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Szeretettel várjuk anarcs község lakosait az
adventi vasárnapokon 16.00 órakor kezdődő

gyertyagyújtásra
a falu közös adventi koszorújához

Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti terület

A rendezvény ideje: 2015. december 31. 19 órakor
A rendezvény helye: Anarcs, Általános Iskola
Belépődíj: vacsorával 5.000 Ft személyenként
gyermekjegy (13 éves korig) 4.000 Ft
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Megnyitóműsor
Élőzene
Tánc
Tombola értékes nyereményekkel
Éjféli virsli és pezsgő
Büfé

Az első vasárnapon az iskola,
a második vasárnapon az óvoda,
a harmadik vasárnapon a görög
katolikus egyházközség,
a negyedik vasárnapon a református
egyházközség tagjai műsorral
kedveskednek a falu lakóinak.
Anarcs Község Önkormányzatának finanszírozásával
minden vasárnap a műsor után forralt borral, forró
teával várjuk a lakosokat.
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Jó szórakozást kíván a Református Egyházközség Presbitériuma

„Nem az évek számítanak az életünkben, hanem az élet az éveinkben!”

Községünk idős lakóit köszöntöttük
A 2015. december 12-én megtartott Idősek napi rendezvényen
a képviselő-testület nevében Czóbel Minka Imájával kívánt
Kertész Zoltánné képviselő áldott, boldog karácsonyi ünnepeket, és jó egészséget hozó új esztendőt!
„Az örök fény kifogyhatatlan. Reátok hull és átölel, átfog
egész világosságával, egész melegével az örök Szeretet!”
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„Az örök fény kifogyhatatlan”
„A kétezer évvel ezelőtti betlehemi 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.”
Ezekkel a gondolatokkal szívünkben álltunk az első adventi vasárnapon a koszorú köré,
hogy a falu közössége együtt
élhesse meg az advent békéjét,
azt a mindenekfelett álló békességet és szeretet, amit az Úr
eljövetele, a karácsonyi várakozás jelent.
Amikor az adventi koszorú
köré álltunk, a koszorú zöldje az
életet, az életbe vetett hitet adta
számunkra. A vasárnaponként
fellobbanó gyertyalángokban a
reménység sugara lobbant fel a
szívünkben.
Az advent, a várakozás időszaka, a mindörökké várt beteljesülésé, amikor Isten elküldte
egyszülött fiát a világ megváltására. A mi életünk is csupa várakozás, életünk újabb és újabb
szakaszait várjuk, vágyakozunk
újabb és újabb dolgokra, az
anyagi világ kézzelfogható értékeire: házra, autóra, szuper telefonra és még sok minden másra.
De vajon elegendők-e ezek a
boldogsághoz? Rövidtávon úgy
tűnik, hogy igen. De amikor
életünkben nehéz szakaszokat

élünk meg, sem a ház, sem az
autó nem fog szeretetet, megértést, lelki támogatást nyújtani,
ezt csak a család, a szeretteink,
a barátaink, a közösségeink fogják megadni számunkra.
Az advent időszak azt üzeni
nekünk, hogy a csillogás mögött
a gyertya fénye, az anyagi javak
mögött az igazi emberi kapcsolatok, az igaz érzelmek felismerése jelenti a lélek megtisztulását és segíti a karácsonyra való
lelki felkészülésünket.
Mindenki „fény” és „hő” –
írja Kosztolányi a Halotti beszéd
című versében. Az advent
különösen alkalmas idő arra,
hogy meglássuk egymásban a
„fényt”, a „hőt”, az ígéretet, a
lehetőséget önmagunk megmutatására, a jóra való vágyakozásban, mások megsegítésében.
Különösen igaz ez egy közösségre, amelynek sok tagja van,
mindenki más és más, hiszen az
emberek nagyon különbözőek.
„Hát van a fán egyforma két
levél?” – kérdezi falunk szülötte
Czóbel Minka a Microcosmos
című versében. Igen, nagyon
különbözőek vagyunk, de ez
nem zárja ki, hogy összetartozzunk. Ha igazi közösséggé
akarunk kovácsolódni, a hétköznapok mellett szükség van
az ilyen közösen megélt ünnepi alkalmakra. Tanuljunk meg
együtt ünnepelni és örülni, megélni együtt az advent csodáját, a
gyermekek műsorában, a közösen felhangzó énekben, a lelkészi áldásban, a polgármesteri
gyertyagyújtásban.
Az adventi koszorú a falu

központjában összeköt bennünket, s az hogy szép számmal
eljöttek az anarcsiak ünnepelni,
megélni az adventi békességet
örvendetes és köszönet érdemel.
A négy gyertya, a négy alkalom
ünnepi műsorai és közreműködők: az iskola, az óvoda, a
katolikus, a református egyház
és az önkormányzat összefogása azt elképezi, hogy a faluközösség érzi, hogy megmaradás
és fejlődés záloga a gyermekek
nevelése és a hit. Ebben is össze
kell fognunk, meg kell tartani az
oktatási intézményeket, mert a
jövő nemzedéke ott nevelkedik,
s rájuk kell építeni a jövőben,
jól tudjuk, hogy azok a gyermekek fognak igazán kötődni falujukhoz, akik gyermekségüket itt
élték meg.
A jövőbe vetett reménységünk
szép példái a falu eredményei: a
felújított templomok, a megszépült Bárókert, a megújult
Czóbel-kúria, a felújítás alatt
álló oktatási intézmény és polgármesteri hivatal, a szennyvízberuházás és a kerékpárút.
Az, hogy közösen álltunk
a koszorú körül azt jelképezi, hogy nekünk anarcsiaknak
fontosak az értékeinek, egymás
megbecsülése, a szeretet és a
tisztelet egymás iránt. Az iskolások és az óvodások verssel,
énekkel köszöntötték az első és
a második adventi vasárnapot, a
ránk következő két vasárnapra
pedig imádságos lélekkel az Úr
eljövetelét váró reménységgel
készültek az egyházak.
Az első és a negyedik vasárnapon Diák Péter református tisz-

