatás,
ab) idősek támogatása,
ac) tanévkezdési támogatás,
ad) házasságkötési támogatás,
ae) születési támogatás,
af) gyermekétkezési térítési
díjkedvezmény,
ag) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás,
ah) rendkívüli települési támogatás,
b) köztemetés
c) személyes gondoskodást
nyújtó ellátások
ca) étkeztetés,
cb) házi segítségnyújtás,
cc) családsegítés,
cd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ce) idős és demens betegek
nappali ellátása,
cf) nappali ellátás fogyatékos
személyek részére,
cg) hajléktalanok átmeneti
szállása
ch) gyermekjóléti szolgáltatás
ci) gyermekek napközbeni ellátása
cj) gyermekek átmeneti gondozása

Ezen ellátások iránti kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth
utca 30.) lehet benyújtani.

Könyvbemutató
015. március 27-én
17.00 órától a Közsé2
gi és Iskolai Könyvtár

Anarcs Község Önkormányzatának támogatásával Könyvbemutatót
szervezett.
Stalter Judit írónő (aki
egyébként
polgármester)
Császártöltésről érkezett hozzánk.
Köszöntőm után az Önkormányzat és a Czóbel Minka
Tagintézmény nevében Kertész Zoltánné iskolánk tagintézmény-vezetője, képviselő-testületi tag, valamint a
Képviselő-testület nevében
Megellai Nándor alpolgármester köszöntötte az írónőt
és a jelenlévő vendégeket. Ezt
követően Prámer Krisztina és
Szántó Lora iskolánk 6. osztályos tanulói Czóbel Minka
versével kedveskedtek a vendégnek. A szavalatok után
átadtuk a szót az írónőnek, aki
az eddig megjelent 3 könyvét
mutatta be: Álom-játék, Kölcsönkapott idő, Forrás.
Érdekességként elmondta,
hogy a „Kölcsönkapott idő”
című könyvének a helyszínéül úgy választotta Anarcsot,
hogy előzőleg soha nem járt
itt. Később, amikor átutazó-

ban Anarcson járt, Ő maga is
elcsodálkozott, hogy mennyire
megegyezik a valóság a könyvében leírtakkal. A szépszámú
közönség nagy érdeklődéssel
hallgatta az írónő szavait.

A bemutató után jó hangulatban kötetlen beszélgetésre
is sor került pogácsa és üdítő mellett. Az írónő hazatérte
után azt írta, hogy nagyon jól
érezte nálunk magát. Megköszönte az érdeklődést, és az
iránta tanúsított szeretetet.
Úgy gondolom, ez a könyvbemutató nagy élmény volt
mindannyiunk számára.
A magam részéről köszönöm szépen mindenkinek a
részvételt.
Magyar Pálné könyvtáros

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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Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda hírei

vodánkban az év
Ó
eleji legfontosabb feladatnak az iskolára való

Magyarországon
1964 óta József Attila
születésnapján, április
11-én ünnepeljük a
magyar költészet
napját. Mi mással is
adózhatnánk a költő
emlékének a 110.
születési évforduló
alkalmából, mint saját,
születésnapjára írt
versével:

Meghívó!
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda alkalmazotti közössége szeretettel hívja és várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket,
a leendő óvodásokat
2015. március 25-én (szerda) délelőtt 8 órától tartandó
„Óvicsalogató” programunkra

készültség szintjének
megállapítását tekintjük.
Ezt a felelősségteljes feladatot megelőzi a gyermekek
képességének vizsgálata, amelyet az óvodapedagógusok és a
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei végeznek el. Intézményünkben már hagyomány,
hogy meghívjuk a leendő első
osztályos tanító nénit a szülői
értekezletre, így az ő tájékoztatása is segíti a szülőket a
legjobb döntés meghozatalában. Az iskolával való kapcsolatunkra jellemző a jó szakmai
együttműködés, amit a közös
programok is jeleznek. Ilyen
visszatérő tevékenység a közös
testnevelés óra is.
Az óvodai élet mindennapjait
a pedagógiai programunkban
meghatározottak szerint naponta új élményekkel igyekszünk
megtölteni. A gyermekeknek
a mindennapi tevékenységeiket úgy szervezzük, hogy azok
által ismereteik, képességeik
fejlődjenek, de ugyanakkor
az élményszerzés is biztosítva
legyen.
A Maci-napot első alkalommal tartottunk az óvodában,
ahol minden tevékenységet a
maci köré szerveztünk. Volt
macirajzolás, bábkészítés, maci
torna, kiállítás és egyéb érdekességek. A február a farsang
jegyében telik az óvodában.
Idén a szülők kérését is figyelembe véve nyílt nap formájában szerveztük a „mulatságot”.
Nagy tetszést arattak a gyer-

Tájékoztatás az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda
nyílt napjáról

Mottónk: „Kisgyermekem c
sak nézzél szerte szét,
Éretted van itt minden,
ami szép.”
(Várnai Zseni)
A gyermekek rajzolhatnak, mozgásos tevékenységet folytathatnak, megismerkedhetnek az óvó nénikkel, dajka nénikkel, a
csoportszobákkal, az óvodai játékokkal. A szülők informálódhatnak nevelőmunkánk szellemiségéről.
Pillanatképek az óvodai életből:

mekek által bemutatott táncok
és az ötletes jelmezek. A tombolasorsoláson a szülőknek és
a vállalkozóknak köszönhetően sok-sok értékes nyeremény
talált gazdára. Köszönjük szépen minden támogatónknak,
szülőknek, a vállalkozóknak és
a Szülői Szervezetnek, hogy
hozzájárultak rendezvényünk
sikeréhez.
Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva változatos programokat, tevékenységeket kínáltunk
óvodásainknak. Beszélgettünk,
könyveket nézegettünk a huszárokról, katonákról, hőseinkről,
nemzeti jelképeinkről. Festettünk, ragasztottunk zászlókat,
csákókat, pártákat, huszárokat.
A tevékenységek közben a
gyerekek népi mondókákkal,
versekkel, dalokkal ismerkedhettek meg. Az óvodás gyermekeknek a menetelés, a zászló és

csákó készítése is nagy élmény
jelent, és ez által az ünnep
lényege is érthetőbbé válik számukra.
Intézményünkben a gyermekek fejlesztése és képességbeli
felzárkóztatása mellett fontosnak tartjuk a tehetséggondozást
is. Ezt figyelembe véve két
nagycsoportos, ügyesen rajzoló gyermekünket neveztük be
rajzversenyre. A nagycsoportosaink, akik óvodánkat képviselték eredményesen szerepeltek, ami számukra nagy örömöt
jelentett.
A szülőkkel való együttnevelést nagyon fontosnak tartjuk,
mert csak így érhetünk el eredményeket a gyermekek érzelmi,
értelmi és szociális fejlődésében. A véleményükre nyitottak
vagyunk, ezért is helyeztük el
az öltözőnkben a „vélemény
ládát”. Bízunk abban, hogy