teletes, a második és a harmadik
vasárnapon pedig Monostory
Marcell parochus áldotta meg
az adventi koszorút.
Az első adventi gyertya lángját Kalinák József polgármester
úr, a másodikat László Józsefné
nyugalmazott óvodavezető lobbantotta lángra.
A harmadik vasárnapon fellobbanó rózsaszín gyertya meggyújtására Kindák István gondnokot kértük fel, a negyedik
vasárnap Takács Tamás gondnok gyújtotta meg az adventi
koszorú gyertyáját.
Minden anarcsi lakosnak azt
kívánom, hogy életük legnehezebb pillanataiban se aludjon ki
lelkünkben a remény gyertyalángja. hiszen mint az Czóbel
Minka írta 120 esztendővel
ezelőtt az 1895-ben írt Imájában: „Az örök fény kifogyhatatlan”.
Azt kívánom, hogy a lelki
közösséget és szeretetet, melyet
az adventi várakozás idején
érzünk, azt később a hétköznapokban is sikerüljön megőriznünk.
Kíséreljük meg ezt tenni
Adventben és az elkövetkező
2016-os évben, hogy Ady Endre
gondolatai valóra válhassanak:
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”
Kertész Zoltánné
képviselő

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván Anarcs Község Önkormányzata!

2

Anarcsi Hírmondó

Anarcsi Hírmondó

Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2015. április 28.
A Képviselő-testület:

– rendeletet alkotott a növényi
hulladék és avar nyílttéri égetéséről.
– módosította Anarcs Község
Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.
(II.06.) rendeletét.
– elfogadta Anarcs Község Önkormányzata és szervei 2014. évi
zárszámadását.
– elfogadta Anarcs Község 20152019. évekre vonatkozó gazdasági programját.
– kisbusz beszerzésére irányuló
pályázat benyújtásáról döntött.
– a gyermekszegénység elleni
program keretében a rászoruló gyermekek szociális nyári
étkeztetése érdekében pályázat
benyújtásáról döntött.
– falunap megrendezéséről hozott
döntést.

2015. június 1.
A Képviselő-testület:

– véleményezte a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Anarcs 2014. évi költségvetésének módosítását és a 2014. évi
zárszámadását.
– elfogadta a Felső-Szabolcsi
Viziközmű Beruházási Társulás
és a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztéseket.
– pályázat benyújtását határozta
el önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak felújítására).
– megtárgyalta és elfogadta a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
– szúnyogirtásra vonatkozó megállapodás megkötéséről döntött.
– a Polgárőr Szervezet gépjárműhitel problémájának megoldásához nem nyújtott támogatást.

2015. augusztus 3.
A Képviselő-testület:

– pályázat benyújtásáról döntött
a „Középületek kiemelt jelentőségű épület energetikai fejlesztése” című KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú kiemelt projekt
felhívás keretében.

– elfogadta a 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.
– középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési
eljárás indításáról döntött.
– a KEOP-2015-5.7.0 azonosító
számú, „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás keretében benyújtandó pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak ellátására adott
megbízást.

2015. augusztus 24.
A Képviselő-testület:

– tanévkezdési támogatás biztosításáról hozott döntést.
– elfogadta a Gyulaházai Közös
Önkormányzati Hivatal és az
Anarcs Községi Szociális Ellátó
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs Szakmai Programját.
– az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda
alapító okiratának módosításáról döntött.
– az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtásáról döntött.
– a polgármester ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltásáról rendelkezett.
– sportnap szervezéséről határozott.

2015. augusztus 28.
A Képviselő-testület döntött:

– „Kerékpárút-hálózat fejlesztése”
tárgyban feltételes közbeszerzési eljárás kiírásáról, pályázat
beadásáról.
– az Anarcs Sportegyesület 2015.
évi támogatásáról.

2015. szeptember 3.
A Képviselő-testület:

– a „Középületek energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményét
megállapította, nyertes ajánlattevőként a T-DEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-t kihirdette.

2015. szeptember 14.
A Képviselő-testület:

– rendeletet alkotott az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.
– elfogadta az önkormányzat
2015. évi gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
– véleményezte a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs és az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót
– 15 éves időszakra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervet fogadott el.
– megbízást adott a Nyírségvíz
Zrt.-nek, mint üzemeltetőnek, a
fejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítására.
– pályázat benyújtásáról döntött
a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére.
– a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
határozott.
– egyházi temetők tisztántartásáról hozott döntést.

2015. szeptember 18.
A Képviselő-testület:

– közmű-bérleti szerződés megkötésében foglalt állást a
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és
Térsége Víz- és Csatornamű
Zrt.-vel a Nyírkarász, Anarcs,
Gyulaháza települések közműves szennyvízelvezetése, tisztítása és a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon
keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása tárgyában.
– a „Kisvárda – Anarcs települések közötti kerékpárút építése
és csapadékvíz-elvezetés” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az eljárás eredményét megállapította, nyertes ajánlattevőként
a Homokbánya-Hajdúsámson
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t kihirdette.

2015. november 2.
A Képviselő-testület:

– módosította a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
5/2015.(III.02.) rendeletét. A
módosítás következtében az

ellátások köre a szociális célú
tűzifa támogatással bővült.
– módosította a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási megállapodását, döntött annak egységes
szerkezetbe foglalásáról.
– felülvizsgálta a családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módját és
döntött arról, 2016. január 1.
napjától is a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Anarcs által fenntartott Anarcs
Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézmény keretében kívánja
a feladatok ellátását biztosítani.
– a közös önkormányzati hivatalt
létrehozó megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról határozott.
– a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a Tornyospálcai
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Czóbel Minka
Tagintézménye ingó-és ingatlan elemei vagyonkezeléséről
kötött szerződés módosításáról
döntött.
– „Anarcs Község Önkormányzata középületeinek energetikai
korszerűsítése” című, KEOP5.7.0/15-2015-0308 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
a mérnöki-műszaki ellenőri feladatok ellátására és a kommunikáció és a nyilvánosság i feladatok ellátására megbízás adásáról
hozott döntést.
– „Kerékpárral Kisvárda és Anarcs
között” című, KÖZOP-3.5.0-0911-2015-0071 azonosítószámú
projekthez kapcsolódóan a kommunikáció és a nyilvánossági
feladatok ellátására, a műszaki
ellenőri feladatok ellátása és a
tervezési feladatok ellátására
vonatkozó megbízás adásáról
hozott döntést.
– Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának határidejét 2016. február 29. napjában
határozta meg.
– t ulajdonosi
hozzájárulást
adott a Beregvíz Kft. részére
a vásárosnaményi 0308/2 hrsz.
alatti telephely elbirtoklás jogcímen történő megszerzéséhez.

2015. november 19.
A Képviselő-testület:

– a fogorvosi ellátásra kötött feladatvállalási szerződés módosításáról hozott határozatot.
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Csengőszó

z iskolai élet akkor
A
jó, ha a szorgalmas
munka mellett sok-sok

programot, változatos
sportlehetőséget és szabadidős tevékenységet
kínál tanulóinak.
Így van ez a mi iskolánkban
is. A nyári balatoni táborban
30 tanulók élte át a táborozás örömeit: a testvériskolával közös programok között
szerepeltek a színészekkel és
rendezőkkel zajló napi érzékenyítő tréningek, Katus Attila
hatszoros aerobik világbajnok
közös edzése és mentálhigiénés előadása, a diákok körében
rendkívül népszerű Children of
Distance zenekar, Szabyest, a
kultúra fiatal nagyköveteiként
számon tartott Kávészünet,
Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti
Színház színművésze és Molnár Ferenc Caramel koncertje. A program része volt egy
memóriajátékkal összekötött
múzeumlátogatás a Latinovits
Emlékmúzeumba. Volt lehetőség sportolásra, az iskolák
bemutatkozására, fürdőzésre és
diszkózásra is. A tábori életről
és a pályázatról a http://anarcs.
testveriskolak.com oldalon várjuk virtuális látogatóinkat.
A sóstói táborban a TÁMOP3.1.4.C-14-2015-0008 számú,
„Zöldgallérosok a Jövőért” a
környezetvédelem fontossága
pályázat keretében iskolánk

30 diákja töltött el kellemes
napokat. Meglátogatták a Sóstói Múzeumfalut, a Nyíregyházi Vadasparkot, fürdőztek,
mandaláztak, profi táncosok
segítségével kóstoltak bele a
tánc örömébe. Az ott töltött
napok alatt megismerték Sóstó
szépségét, városnézésre Nyíregyházára látogattak. A tanulók
kellemes élményekkel tértek
haza.
Szeptember 1-jén megérkeztek a kis elsőseink az iskolába:
Bardi Béla
Ficsóri Dávid
Huszti Csilla
Kiss Tamás
Kosztig Csenge
Papik Tamás
Csiki Benjamin,
akik mára „rutinos” diákokká
váltak. Tanító nénijük, Piszár
Zoltánné segítségével belekóstoltak a betűtanulás, a számolás
rejtelmeibe, megtanulták megszelídíteni a ceruzát, és betűket
formálni, sőt el is olvasni, hogy
mit is írtak. A tanulók, a szülők
és tanító nénijük együtt élik
meg az írás-olvasás-számolás
tudományának elsajátítását.
A többi diákunk sem unatkozott, hisz a tanulás mellett
érdekes és izgalmas programok
vártak rájuk.
Az állatok világnapjára minden osztály különleges és szép
plakátokat készített, így hívták fel a figyelmet a természet

védelmére és az állatvédelemre. A jól sikerült munkák alapján minden osztály I. helyezést
ért el.
Nebulóink minden hónapban
vetélkedhettek, megmérethették tantárgyi tudásukat, sportversenyeken vettek részt.
Az Alma napon egészségnevelési előadást hallgattunk
meg, majd gyümölcskóstoláson
vettek részt a tanulók. Gyorsan
elfogyott az alma, a körte, de
még a sárgarépa és az uborka
is. Igazi sláger lett a céklás-almás ivólé.
A december közeledtével
elkezdődött az ünnepi készülődés az iskolánkban. Az első
adventi vasárnapon az összes
tanuló részvételével, énekszóval és versekkel köszöntöttük
az Úr eljövetelét.
Alsósaink a Sóstói Múzeumfaluban meglátogatták a Mikulást, aki aztán december 4-én
(kicsit hamarabb, mint szokott)