építő javaslatokat kapunk, és
a visszajelzések segítik majd
munkánkat.
A húsvétvárást a készülődés izgalma jellemzi, hisz
ez az ünnep kisfiúknak, kislányoknak egyaránt kedves.
Ehhez a naphoz kötjük az
„ÓVICSALOGATÓ” programunkat, amelyet a leendő óvodásgyerekek számára szervezünk. Minden érintett gyermeknek meghívót küldtünk erre a
napra. A kézműves és egyéb
érdekes tevékenységek mellett
betekinthetnek a kedves leendő
óvodás gyermekek és a szüleik az Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda mindennapjaiba. Kérek
minden érintettet a magam és
az óvoda valamennyi dolgozója nevében, hogy jöjjenek el
hozzánk, és töltsenek el velünk
és a gyerekekkel egy tartalmas,
vidám délelőttöt.
Kívánok minden kedves olvasónak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda alkalmazotti
közössége nevében!
„Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.”
(Juhász Gyula)
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Születésnapomra
Harminckét éves
lettem én –
meglepetés e
költemény
csecse
becse:

Intelme gyorsan,
nyersen ért
a „Nincsen apám”
versemért,
a hont
kivont

ajándék, mellyel
meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

szablyával óvta
ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

Harminckét évem
elszelelt
s még havi kétszáz
sose telt.
Az ám,
Hazám!

„Ön, amig szóból
értek én,
nem lesz tanár e
féltekén” gagyog
s ragyog.

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll
koptató
szegény
legény.

Ha örül Horger Antal
úr,
hogy költőnk nem
nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -

De nem lettem, mert
Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Én egész népemet
fogom
nem középiskolás
fokon
tanítani!
1937. április 11.

Kristóf Ibolya intézményvezető
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felzárkóztatása mellett fontosnak tartjuk a tehetséggondozást
is. Ezt figyelembe véve két
nagycsoportos, ügyesen rajzoló gyermekünket neveztük be
rajzversenyre. A nagycsoportosaink, akik óvodánkat képviselték eredményesen szerepeltek, ami számukra nagy örömöt
jelentett.
A szülőkkel való együttnevelést nagyon fontosnak tartjuk,
mert csak így érhetünk el eredményeket a gyermekek érzelmi,
értelmi és szociális fejlődésében. A véleményükre nyitottak
vagyunk, ezért is helyeztük el
az öltözőnkben a „vélemény
ládát”. Bízunk abban, hogy

építő javaslatokat kapunk, és
a visszajelzések segítik majd
munkánkat.
A húsvétvárást a készülődés izgalma jellemzi, hisz
ez az ünnep kisfiúknak, kislányoknak egyaránt kedves.
Ehhez a naphoz kötjük az
„ÓVICSALOGATÓ” programunkat, amelyet a leendő óvodásgyerekek számára szervezünk. Minden érintett gyermeknek meghívót küldtünk erre a
napra. A kézműves és egyéb
érdekes tevékenységek mellett
betekinthetnek a kedves leendő
óvodás gyermekek és a szüleik az Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda mindennapjaiba. Kérek
minden érintettet a magam és
az óvoda valamennyi dolgozója nevében, hogy jöjjenek el
hozzánk, és töltsenek el velünk
és a gyerekekkel egy tartalmas,
vidám délelőttöt.
Kívánok minden kedves olvasónak kellemes és boldog húsvéti ünnepeket az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda alkalmazotti
közössége nevében!
„Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.”
(Juhász Gyula)
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Születésnapomra
Harminckét éves
lettem én –
meglepetés e
költemény
csecse
becse:

Intelme gyorsan,
nyersen ért
a „Nincsen apám”
versemért,
a hont
kivont

ajándék, mellyel
meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

szablyával óvta
ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

Harminckét évem
elszelelt
s még havi kétszáz
sose telt.
Az ám,
Hazám!

„Ön, amig szóból
értek én,
nem lesz tanár e
féltekén” gagyog
s ragyog.

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll
koptató
szegény
legény.

Ha örül Horger Antal
úr,
hogy költőnk nem
nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -

De nem lettem, mert
Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Én egész népemet
fogom
nem középiskolás
fokon
tanítani!
1937. április 11.

Kristóf Ibolya intézményvezető
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Iskolai életünk karácsonytól húsvétig

karácsonyi szünet
A
egykettőre véget ért,
s januártól újra a dolgos

hétköznapok következtek a
tanulók és a pedagógusok
számára.
A felmérések időszaka után
minden tanuló megkapta félévi
eredményeit, melynek örülhetett, vagy elgondolkodhatott,
hogy bizony javítania kellene.
A tanulás nehéz munkája mellett
elérkezett a farsangi időszak és
a lázas készülődés a farsangra. Jelmezötletekben most sem
volt hiány, a nézők pedig tapssal jutalmazták a felvonulókat.
Az osztályok táncos produkciói most is különleges élményt
jelentettek a tanulóknak és megjelent kedves vendégeknek is.
A szülők, nagyszülők, ismerősök szép számmal jelentek
meg nyitott rendezvényünkön.
Köszönjük a szülőknek, támogatóknak a felajánlott tombolanyereményeket, és az SZMK-s
szülők segítségét a rendezvény
lebonyolításában.
Január és február hónapban
a „Színes Mozaik – SzabolcsSzatmár-Bereg megye irodalmi,
történelmi, környezeti és néprajzi értékei” című TÁMOP3.3.14.A-12/1-2013-0149 számú
pályázati programunk keretében
a tanulók számos programon
vettek részt. Minden tanuló és
a szülők számára is nyitott rendezvény volt a hagyományőrző
nap, ahol a táncház programunk
aratott fergeteges sikert a tanulók és a megjelent szülők, vendégek körében is. Ezután vendégül láttuk a résztvevőket, a

finom kenyérlángos is osztatlan
sikert aratott.
Iskolai életünk következő
időszaka újra a szorgos munkáé volt. A 8. osztályosok a
felvételik után izgatottan várják
az eredményeket, felkészülésüket az iskolában matematika,
magyar nyelv és irodalom valamint angol nyelv tantárgyból
előkészítő foglalkozások segítették. Biológia, kémia és földrajz
tantárgyból a Bessenyei György
Gimnázium tehetséggondozó
laboratóriumi foglalkozásain
vehetett részt tíz tanulónk. A
pályaválasztásban az osztályfőnöki órákon túl a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Iparkamara pályaválasztási előadásai
is segítették végzőseinket. Az
Iparkamara segítségével a nyolcadikosok gyárlátogatáson voltak a Várda Vulkán Kft-ben.
Áprilisban szintén az Iparkamara támogatása jóvoltából és
finanszírozásával a budapesti
Szakma Sztár Fesztiválra látogathatnak majd tanulóink.
Februárban a leendő elsős
osztálytanítóval meghívást kaptunk a nagycsoportosok szülői
értekezletére, ahol bemutattuk
az iskolánkban folyó munkát,
ismertettük az iskolaérettség
főbb jellemzőit. A leendő elsősök szüleivel még egy alkalommal beszélgetés keretében a felmerülő gondokról ejtettünk szót.
Az óvodában kialakult közösség
fontos az iskolai kezdésnél is,
ezért mindenképpen javasoljuk
a szülőknek, hogy a már megszokott kis közösségben kezdje gyermekük az iskolai életet.
Osztályaink kis létszámú osz-