megérkezett iskolánkba, puttonyába az Önkormányzat által
vásárolt Mikulás csomagok
kerültek. A napot Mikulás diszkó zárta, ahol minden tanulónk
kedvére szórakozhatott, táncolhatott.
A téli szünet előtt december
17-én (csütörtökön) délután 4
órától szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket, nagyszülőket és
minden anarcsi lakost az iskolai
karácsonyi ünnepségünkre. A
műsor után jótékonysági vásárt
tartunk, ahol a tanulók, szülők,
nevelők és a kézimunka szakkör által szeretettel készített
karácsonyi ajándéktárgy között
válogathatnak az érdeklődők.
Az ünnep közeledtével az
iskola tanulóközössége és dolgozói nevében áldott, szeretettben, békességben megélt karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánok:
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Versenyeredmények
1. Matematika háziverseny
(szeptember 28.):
I. helyezés: Czinke Kamilla
II. helyezés: Kovács Martin
III. helyezés: László Vivien és Szántó Lora
Felkészítő tanár: Dobosné Kiss Ágnes
2. Helyesírási verseny Gyulaháza
(november 9.):
3. osztály: Huszti Zsolt
		
Tótik Veronika
4. osztály: Herceg Melinda
		
Smohai Réka
Felkészítő tanár: Ács Imréné
3. Matematika verseny Gyulaháza
(november 9.):
2. osztály: Sallai Dávid
		
Lakatos Richárd
Felkészítő tanár: Vitai Mihályné
4. Angol háziverseny (november 12.)
I. helyezés: Pongó Zoltán
I. helyezés: Kovács Martin Bence
I. helyezés: Szántó Lora

Felkészítő tanár: Rubóczkiné Csépke
Krisztina
5. Szent László Szakközépiskola ügyességi
verseny (november 18.):
1 lány csapat: Herceg Ivett, Östör Fatima,
Prámer Krisztina
1 fiú csapat: Gál Patrik, Takács Ferenc,
Kiss Dávid
Felkészítő tanár: Nagy Attila
6. Labdarúgó kupa Ilk (november 25.):
3. helyezés
Felkészítő tanár: Nagy Attila
7. Bethlen Gábor Általános Iskola történelem
verseny (november 26.)
Csapat:
Grósz Ádám 6. osztály
		
Szabó Gergő 7. osztály
		
Kovács Ildikó 8. osztály
		
Takács Máté 8. osztály
Felkészítő tanár: Csépke Dóra
8. Mesemondó verseny Ilk
(november 27.)

1. osztály: Kosztig Csenge
Felkészítő tanára: Piszár Zoltánné
2. osztály: Pirigyi Anita II. helyezett
Felkészítő tanára: Vitai Mihályné
3. osztály: Huszti Natália
	Felkészítő tanára:
Tamásné Murin Mónika
4. osztály: Bori Blanka: I. helyezett
Felkészítő tanára: Ács Imréné
9. Nyelvtan háziverseny (november 24.)
5. osztály:
1. hely: Czinke Kamilla
2. hely: Szász Arabella
3. hely: Grósz Gergő
Felkészítő tanára: Kertész Zoltánné
6. osztály:
1. hely: Grósz Ádám
2. hely: Séra Dávid
2. hely: Maczinkó Dániel
3. hely: Oláh Bence
7. osztály
1. hely: Szántó Lora
2. hely: Szabó Gergő
3. hely: Kiss Dávid

8. osztály
1. Gál Patrik
2. Herceg Ivett
Felkészítő tanár: Simon Nóra
10. Asztalitenisz Megyei Diákolimpia
Nyíregyháza
I. – II. korcsoport: László István 2. hely
		
Borbély Szabolcs 3. hely
III. – IV. korcsoport:
lány egyéni: Csépke Erik 1. hely
lány egyéni: Kelemen Boglárka 3. hely
fiú csapat: Fekete László 3. hely
		
Takács Ferenc 3. hely
lány csapat: Csépke Erika 2. hely
		
Herceg Ivett 2. hely
Felkészítő tanár: Nagy Attila
11. Kommunikációs vetélkedő Gyulaháza
5. osztály: Nagy Liliána
6. osztály: Farkas Bianka
7. osztály: Balogh Kinga
8. osztály: Kovács Ildikó
Felkészítő tanára: Kertész Zoltánné és
Simon Nóra
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Szépkorú köszöntése

z emberi életben sokA
sok hétköznap van,
melyek szorgos mun-

kálkodással, pihenéssel
telnek, de vannak ünnepnapok is, amikor megállunk és ünneplünk.

Idősek klubja
römmel adok hírt arról,
Ö
hogy 2015. november
16-án elindult a református egyház fenntartásában működő Csillag
Diakóniai Központ Idősek
Nappali Klubja.