Új szociális és gyermekvédelmi ellátások

015. március 1-jével a
2
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

rendszere jelentősen
átalakult. Ennek köszönhetően az állam és az
önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválnak egymástól.

tályok, ami lehetővé teszi az
egyéni fejlesztést.
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc tiszteletére díszbe öltözött az iskola, és bensőséges műsorral emlékeztünk a
márciusi hősökre.
A szülők és a leendő elsősök a jelenlegi első osztályosok
életébe pillanthattak be, amikor
nyílt tanítási órákat látogathattak meg. Öröm volt nézni,
hogy milyen szépen dolgoznak
a gyermekek, milyen magabiztosan eligazodnak az írás,
olvasás, számolás világában, és
milyen ügyesen kapcsolódnak
be a nagycsoportosok a munkába.
Március hónap a bemutató
tanítások, nyílt napok időszaka
volt intézményünkben. Ezeken
az alkalmakon nagy hangsúlyt
kapott a kooperatív csoportmunka és a digitális oktatás.
A csoportmunka erősíti a tanulók egymásra odafigyelését, a
közös munkálkodást, rászoktatja a gyermekeket az időre való
yelésre, a fegyelmezett munká-

ra. A digitális oktatás nagyon
népszerű a tanulók körében.
Iskolánk háromhetes projekt
keretében készülődött a húsvéti
ünnepre, az osztályok termükben húsvéti díszítést készítettek, locsolóverseket, húsvéti
népszokásokat gyűjtöttek. A
projekt zárónapján hagyományos húsvéti étel, a sárgatúró készítését mutattuk meg a
tanulóknak, majd a csigatészta készítését is kipróbálhatták,
utána pedig megismerkedtek a
gyertyaöntéssel. A hagyományos tojásfestés sem maradt el.
A húsvéti totó, a húsvéti tabló, a
„kakaslövés” is izgalmas elfoglaltságot kínált, de legnagyobb
sikert a „tojáskeresés” aratta.
A húsvéti foszlós kalács és a
sárgatúró elfogyasztásával az
étkezésben is a húsvét hangulatát idéztük.
A község valamennyi lakójának Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az iskolás tanulók
és az iskola dolgozói nevében:
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető
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A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási
hivatalok hatáskörébe került.
Az aktív korúak ellátásával
kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg. Egyrészt a
foglalkozást helyettesítő támogatás, másrészt az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (ez egy új ellátás, a
korábban rendszeres szociális
segélyre jogosultak egy része
jogosult erre).
A járási hivatalokhoz tartozó szociális ellátások: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás,
időskorúak járadéka, ápolási díj,
közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság.
Ezen ellátások iránti kérelmeket a Kisvárdai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén
(4600 Kisvárda, Szent György
tér 4.) vagy a közös önkormányzati hivatalánál (4546
Anarcs, Kossuth utca 30.) lehet
benyújtani. A március hónapra járó támogatási összegek
utalásáról a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal
gondoskodik 2015. április 5.
napjáig. Az ellátások folyósítása lakossági folyószámlára
utalással vagy postai úton lakcímre történik.
IMPRESSZUM

A Kisvárdai Járási Hivatal
települési ügysegédje minden hét kedden 13.30-16.00
óra között ügyfélfogadást
tart Anarcs, Kossuth utca 30.
szám alatt a Gyulaházai közös
Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltségén.
Ezen felül Anarcs Község
Önkormányzata a szociális és
gyermekvédelmi gondoskodás
keretében az alábbi ellátásokat
nyújtja:

a) települési támogatások:
aa) lakhatási támogatás,
ab) idősek támogatása,
ac) tanévkezdési támogatás,
ad) házasságkötési támogatás,
ae) születési támogatás,
af) gyermekétkezési térítési
díjkedvezmény,
ag) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás,
ah) rendkívüli települési támogatás,
b) köztemetés
c) személyes gondoskodást
nyújtó ellátások
ca) étkeztetés,
cb) házi segítségnyújtás,
cc) családsegítés,
cd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ce) idős és demens betegek
nappali ellátása,
cf) nappali ellátás fogyatékos
személyek részére,
cg) hajléktalanok átmeneti
szállása
ch) gyermekjóléti szolgáltatás
ci) gyermekek napközbeni ellátása
cj) gyermekek átmeneti gondozása

Ezen ellátások iránti kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth
utca 30.) lehet benyújtani.

Könyvbemutató
015. március 27-én
17.00 órától a Közsé2
gi és Iskolai Könyvtár

Anarcs Község Önkormányzatának támogatásával Könyvbemutatót
szervezett.
Stalter Judit írónő (aki
egyébként
polgármester)
Császártöltésről érkezett hozzánk.
Köszöntőm után az Önkormányzat és a Czóbel Minka
Tagintézmény nevében Kertész Zoltánné iskolánk tagintézmény-vezetője, képviselő-testületi tag, valamint a
Képviselő-testület nevében
Megellai Nándor alpolgármester köszöntötte az írónőt
és a jelenlévő vendégeket. Ezt
követően Prámer Krisztina és
Szántó Lora iskolánk 6. osztályos tanulói Czóbel Minka
versével kedveskedtek a vendégnek. A szavalatok után
átadtuk a szót az írónőnek, aki
az eddig megjelent 3 könyvét
mutatta be: Álom-játék, Kölcsönkapott idő, Forrás.
Érdekességként elmondta,
hogy a „Kölcsönkapott idő”
című könyvének a helyszínéül úgy választotta Anarcsot,
hogy előzőleg soha nem járt
itt. Később, amikor átutazó-

ban Anarcson járt, Ő maga is
elcsodálkozott, hogy mennyire
megegyezik a valóság a könyvében leírtakkal. A szépszámú
közönség nagy érdeklődéssel
hallgatta az írónő szavait.

A bemutató után jó hangulatban kötetlen beszélgetésre
is sor került pogácsa és üdítő mellett. Az írónő hazatérte
után azt írta, hogy nagyon jól
érezte nálunk magát. Megköszönte az érdeklődést, és az
iránta tanúsított szeretetet.
Úgy gondolom, ez a könyvbemutató nagy élmény volt
mindannyiunk számára.
A magam részéről köszönöm szépen mindenkinek a
részvételt.
Magyar Pálné könyvtáros

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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Tájékoztató a szépkorú szeÉRTESÍTÉS!
mélyek jubileumi juttatásáról É
Ki jogosult a szépkorú személyek
jubileumi juttatására?

A személyes köszöntésre és
az azzal járó okiratra, továbbá
jubileumi juttatásra – legkorábban 2009. január 1-jétől – a
90., a 95., a 100, a 105., a 110.,
és a 115. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett
lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárok és a Korm. rendeletben meghatározott további
személyek jogosultak. A juttatás
nem kapcsolódik a nyugdíjas
státuszhoz. A köszöntés, valamint az okirat és juttatás nem
jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991.
évi XII. törvény szerinti saját
jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.
A jubileumi juttatás összege

a 90. életév betöltésekor
90 000 forint,
●●a 95. életév betöltésekor
95 000 forint,
●●a 100. életév betöltésekor
100 000 forint,
●●a 105. életév betöltésekor
105 000 forint,
●●a 110. életév betöltésekor
110 000 forint,
●●

●●

a 115. életév betöltésekor
115 000 forint.
Milyen módon juthatnak hozzá az
érintett személyek a juttatáshoz?

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
KEKKH) a szépkor betöltését
megelőzően legalább 60 nappal
– a lakóhelyén és a tartózkodási
helyén – írásban keresi meg
a szépkorú személyt, hogy a
KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon
jelentse be
– azt a lakcímet, amelyen
személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre
ennek hiányában az okirat
elküldhető;
– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a
jubileumi juttatás folyósítását kéri.
A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást
és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a
KEKKH által megküldött, a
KEKKH-nek visszaküldendő
űrlapon rendelkeznie kell arról,
hogy a születésnapi köszöntés
és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az
Országos Nyugdíjbiztosítási

Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban:
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság),
valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes
helyi önkormányzat jegyzője
kezelhesse a személyes adatait
a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.
A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a
KEKKH adatszolgáltatását
követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését
megelőzően 5 nappal, külön
törzsszámon folyósítja.
Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését
követően, de a szépkor betöltése
előtt elhuny, a kiutalt jubileumi
juttatást nem kell visszafizetni,
az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az
örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezésében
foglaltaknak megfelelően.
Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az
adott évben tölti be a 90., 95.,
100., 105., 110., 115. életévét.
Jogszabályok: 255/2008.
(X. 21) Korm. rendelet
Forrás: http://www.onyf.hu

rtesítjük a Tisztelt
Szülőket, hogy a
2015/2016-os tanévre a
leendő első osztályos
tanulók beíratására

2015. április 16. (csütörtök)
8.00–19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)
8.00–18.00 óra között
kerül sor az iskolatitkárnál
Helyszín:
4546 Anarcs, Iskola u. 2.
Titkárság
Tanköteles:
2009. augusztus 31-ig
született gyermek

A beiratkozáshoz feltétlenül hozzák a szülők magukkal a következő PAPÍROKAT:
●●a beíratandó gyermek születési anyakönyvi kivonatát
●●lakcímbejelentőjét
●●az óvodai szakvéleményt
●●Kisvárdai
OKMÁNYIRODÁNÁL a gyermek számára igényelt NEK-azonosítót
(diákigazolvány igényléshez)
●●1.400 Ft/fő diákigazolvány
díja
●●700 Ft/fő tanulói balesetbiztosításra
●●a gyermek TAJ kártyáját
Kertész Zoltánné
intézményvezető

Gondolatébresztő a 2015/2016-os tanév elé
„A tanár, amikor megteszi az első lépését hivatása felé,
arra vállalkozik,
hogy a nemzet nevelője, a szülők helyettese,
a rábízott ifjúság gondos vezetője lesz.
A diákok iránt érzett szeretetével szebbé,
jobbá, nemesebbé szeretné őket nevelni.
Arra vállalkozik, hogy tanítványaiba örömöt,
boldogságot, tudást csepegtessen.”
Sallér Géza: Az én iskolám című könyvéből
Kissé szomorú szívvel enge- ta együtt töltött diákéveinket.
dem el azokat a tanítványaimat, Mindnyájan továbblépünk.
kik e tanév végeztével már 5. Tanítványaim felsős évfoosztályba fognak lépni. 4 évvel lyamba fognak lépni, én pedig
ezelőtt elfogódott, félénk kis- újra kezdem az írás-olvasás
diákként jöttek iskolába, majd útvesztőiben való eligazítást,
együtt sok-sok izgalmas tanítá- a matematika rejtelmeibe való
si órát, feledhetetlen kirándulá- bevezetést kicsi első osztályosaimmal.
sokat, élményeket szereztünk.
A jóakarás, az áldozathozás,
Lelkiismeretes hivatástudata szeretet sugara bevilágítot- tal szeretném tanítani, oktatni,
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nevelni gyermekeimet, mert 4
év múlva újra számot kell adni
tanítványaimnak, saját lelkiismeretemnek.
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„Színes Mozaik”
skolánk 2014. február
IPetőfi
1-jétől a Tunyogmatolcsi
Sándor Általános

Iskolával közösen valósította meg a „Színes Mozaik
– Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye irodalmi, történelmi, környezeti és néprajzi
értékei” című TÁMOP3.3.14.A-12/1-2013-0149
számú pályázatot.
A program keretében a bevont
tanulók tantárgyi fejlesztéseken
megismerkedtek megyénk tájvédelmi területeivel, néprajzával,
a környezettudatos magatartás
fontosságával. Az idegen nyelvi
kommunikációs foglalkozásokon a téma Magyarország angol
nyelvi bemutatása, a halláskészség fejlesztése, szituációs helyzetek gyakorlása, dalok tanulása,
angol ételek receptjeinek megismerése volt. Az anyanyelvi
kommunikáció fejlesztése során
a tanulók részletesen feldolgozták Kölcsey Ferenc, Móricz
Zsigmond, Krúdy Gyula, Czóbel
Minka életét és munkásságát.
Játékos formában került sor a
kommunikáció, a szövegértés és
a szövegalkotás fejlesztésére.
A környezettudatos magatartás
kialakítására során a gyerekek
megismerték az ökológiai lábnyom fogalmát, és elkészítették
saját ökolábnyomukat. Megvitatták a szelektív hulladékgyűjtés, az erdőgazdálkodás és a
vizek védelmének jelentőségét.
A szakmai találkozók során a
megye néprajzi értékeit ismerték
meg a tanulók. A népköltészeten
túl a népművészet és a népi
építészet megyei jellegzetességeivel is foglalkoztak. A népművészeti alkotások megismerése
után a gyakorlatban próbálták ki
a varrás, kötés, horgolás és hím-

zés fortélyait. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk.
Kiemelt figyelmet fordítottunk az egészséges életmódra,
mely témában az előadás mellett gyümölcskóstolóval örvendeztettük meg a diákokat. A
generációk együttélése előadást
a diákok időseknek rendezett
műsora színesítette. Környezetvédelmi vetélkedőn dolgozták

ahol a Himnusz írójának
síremléke előtt együtt
énekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
A tanultak feldolgozását
segítették a testvériskolával
közös kirándulások. A kétnapos beregi körút során a térség
irodalmi, történelmi, néprajzi
emlékhelyeit látogatták meg a
tanulók. Vaján, múzeumpedagó-