A klubba szeretettel hívunk
és várunk minden magányos,
társaságot kereső anarcsi idős
embert, akik hasznosan, baráti
és testvéri közösségben szeretnének eltölteni néhány órát.
A klub hétfőtől péntekig tart
nyitva, reggel 8-16 óráig. A
napot egymás társaságában,
szervezett programok által tes�szük örömtelivé és hasznossá.
Reggel közös imádsággal kez-

IMPRESSZUM

dünk, majd reggeli torna, hírolvasás következik, megbeszélve
az aktuális helyi és országos
híreket.
Ez után mindig az adott nap
központi programja következik:
hétfő – kézműves foglalkozás;
kedd – művelődési programok;
szerda – egészséges életmód,
közös főzés; csütörtök – filmklub/számítástechnika; péntek – szabadidős tevékenység.
Szerdán reggel tiszteletes úr
tart reggeli áhitatot. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és nem kötelező!
Szeretettel várjuk az anarcsi
időseket!
Hosszúné Takács Zsuzsa
klubvezető

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

Ilyen ünnepnap az emberek
életében a születésnapjuk, az
a nap melyen megérkeztek
a világra, hogy küldetésüket
beteljesítsék.
Minden születésnap fontos
az ember életében, de amikor isteni kegyelemből megadatik valakinek, hogy megélje a 90. születésnapját az
különleges ünnep. Ez a csoda
megadatott Takács Zoltánné
Erzsike néninek, akit a jeles
napon családja és Anarcs Község Önkormányzata nevében
Kalinák József polgármester
úr köszöntött. Erzsike néni
gyermekivel él, akik mindenben segítik édesanyjuk idős

napjait. Gondozója Kertész
Árpádné, akire családtagként
tekint Erzsike néni, szintén
jókívánságokkal köszöntötte
őt ezen a különleges születésnapon.
Az ünnepelt szorgalmasan végigdolgozta az életét,
nevelte, tanítatta mind a két
gyermekét. Ma is aktív életet
él, figyelemmel kíséri unokái életét, akik nagyon örültek annak, hogy szépkorú
nagymamájukat köszönthették. Erzsike néni életében a
legnagyobb boldogság, hogy
megérhette dédunokája születését, akinek láthatja felcseperedését.
A szeretet és a gondoskodás,
mellyel családja és gondozója körbeveszik, teszi széppé
Erzsike néni idős napjait.
Anarcs község képviselőtestülete nevében kívánunk
további jó egészséget Erzsike
néninek!

2015. 03. 18. – 2015. 12. 03.
„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

Baglyos Petra
Nádra Olívia
Gégény Eszter
Berta István
Márton Zsolt Rajmund
Katona Emma
Kindák Zoltán István
Takács Lilla
Szűcs Annabella
Andrási Ferenc Levente
Nagy Gábor
Mikula Bence
Bodnár Bianka
Vavrek Vivien Dominika
Takács Adél

Kisvárda, 2015. április 9., 
Kisvárda, 2015. április 19.,
Kisvárda, 2015. június 12.,
Kisvárda, 2015. június 25.,
Kisvárda, 2015. július 19.,
Kisvárda, 2015. július 25.,
Kisvárda, 2015. július 25.,
Kisvárda, 2015. augusztus 6.,
Kisvárda, 2015. augusztus 11.,
Kisvárda, 2015. augusztus 23.,
Kisvárda, 2015. augusztus 26.,
Kisvárda, 2015. augusztus 29.,
Kisvárda, 2015. szeptember 17.,
Nyíregyháza, 2015. szeptember 29.,
Debrecen, 2015. október 26.,

„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
/Ady Endre/

Szüleik

Házasságot kötöttek
Tóth Nikolett – Márton Zsolt
Balogh Enikő – Andrási Ferenc 
Nagy Erika – Bányai Ottó 
Herczeg Beáta – dr. Dér András
Bencs Nóra – Lippai Gábor
Takács Erzsébet – Pollák Tibor
Csiki Nikolett – Sivák Sándor
Kantár Alexandra – Boukercha Nabil

„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)

Elhunyt neve:
Pataki János
Kovács Zoltánné
Pongó Zoltánné
Vida Julianna
Sándor József
Karskó Zoltán
Szopkó Jánosné
Király László
Takács József
Koi Balázsné
Kotik Pál
Szabó Sándorné
Takács László
Binder Imréné
Bádonyi András
Dajka Gyula

szülei: Nagy Tímea, Baglyos Zsolt
szülei: dr. Dolhai Edina, Nádra Tamás
szülei: Nagy Ágnes, Gégény Miklós
szülei: Raticza Krisztina, Berta István
szülei: Tóth Nikolett, Márton Zsolt
szülei: Farkas Renáta, Katona Zoltán
szülei: Szabó Ildikó, Kindák Zoltán
szülei: Baglyos Klára, Takács Nándor
szülei: Piszár Györgyi, Szűcs József
szülei: Balogh Enikő, Andrási Ferenc
szülei: Varga Andrea, Nagy Gábor
szülei: Sándor Judit, Mikula János
szülei: Csoma Beáta, Bodnár Milán
szülei: Váradi Kitti, Vavrek Tamás
szülei: Ésik Márta, Takács Ádám
Házasságkötés időpontja
2015. május 15.
2015. május 16.
2015. május 29.
2015. augusztus 1.
2015. augusztus 11.
2015. augusztus 22.
2015. október 22.
2015. november 14.

Halálozás ideje
Kisvárda, 2015. március 19.
Kisvárda, 2015. április 18.
Kisvárda, 2015. július 3.
Kisvárda, 2015. július 12.
Nyírkarász, 2015. augusztus 7.
Anarcs, 2015. augusztus 13.
Kisvárda, 2015. augusztus 16.
Nyírbátor, 2015. augusztus 28.
Kisvárda, 2015. szeptember 9.
Kisvárda, 2015. szeptember 10.
Anarcs, 2015. október 27.
Kisvárda, 2015. november 3.
Kisvárda, 2015. november 5.
Kisvárda, 2015. november 7.
Kisvárda, 2015. november 12.
Kisvárda, 2015. november 25.
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Európai kultúra – testvériskolai kapcsolat kialakítása