Tunyogmatolcs – testvériskolai program

fel a tanulók a környezetvédelemről tanultakat, a Rákóczi
vetélkedőn – a vajai kiránduláson és az iskola tanulmányok
alapján – mérték össze tudásukat, az irodalmi vetélkedőn
pedig az íráskészségüket tudták
megmutatni. A makett építő délutánon a kézügyességben és a
kreativitásban sem volt hiány,
hiszen csodaszép „építmények”
készültek.
A hagyományőrző napon fergeteges táncházat varázsoltak
a meghívott néptáncosok, a jól
végzett munka után mindenkinek jólesett a finom kenyérlángos.
A Testvériskolai diákjai szüreti felvonuláson vettek részt,
gyalogtúráztak, nyugdíjas találkozókon erősítették a generációk közötti kapcsolatot. Közösen
látogattunk el Szatmárcsekére,

giai órán vettek részt a diákok,
itt interaktív játék során dolgozták fel a Rákóczi szabadságharc történetét. Hasonló módon
ismerkedtek meg Kisvárda és
környéke értékeivel a Rétközi
Múzeum látogatása és múze-

umpedagógiai órája során. A
sóstói skanzen meglátogatása is
emlékezetes perceket nyújtott
a tanulóknak, ahol az anarcsi
házra voltak a legkíváncsibbak
és persze a legbüszkébbek.
Az egyhetes balatoni táborozás és a beregdaróci kétnapos
kirándulás során is rengeteg
élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Volt fürdés a Balatonban,
balatoni sétahajózás, múzeumi
látogatás, városnéző kisvonatozás, cirkuszlátogatás, kalandpark, kézműves és hagyományőrző foglalkozások, játékok.
A program során a tanulók
ismeretekkel, tudással és soksok élménnyel gazdagodtak. A
pályázaton elnyert 16.842.436
forintból tudtuk megvalósítani
a programok és azokhoz szükséges eszközök finanszírozását.
Kertész Zoltánné

Közös ebéd Beregdarócon

Bizakodással és nagy-nagy
szeretettel várom leendő tanítványaimat!
Piszár Zoltánné tanító néni

Beregdaróc - tájház

Falumúzeum - a régi iskolában

Az anarcsi bálványos ház előtt
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Húsvéti receptek
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2014. december 11. – 2015. március 17.

basmati rizs

„Mosoly, ami fontosabb, mint más,
Öröm, amit másban nem találsz.
Fiatal a szíve,
Mégis mennyi szépet hord.

Húsvéti bárány
Húsvéti bárány receptem eltér a megszokott „csontja-töretlen” bárányra rímelő húsvéti ételektől. Az étel Belső-Ázsia
ételkultúráját ötvözi Marokkó arab ízeivel, és egyszerűségével
nyújt meglepően izgalmas kulináris élményt.
Hozzávalók (4 személyre):

500 g darált bárányhús
●●250 g basmati rizs
●●1 nagy fej vöröshagyma
●●olívaolaj
●●só
●●frissen őrölt fekete bors
●●római kömény
●●sóban eltett citrom héja.
●●

Elkészítése:

A basmati rizst a víz, rizs 7:4 arányú keverékében, sóval meghintve feltesszük főzni. A hagymát apróra vágjuk, és olívaolajon
üvegesre pirítjuk. Római köményt hintünk rá, majd hozzáadjuk a
darált bárányhúst, és gyakran kevergetve pirítjuk. Frissen őrölt
feketeborssal fűszerezzük, ízlés szerint sózzuk. Összekeverjük
a megfőtt rizzsel és sóban eltett nagyobb citrom apróra vágott
héjával ízesítjük. Rövid ideig még együtt melegítjük, majd forrón tálaljuk.

Húsvéti kalács
Hozzávalók:

1 dl tej + a kenéshez ízlés szerint
40 dkg liszt
●●5 dkg cukor
●●6 evőkanál olaj
●●2 dkg élesztő
●●csipet só
●●
●●

Elkészítés:

A tejet kissé meglangyosítjuk. A liszthez adjuk a tejet, a cukot,
az olajat, 1 csipet sót. Belemorzsoljuk az élesztőt, ezután addig
dagasztjuk, amíg a tészta fényes nem lesz és elválik az edény falától. Letakarjuk, meleg helyen a duplájára kelesztjük. A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A tésztából 2 egyforma hosszúságú rudat sodrunk. A 2 rudat összecsavarjuk, kör alakúvá zárjuk össze. (Olyan
lesz, mint egy kis fészek.) A tepsibe rakjuk, és még 15 percig
kelesztjük. A sütőt 200 C fokra előmelegítjük. A tésztát megkenjük
a maradék tejjel, és kb. 20 perc alatt aranybarnára sütjük.
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Húsvéti sárgatúró
Hozzávalók:

2 liter tej
20 db tojás
●●6 evőkanál cukor
●●5 dkg mazsola (elhagyható)
●●1-2 csomag vaníliás cukor
●●1/2 citrom reszelt héja (elhagyható)
●●1 csipet só
●●1 gézdarab vagy konyharuha
●●
●●

Elkészítés:

A tejet felteszem melegedni egy csipet sóval, a cukorral, a
mazsolával, a reszelt citromhéjjal és a vaníliás cukorral. A
tojásokat egyenként felütöm egy tálba, és éppen csak annyira
keverem össze, hogy a sárgájuk kifakadjon, majd hozzáöntöm
a tejhez, és nagyon lassú tűzön, óvatosan kevergetve, hogy szép
mozaikos legyen, addig főzöm, amíg a tejsavó kicsapódik a tetején. Ekkor beleszedem egy szűrőbe fektetett gézdarabba, és pár
órára, hűvös helyre akasztva lecsepegtetem belőle a tejsavót.
Miután lecsepegett, hűtőbe teszem tálalásig. Tálaláskor szeletekre vágva kerül a főtt sonka, kolbász és a kalács mellé.

Amikor csak játszik és nevet,
Csoda, amit kérni nem lehet.
Elmondani félek,
Elhallgatni miért kell:
Jó, hogy élsz,
Megadsz mindent,
És így teljes lett az életem,
Hisz létezel. …”					
Újszülött neve

Szül. helye, ideje

Bognár Hanna Zsuzsanna
Farkas Gréta
Nagy Attila
Király Ferenc

Kisvárda, 2013. december 10.,
Kisvárda, 2014. december 30.,
Kisvárda, 2015. február 14., 
Kisvárda, 2015. február 20., 

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)

/Szekeres Adrienn/
Szüleik

szülei: Farkas Zsuzsanna, Bognár József
szülei: Orbán Mariann, Farkas Csaba
szülei: Kapin Kitti, Nagy Attila
szülei: Lakatos Edit, Király Ferenc

Elhunyt neve:

Halálozás ideje

Tóth Miklósné
Fehérgyarmat, 2014. december 10.
Jónás András
Kisvárda, 2014. december 22.
Szécsi Miklós Béláné
Kisvárda, 2014. december 29.
Szép Károly
Kisvárda, 2015. január 21.
Kiss József	 Kisvárda, 2015. február 24.

Szépkorú
köszöntése

Az emberi életben nagyon sok
fontos dátum van, ilyenek a
születésnapok, melyeket minden
családban számon tartanak. Amikor
95 esztendősen köszöntheti a
család idős tagját, különleges, jeles
nap az ünnepeltnek, a családnak
és a faluközösségnek is. Báthory
Mihálynét családtagjai 3 gyermeke,
11 unokája, 22 dédunokája és
2 ükunokája köszöntötte 95.
születésnapján. Ilonka néni több
mint 10 éve lakik lányánál Takács
Sándornénál, aki szeretettel,
gondoskodással teszi széppé
édesanyja idős napjait. A jeles
napon Kalinák József polgármester
úr is köszöntötte Ilonka nénit, akinek
átadta az Önkormányzat ajándékát
és a jubileumi Emléklapot.
Anarcs Község Képviselőtestülete nevében kívánunk
további jó egészséget Ilonka
néninek!

Ünnepi miserend a
katolikus templomban:
NAGYCSÜTÖRTÖK
– 17.00 óra: Nagyszent Bazil
Liturgia Kínszenvedési
Evangéliumok Olvasása (Passio)
NAGYPÉNTEK
– 8.00 óra: Királyi Imaórák
– 17.00 óra: Sírbatételi vecsernye
NAGYSZOMBAT
– 8.00 óra: Nagyszent Bazil
Liturgia,
– 20.00 óra: A FELTÁMADÁSI
SZERTARTÁS
HÚSVÉT VASÁRNAP
– 11.00 óra: Aranyszájú Szt. János
Liturgiája
Pászkaszentelés (ételszentelés)
HÚSVÉT HÉTFŐ
– 11.00 óra: Római Kat. Szent Mise
HÚSVÉT KEDD
– 8.00 óra: Szent Liturgia

2015.03.29. 20:51:46
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:

Tisztelt Szülők!

2014. december 15.
A Képviselő-testület:

– A Czóbel-kúria felújításával
kapcsolatos szerződések megkötéséről döntött.
– Elhatározta, hogy a fenntartásában működő konyhát szabad
kapacitása terhére bérbe adja
rendezvények tartása céljából
úgy, hogy a rendezvény szervezője köteles 100 Ft összegű
bérleti díjat fizetni megfőzött
adagonként, ami mentes az áfa
alól és köteles a konyha dolgozók törvény szerinti túlóráját és
annak járulékát megfizetni az
önkormányzatnak.
– A Bárókert - az Anarcsi-Czóbelkúria kertje című könyv árát
bruttó 2500 Ft összegben határozta meg, mely 5% Áfa-t tartalmaz.

2014. december 22.
A Képviselő-testület:

– Módosította a Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását.
– Döntött a Czóbel-kúria engedélyes tervének aktualizálásáról,
értékleltárának és építéstörténeti dokumentációjának elkészíttetéséről.
– Bérbe adta a fenntartásában
működő konyhát 100 Ft/
adag összegű bérleti díjért az
Anarcsi Református Egyházközség részére szilveszteri bál
tartása céljából úgy, hogy a
dolgozók ingyenesen, önként
vállalják a főzést.
– Elhatározta, hogy az önkormányzat, illetve annak költségvetési szerveinél határozatlan
idejű jogviszonyban álló valamennyi dolgozó részére nettó
20.000 Ft összegű jutalmat ad.
– Zárt ülés keretében döntött
Magyar Pálné közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről.

2015. január 14.
A Képviselő-testület:

– a Czóbel-kúria felújításával
kapcsolatos szerződések megkötéséről döntött.
– Akként módosította a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 5/2009. (V.01.) önkormányzati rendeletét, hogy a
kérelmeket 2015. február 15.
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napjáig bírálja el.
– Zárt ülés keretében módosított
Magyar Pálné közalkalmazotti
jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről szóló
344/2014. (XII.22.) határozatát
és a szociális tűzifa támogatás
iránti ügyekben hiánypótlások
kibocsátásáról döntött.

2015. január 26.
A Képviselő-testület:

– A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (V. 01.)
önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosította:
Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető
a) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek az egy főre jutó havi nettó
jövedelme a 128.250 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 450%-át, egyszemélyes háztartás estén 450%-át
és az Szt.-ben meghatározott
vagyona nincs, valamint a lakását kizárólag, vagy részben fával
fűti.
– Zárt ülés keretében elbírálta a
szociális tűzifa támogatás iránti kérelmeket.

2015. február 16.
A Képviselő-testület:

– Véleményezte a Gyulaházai
Közös Önkormányzati Hivatal
és a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2015.
évi költségvetését.
– 559.673.000 Ft bevételi és
559.673.000 Ft kiadási főös�szeggel, hiány nélkül elfogadta
Anarcs Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését.
– Határozatot hozott a saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletek meghatározásáról.
– Módosította az önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 14/2012.
(VI.15.) önkormányzati rendeletét, melyben rögzítette a
megvásárolt 35/1 és az 576
hrsz-ú ingatlanokat.
– Elfogadta az Anarcs Polgárőr
Szervezet 2014. évben kapott
támogatási összeggel történő
elszámolását.

– Elfogadta az Anarcs Sportegyesület 2014. évben kapott
támogatási összeggel történő
elszámolását.
– Elfogadta az Íjász Egyesület
2014. évben kapott támogatási
összeggel történő elszámolását.
– Határozatot hozott a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megváltoztatásáról. A
döntéssel elrendelte a Vörös
Csillag utca, a Ságvári utca
és a Ságvári köz elnevezésű
közterületek nevének megváltoztatását. Utasította a jegyzőt, hogy a helyben szokásos
módon hozza nyilvánosságra
a képviselő-testület határozatát
és adjon tájékoztatást az érintettek részére, hogy az új utcanevekre vonatkozó javaslatokat
anonim módon 2015. február
27. napjáig nyújthatják be az
önkormányzati hivatalba.
– Anarcs Község Önkormányzata és Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást
felülvizsgálta és megállapította, hogy annak módosítása nem
szükséges.
– Közművelődési megállapodást
kötött a Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kisvárdai Egyesületével.
– 2014. december 2. napjától
2015. március 23. napjáig
határozott idejű helyiségbérleti
szerződést kötött a TIT Jurányi
Lajos Egyesületével.
– Elhatározta, hogy nem kívánja
megvásárolni az Anarcs belterület 152 hrsz-ú, „lakóház,
udvar” megjelölésű, 1462 m2
alapterületű ingatlant.
– A Teleki-Rabovay kúria teraszának és lépcsőjének állagmegóvására 672.725 + Áfa
vállalkozói díjért vállalkozási
szerződést kötött a Beka Holding Kft-vel (4546 Anarcs,
Kossuth utca 54.,)
– Elhatározta, hogy törölteti az
Anarcsi Református Egyházközség ingatlanaira bejegyzett
jelzálogjogot.
– Határozatot hozott az Anarcs
Polgárőr Szervezet gépjárműhitel problémájáról, mely szerint úgy döntött, hogy hajlandó
egyezkedni a Polgárőrséggel a
probléma megoldásáról, azzal
a feltétellel, ha a pályázaton
elnyert eszközeiket hiányta-

lanul, gyári számmal ellátva
az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az
önkormányzat az eszközöket
rendben találta, tárgyalnak a
hitel-probléma megoldásáról
úgy, hogy banktól tájékoztatást
kérnek a lehetőségekről.
– Elhatározta, hogy kiadja Czóbel
Minka anarcsi költőnő egyik
verseskötetét reprint kiadásban
és megrendeli a Hullámzó fény
című könyv újranyomását.
– Zárt ülés keretében fiatalok
első lakásszerzésének önkormányzati támogatására beérkezett kérelmeket bírált el.