A tudás alapú érvényesülést
és a szocializációt próbálta segíteni egy TÁMOP pályázat keretében Anarcson a Tornyospálcai
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Czóbel Minka
Tagintézménye, amely meghatározott célokat és lehetőségeket figyelembe véve egy szakmai értelemben több modulra
épülő programot dolgozott ki,
melynek révén a gyerekeknek
egyszerre kínált és mutatott
alternatívát, illetve menedéket
az élet különböző helyzeteinek
feldolgozásához.
A 2014 szeptemberében indult
pályázat céljai között szerepelt a
viselkedési módok kialakítása
társas és közösségi helyzetekben, a kapcsolatteremtés, az
empatikus készség növelése, a
helyzetfelismerés, a problémafeldolgozás, konfliktuskezelés,
a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása és az ízlésformálás,
igényességre nevelés.
Az európai uniós projekt
keretében több tematikus előadást, és ezekhez kapcsolódóan
heti foglalkozásokat tartottak
a projektbe bevont 30 diákkal,
akik közül sok halmozottan hát-

Ima

Hozok nektek egy fehér virágot, s azt adom néktek. A megváltó szívében van gyökere, s
virágai ellepik a földet, s az
azon túli végtelenséget. Illata
balzsamos.
Világossága az égnek Szentlélek! Szállj szívünkbe áldásoddal, oszlasd el a gyűlölet, a
félelem és a vétek sötétségét!
Minden világosság az Isten
szívében van. Mikor az ős
sötétség még ellepte a földet,
és az eget, az Isten szelleme
elvonult a háborgó vizek felett,
s az Isten szíve kinyílott, mint
egy szép nagy tűz-virág, és
világosság lett az égben és a
földön. A napok és csillagok
serege kigyulladt az örök világosság fényétől, a tűz megkapta lángját, s az élet megkapta
melegét.
Sokszor háborgó viharos

rányos helyzetű volt. A témák
között a határon túli magyarság,
az Európai Unió, az önkéntesség
jelentősége és a partneriskola
megismerése voltak a legfontosabbak. Az említett témák mellett heti egy alkalommal, kisebb
csoportokban angolt tanulhattak
a fiatalok, hogy az Európában
történő érvényesüléshez elengedhetetlen kommunikációt
gyakorolják.
Az iskola kiemelten fontos
feladatának tartotta a fiatal korosztály, az iskolások felkészítését az élet legkülönbözőbb
helyzeteire. Ehhez az élő és
megszólaló, valamint tipikus és
speciális helyzeteket, szituációkat generáló költészetet hívta
segítségül, amely lehetővé teszi
különböző magatartásminták
bemutatását és tapasztalatszerző
helyzetgyakorlatok kipróbálását
játékos formában, drámajátékos csoportfoglalkozásokon. A
viselkedéskultúra, a társas és
közösségi kapcsolatteremtés,
illetve a beszédkultúra fejlesztése mellett a magyar költészet
megismertetését és örökzöld
helyzetek tolmácsolását is lehetővé és elérhetővé tették, amely

tenger szívünk. Sötétség és
rémület lepi el. A fájdalom
a kétségbeesés sirályai sivítva szelik át a rémület sötét
felhőit. Nincs mentség, nincs
remény, így gondoljuk, s
óhajtjuk a fokozott, a mélyebb
sötétséget: a halál sötétségét.
De elvonul a zavargó fellázadt vizek felett az Isten szelleme. S ha csak egy sugara az
örök fénynek érinti e homályt,
a lázadó hadak lecsendesülnek, a mennydörgő felhők
megszelídülnek. Ne féljetek, ne féljetek! Az örök fény
kifogyhatatlan. Reátok hull és
átölel, átfog egész világosságával, egész melegével az
örök Szeretet!
Te magas Te megfoghatatlan
örök tiszta fény. Szállj nyugtalan lelkembe, szállj háborgó
szívünk tenyerébe! Csendesüljön le szívetek háborgó
tenyere! Ne féljetek!...
Czóbel Minka

különösen jelentős eredményeket produkál a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek körében.
Havonta egyszer igényes és
szórakoztató kulturális programot kínáltak a Magyar Versmondók Egyesületének előadásai. Ezek révén első alkalommal
találkozhattak a diákok személyesen olyan művészekkel, mint
Gerendás Péter Liszt-díjas zeneművész, Huzella Péter Kossuthdíjas előadóművész, Radványi
Balázs Kossuth-díjas, a Kaláka
zenekar tagja, vagy a Nemzeti
Színház művészei, Bakos-Kiss
Gábor és Olt Tamás.
A pályázat lehetőséget kínált
külföldi testvériskolai kapcsolat
kialakítására. Ennek keretében
a szlovákiai Szepsiben található
Magyar Tannyelvű Alapiskola
és Gimnáziummal kétszer is
volt alkalom személyesen találkozni. A diákok a háromnapos
kirándulásukon sok helyre eljutottak: megismerkedtek a felvidéki Kassa, Nagyőr, Lőcse,
Késmárk, Ólubló, Szepesváralja
és Eperjes nevezetességeivel.
Idén nyáron együtt táboroztak
a diákok a Balatonszemesen.