2015. március 2.
A Képviselő-testület:

– Megalkotta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét,
mely 2015. március 1. napjától
hatályos rendelkezéseket tartalmaz. A rendelet teljes szövege a www.anarcs.hu honlapon
elérhető, az egyes ellátások
igényléséhez szükséges nyomtatvány az Önkormányzati
Hivatalban beszerezhető, vagy
a www.anarcs.hu honlapról
letölthető.
– Felülvizsgálata és módosította
a Felső–Szabolcsi Víziközmű
Beruházási Társulás társulási
megállapodását.
– a Vörös Csillag utca közterületi
elnevezésének Csillag utcára a
Ságvári Endre utca közterületi
elnevezésének Park utcára és
a Ságvári köz közterületi elnevezésének Park közre történő
megváltoztatását rendeli el.

2015. március 20.
– Zárt ülés keretében elfogadta a 2015. évi közbeszerzési
tervét, döntött a Czóbel-kúria
felújítását végző kivitelező
kiválasztásáról és szerződést
kötött a kúria falszerkezetének
tudományos falkutatására és
dokumentálására.
– Az Anarcsi Czóbel Minka Óvodába történő általános felvételi
időpontját az alábbiak szerint
állapította meg:
2015. április 27.–2015. április
29. 8.00–16.00 óráig
Helye: Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda
4546 Anarcs, Iskola utca 2.
dr. Dolhai Edina
kirendeltség-vezető
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assan közeledik az iskolába való beiratkozás
L
időszaka, ezért szeretnénk megismertetni Önökkel az intézményünket.
A programokra szeretettel várjuk a nagycsoportos ovisokat
és szüleiket!
Az első osztály tanító nénije Piszár Zoltánné lesz.

Mit kínál iskolánk?
g yermekközpontú kis létszámú osztályokat (15-18 fő), ahol
mód van az egyéni haladás figyelembevételére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra,
●●délután napközis foglalkozást,
●●első osztálytól angol szakkört.
●●negyedik osztálytól informatikaoktatást,
●●negyedik osztálytól angol nyelv oktatását,
●●első osztálytól néptánc oktatást,
●●felső tagozaton felvételi előkészítőket és szaktanári korrepetálást,
●●kiváló sportolási lehetőségeket: falmászás, asztalitenisz,
futball, úszás
●●a tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeknek egyéni fejlesztést fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
segítségével,
●●iskolai könyvtár szolgáltatásait,
●●integrált nevelés-oktatást,
●●kompetencia alapú oktatást,
●●digitális taneszközök használatát a tanórákon.
●●

Művészeti képzést, oktatást az iskola épületében
zeneoktatást; furulya és zongora hangszeren
●●drámaoktatás
●●rajz szakkör
A nevelőtestület változatos módszertani kultúráját sokszínűség jellemzi. A pedagógusok alkalmazzák a különböző
tanulásszervezési technikákat. (csoportmunka, páros munka,
differenciálás, projektek (témahetek)/.
A „Iskolacsalogató” programunk mellyel iskolánkat szeretnénk megismertetni Önökkel, az idén az alábbi rendezvényekből áll.
2015. március 27-én pénteken 8.00 órától bemutató tanítás:
●●angol nyelvi játékos foglalkozás, tanít: 
Csizmadia Emília
●●elsősök bemutató foglalkozása, tanít: 
Vitai Mihályné
●●nagycsoportosok foglalkozása: tanít: 
Piszár Zoltánné
●●

2015. 02. 24.

Sajtóközlemény
niós támogatásból
U
új környezetvédelmi
tanácsadó vállalkozás jött
létre Anarcs községben.
Éles Dániel egyéni vállalkozó
3 millió forint uniós támogatást
nyert a „Fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása a konvergencia régiókban ”(TÁMOP2.3.6.B-12-1/9-2014-0223)
című pályázati kiíráson az Új
Széchenyi Terv keretében. A
3,7 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból
nemcsak egy újvállalkozás jött
létre, hanem hosszútávon új
munkahelyeket is teremthet. A
pályázat 2015. február 24-ével
zárul.
Az anarcsi telephelyű 2014ben megalapuló vállalkozás
környezetvédelmi szakmai
tanácsadással és műszeres,
kémiai vízvizsgálattal és annak
értékelésével
foglalkozik.
Nemcsak
környezetvédelmi szaktanácsadó vállalkozás
alapult, hanem az uniós forrásoknak és az Új Széchenyi
tervnek köszönhetően, laboratóriumi eszközök beszerzésére
is lehetőség nyílt. A projekt a

Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A fejlesztés
eredményeként a vállalkozás
várója és iroda helyisége teljes
mértékben megújult, a váró új
bútorzatot kapott. A 3 millió
forint európai uniós támogatás segítségével az iroda teljes
bútorzatának cseréje és környezetbarát számítástechnikai
eszközökkel való felszerelés,
illetve a mindennapi munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök beszerzése valósult meg.
Így megkezdhető a professzionális feladatok, megfelelő környezetben történő elvégzése. A
beruházásnak köszönhetően a
vállalkozás új munkahelyet tud
teremteni.
Köszönjük a magyar állam és
az Európai Unió támogatását!
További információ kérhető:
Éles Dániel, PROJEKTMANAGER
Elérhetőség:
Tel.: +36-20/518-82-94,
Cím: Anarcs, Kölcsey u. 6.
E-mail: eles.daniel92@gmail.com

2015.03.29. 20:51:43
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2015. március