A táborban fellépett Molnár
Ferenc Caramel, a Kávészünet
zenekar, a Children of Distance
együttes, a tinédzserek körében
rendkívül népszerű Szabyest, és
Katus Attila hatszoros aerobic
világbajnok, de ellátogathattak
a Latinovits Emlékmúzeumba,
sőt a színészkirály és testvére,
Bujtor István végső nyughelyéhez is. Mindezt egy dokumentumfilmes stáb is rögzítette,
hogy a filmet bárki megnézhesse az anarcs.testveriskolak.com
című weboldalon.
A projekt végrehajtására az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 16 999 154 forintot
kapott a KLIK Kisvárdai Tankerülete. A program kidolgozója
és szakmai vezetője Lutter Imre
Radnóti-díjas előadóművészdrámapedagógus, projektmenedzsere Kertész Zoltánné, az
iskola vezetője volt. Az anarcsi
iskola vállalta, hogy a pályázat
lezárását követően a partnerintézménnyel további két tanéven
keresztül kapcsolatot tart, illetve a fenntarthatóságot célozzák
meg a kapott tapasztalatok tanrendbe történő beépítésével.

mennyien részesülhessenek a
„csodában”, a színházi előadás
varázsában. A Kisvárdai Művészetek Háza által szervezett
bérletes előadásokra is évente
több alkalommal elvisszük a
gyermekeket.
Az intézményünkben a napi
szervezett tevékenységek mellett több Tehetség műhelyt
működtetünk. Egy-egy műhelyben 10-15 gyermek vesz részt.
Ebben az évben: Zene-ovi,
Mesekuckó, Kreatív kezecskék
és Fit-ball tehetségműhelyekben próbálhatják ki a gyermekek a képességeiket. A szülők
választása alapján hittan oktatásban is részesülnek. Intézményünkben a só szoba használata
valamennyi óvodás gyermeknek rendelkezésére áll.
Az óvodában a december az
eseményekben leggazdagabb
időszak. Minden csoport adventi naptáron számlálja a napokat
Mikulásig, majd Karácsonyig.
Az adventi időszakban a községünk adventi koszorújának
második gyertyagyújtására lel-

kesen készültek a gyermekek,
kis műsorukkal örvendeztették
meg a résztvevőket.
A Mikulás érkezése minden
évben fokozott izgalommal
teli várakozást jelent, december 6-án a mi óvodánkba is
ellátogatott a Mikulás. Minden
csoport lelkesen mondta el neki
a tanult verseket, dalokat. A
Mikulás mindenkit csomaggal
ajándékozott meg.
A karácsonyi ünnepséget
meghitt, családias környezetben
ünnepeljük a gyermekekkel.
Az Anarcsi Czóbel Minka
óvoda dolgozói és kis lakói
nevében kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek
újra gyermekek, hogy emberek
lehessetek!”
/Wass Albert/
Kristóf Ibolya Óvodavezető

●●

Márton nap a Méhecske csoportban

Ünnepi miserend a katolikus
templomban:
dec. 24. (csütörtök) szenteste 20.00 óra – szent liturgia
 ec. 25. Karácsony 1. nap:
d
●●11.00 óra – Ünnepi szent liturgia
●● dec. 26. Karácsony 2. nap:
●●11.00 óra – Római katolikus szent mise

Sportnap

Anarcs Község Önkormányzata 2015. szeptember 27-én kispályás labdarúgó bajnokságot és sakkversenyt rendezett. Az
eső sem ijesztette el a focizni szerető csapatokat, a csepergős
idő ellenére elkezdődtek a mérkőzések. Később az időjárás is
kegyesebb lett, s a meccseket meg tudták tartani a vetélkedő
csapatok.
A vetélkedés eredménye:
I. helyezést ért el a PIVO SC csapata
II. helyezést ért el a Szabolcsbáka csapat
III. helyezett lett a „Reál Madrid”.
A legjobb mezőnyjátékosnak választották. A legjobb kapusnak járó érmet vehette át. A gólkirály pedig lett.
Ezen a napon zajlott a községi sakk-bajnokság is.
Eredménye:
I. helyezés Korcsmáros József
II. helyezés Krusinszki Csaba
III. helyezés Magola János
Gratulálunk a résztvevőknek.
Közös ebéddel és beszélgetéssel zártuk a sikeres rendezvény.

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban:
dec. 21-23. (hétfő-szerda) 18.00 óra: Bűnbánati istentiszteletek
●● dec. 24. (csütörtök) szenteste 18.00 óra – gyermekek karácsonyi műsora
●● dec. 25. Karácsony 1. nap:
●● 11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet – legátus
szolgálata
●●15.30 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
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●●
●●

A Csillag Diakóniai Központ tagjai ajándékoztak az óvodában
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”A csodálatos gyerekek felnevelésének első lépése, hogy
felismerjük, a gyermek nem
képezi a tulajdonunkat. A gyermek önmagáé. Ajándék, amit
onnan fentről kaptunk, és csak
átmenetileg.”
Brian Tracy

Anarcsi Hírmondó

Anarcsi Hírmondó

Óvodai „hírmorzsák”

dással kezdődik. Minden
óvodapedagógus az esetek hosszú sorát mesélhetné arról az időszakról,
amikor új gyermek érkezik
a csoportba.
Minden törődés felé fordul,
hiszen olyan változás történik
az életében, amelyet legtöbbjük
még sohasem élt át. A két és
féléves és a hároméves gyermekek a mi óvodánkba is megérkeztek szeptemberben. Voltak kisebb sírások, hosszabb
búcsúzkodások, de nagyon
gyorsan beilleszkedtek, megismerték az új környezetet és
reggelente elmaradtak a „nehéz
elválások”, most már mindan�nyian vidáman érkeznek.