Jézus hét szava a kereszten
tánccsoport

4. osztály

3. osztály

2. osztály

6. osztály

J

6. osztály

1. osztály

5. osztály

ézus megváltói üdvtettének
középpontjában a kereszt áll.
A keresztre feszítés ténye nélkül nem beszélhetünk bűneink
bocsánatáról. A szenvedéstörténet alapos áttanulmányozása
után rájövünk arra, hogy az evangéliumi tudósítások szerint Jézus
a kereszten hétszer nyitotta meg
a száját a beszédre. A hét beszéd
az elfogadott teológiai szóhasználat szerint úgy vált ismertté,
mint Jézus hét szava a kereszten.
Lássuk meg most ezeket:
1. „Atyám! Bocsásd meg
nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek” (Lk 23,343). A
kereszten Jézus első gondolata
az volt, hogy imádkozzon azokért, akik Őt keresztre feszítették. Jézus másokért imádkozik.
A másokért, embertársaimért
való imádság kedves az Atya
előtt és meghallgatásra talál.
Imádkozzunk mi is bajbajutott
testvéreinkért! Jézus ma is mint
közbenjáró imádkozik mindenkiért.
2. „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43). E kijelentésből megismerhetjük Jézus
példátlan irgalmasságát a bűnös
lator iránt. Krisztust miattunk,
bűnösök miatt ítélték el, mint
megmentőre kell Rá feltekintenünk. Keresztre feszítése előtt
kijelentette: „Mert azért jött az
Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett”
(Lk 19,10). Ma Jézus, mint
mennyei király, a hazatérőknek
kegyelmet ad.
3. „Asszony, imhol a te fiad!
Imhol a te anyád!” (Jn 19,1627). E szavak az igazi gondoskodó szeretetről tanúskodnak.
Jézus édesanyjáról gondoskodik, akit János, a tanítvány,

Czóbel Minka:

Sugarakhoz (részlet)

Szép napvilág!
Életadó, fényes világosságod
Árassza el a föld minden határát,
Fényes, zöld színt adjál fának,
bokornak.
Öltöztesd ezer színbe a virágot,
Az állatnak adj csillogó szőrt
s tollat,
Az embert érleld széppé és erőssé,
Mosd vidámra és ártatlanra szívét.
Az élőknek életerejét tartsd meg,
S a holtakat ébreszd fel új életre,
Szép napvilág! szép napvilág!
szép áldott napvilág!

ettől kezdve magához fogad.
A szülői tisztelet több, mint az
engedelmesség. Jézus keresztje alatt egymásra találnak az
emberek. Jézus egymás gondoskodására bízza övéit. Jézus
szeretete olyan nagy, hogy nem
feledkezik meg senkiről sem.
4. „Én Istenem, én Istenem!
Miért hagytál el engemet?” (Mk
15,34). Jézus itt idézi a 22. zsoltár 2. versét. Ekkor volt szenvedésének legmélyebb pontján,
ekkor itta ki a keserű pohár
utolsó cseppjét. Jézus miattunk
élte át az Istentől való rettenetes
elhagyatottságot. Jézus kereszten
való szenvedésének legmélyebb
pontjára jutott. Amióta Krisztusban megbűnhődött az emberi
bűn, azóta nincs teljes emberi
elhagyatottság. Ma bűnbánattal kell beismernünk, hogy mi
hagytuk el Istent, és nem Isten
hagyott el minket. Az Írásnak
be kell teljesednie, és Krisztus
ezért jött.
5. „Szomjúhozom” (Jn 19,28).
Jézus ezen kijelentése a 69. zsoltár 22. versének a beteljesedése.
Ez az első eset, hogy magára is
gondol. Mert az a Krisztus, aki
eddig magához hívta a szom-

Oh Szentlélek!
Fényesség, melyet földi szem nem
láthat,
Töltsd el lelkünk sűrű nehéz
homályát
Magasztos, tiszta fehér égi fénnyel!
Engedd, hogy lelkünk fehérebb
legyen,
Mint a liliom legtisztább virága,
Világosabb, mint izzó villám fénye,
Tündöklő fehér, erős és világos,
Oh legtisztább, legnagyobb,
legfehérebb égi fény!
Óh Szentlélek!

júhozókat és éhezőket, hogy
megelégítse őket, most önmagára utalva jelenti ki: Szomjúhozom. Szomjúhozott arra, hogy
Isten akaratát beteljesítse. Ma is
szomjúhozik szeretetünk és megtérésünk után. Milyen különös,
hogy aki a samáriai asszonynak
élő vizet kínált, most maga kiált
vízért. Vigyázzunk, hogy az utolsó ítéletkor meg ne ítéltessünk
ezen szavakkal: szomjúhoztam
és nem adtatok innom, távozzatok hát az örök tűzre.
6. „Elvégeztetett” (Jn 19,30).
Jézus itt arra utal, hogy a megváltás műve befejeződött, Isten
végzése beteljesedett. A szeretet
apostola evangéliumában Jézusnak ezen gondolatát így jegyezte fel: „Elvégeztem a munkát,
amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt” (Jn 17,4). Vajon minden esetben elvégezzük-e az
Istentől reánk mért munkát, feladatot? Jézus kereszten elhangzott szava a nagy megváltás, az
Isten művének teljes befejezését adja hírül. Minden megtérő
bűnösnek szabad bemenetele
lett az Atyához, mert Ő miérettünk mindent elvégzett.
7. „Atyám, a Te kezeidbe

teszem le az én lelkemet” (Lk
23,46). Jézus alázatosan leteszi
életét az Atyja kezébe. A kereszten Krisztusnak az első és az
utolsó szava az atya megszólítása volt. Akit Ő Atyjának nevez,
az nekünk is Atyánk lett Általa, s
ez az Atya minket is hasonló szeretettel szeret, mint ahogy a Fiút
szerette. Aki életét a mennyei
Atya kezében tudja, az nem fél
többé a gonosztól és a haláltól.
„Mit keresitek a holtak között
az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt!” (Lk 24: 5-6)
Ezekkel a gondolatokkal és
ezzel az Igével kívánok áldott
húsvéti ünnepeket minden kedves testvéremnek!
Diák Péter református lelkész

Ünnepi istentiszteleti
alkalmaink:
A református templomban:
• kedd – szerda: Bűnbánati
istentiszteletek – 19.00 óra
• Nagycsütörtök – Úrvacsoraosztás –
19.00 óra
• Nagypéntek –
11.00 óra – Passiós istentisztelet szenvedéstörténet
14.00 óra – Húsvéti
gyermekdélután
	17.00 óra – Filmvetítés – Jézus
élete
• Nagyszombat – 19.00 óra –
Bűnbánati istentisztelet
• Húsvét 1. nap:
	6.00 óra Húsvéthajnali áhitat a
ravatalozónál
11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás
istentisztelet
• Húsvét 2. nap:
11.00 óra – Ünnepi istentisztelet
legátusszolgálattal (Fekete Tünde)
Szeretettel hívjuk és várjuk
alkalmainkra!
Betegúrvacsorát húsvétvasárnap
délután viszünk. Kérem, jelezze
kérését a Lelkészi Hivatal felé!
(tel.: 404-035)
Legátusunk húsvétra: Fekete Tünde V.
éves teológus-lelkész szakos hallgató
Köszönjük, hogy adományával
támogatja a Debreceni Református
Hittudományi Egyetemet és a
lelkészképzést!

8. osztály

Minden kedves olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván Anarcs Község Önkormányzata!
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