Séta a Bárókertben

Márton nap a Pillangó csoportban

Meseprojekt az iskolában
Amíg megkelt a tészta, mi
a mesék
megmutattuk vendégeinknek,
Osztályunk
fejezet után projekthogy mit tanultunk: táncoltunk,
órával zárta a témakört.
A szülőket is meghívtuk
a rendezvényünkre. Volt,
akinek a nagymamája is
eljött megnézni bennünket.

három éves körüli
gyermek megváltozott
A
élete az óvodai befoga-

5

A mesék egyik fontos kelléke a hamuba sült pogácsa, amit
mi is megsütöttünk, persze nem
hamuban, hanem sütőben. Az
egyik osztálytársunk anyukája
megmutatta nekünk, hogyan
kell dagasztani. A legjobb az
volt, hogy mi is kipróbálhattuk
a dagasztást, majd mi szaggattuk ki a pogácsákat is.

énekeltünk, mesét mondtunk
és találós kérdéseket tettünk
fel egymásnak. Közben szorgosan járt a kezünk is, mert
kipróbáltuk a tengerihántást és
a morzsolást is.
Az óra zárásaként jóízűen
fogyasztottuk el pogácsákat.
Még madárlátta pogácsa is
jutott – igaz nem a tarisznyába, mint a mesékben – hanem
a táskánkba, amit otthon büszkén mutattunk meg, hiszen mi
sütöttük. Mi nagyon jól szórakoztunk, reméljük a szülők is!
Az ötödikesek

Az óvodában járt a Mikulás

Az idei ősz szokatlanul kellemes, meleg idővel telt el. A
középső és nagycsoportosok
már az óvodán kívül is kirándultak, sétáltak a környéken.
Az ősz rengeteg lehetőséget ad

az élményszerzésre, új ismeretek elsajátítására, a természet
megismerésére.
Mindezeket a lehetőségeket
igyekeztünk kihasználni, minél
több időt a szabadban eltölteni,
minél több élményt begyűjteni.
A gyermekek az őszi időszakban kipróbálhatták az almaszedést, a diószedést, a szőlőpréselést. A településünkön
két család is lehetőséget adott,
hogy a háziállataikat megnézhessék a gyermekek. A környezetünkben található csodaszép Bárókertben gyűjtötték az
„ősz kincseit”, amelyből egyéni
elképzeléseiknek, fantáziájuknak megfelelően barkácsolhattak.
Márton legendáját megismerték a gyermekek, amelyre

Almaszedés

egy projektnapot szerveztünk
mindkét csoportban. Dramatikus játékkal elevenítették
fel a Márton naphoz fűződő
hagyományokat. Kipróbálták
a kukoricamorzsolást, játékos tornát kukoricaszemekkel,
kukoricaszemek rakosgatásával
matematikai tapasztalatokat is
szereztek. Libás népi játékokat játszottak, libás énekeket,
verseket, mondókákat gyakoroltak. Változatos technikákkal kézműves tevékenységeket
végeztek, origamiztak, libás
fejdíszt készítettek.
Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy évente több
bábszínházi előadást is szervezünk a gyermekeknek. Ebben a
tanévben már két alkalommal
szerveztük meg, hogy vala-

Bárókert

mbódi Ildikó Bárókert
O
– Az anarcsi Czóbelkúria kertje (Anarcs,

2014) című kötetről jelent
meg Deák-Takács Szilvia
kritikája A Vörös Postakocsi című folyóiratban;
az írás mellett Deák Anna
fotóival. Részlet a könyv
alapján készült írásból:

„1908 után készült festményekre is hivatkozik Ombódi
Ildikó, amelyek szerint lovak
is megtalálhatók voltak a
birtokon, valamint kutyák
és méhes is helyet kaptak a
kúria közvetlen közelében. Az
1910-es évektől Minka üvegházi növényneveléssel is fog-

lalkozott: fehér szegfű, muskátli, kék ibolya, krizantém
szerepelnek saját maga által
leírt precíz felsorolásában.
1913-ban írt naplóbejegyzései
szerint felújíttatta a filagóriát,
illetve említést olvashatunk a
gyümölcsöskertről, amelyben
körte, dió, alma termett. Minka
egészen idős koráig maga
ügyelte a kert gondozását.
Takács B. János volt
Czóbelék utolsó szakképzett
főkertésze (1938-tól), Lázár
József parkgondozóként dolgozott mellette. Lázár neve
és alakja nagyon jól ismert
a mai településen is: szinte
haláláig (2001) a park állandó rendezgetője, gondozója
volt, óvta, védte, sokat tett
az akkori körülmények között
az állagmegóvásért. 1940-ben

leégett az üvegház, de tudjuk,
hogy Minka azt újjáépíttette.
Ebben az időben már nagyon
csendesen teltek a mindenna
pok: Minka nevelgette virágait, gyógyfőzeteket készített,
sétálgatott a már sokat betegeskedő Helénnel, Emmával
hármasban sokat kártyáztak.
1943 augusztusában elhunyt
Bob, őt is a családi sírhely
közelébe temették, Minka
lócát készíttetett a sír mellé,
hogy ott üldögélhessen.
(…)
Az 1945 utáni évtizedekben nagy változások történtek a park életében: ’45-ben
Anarcs községnek juttatta a
kúriát és a kertjét a Községi
Földosztó Bizottság, a kúria
egy-egy szobáját és konyháját
használhatta Minka és Emma.

Minkának esélye sem volt ezt
fellebbezéssel megváltoztatni,
hiszen nem volt tulajdonos.
Magukra maradtak a testvérek,
1943-tól egyre nagyobb intenzitással segítette őket Dajka
Béla. Czóbel Minka 1947-ben
hunyt el, a sír ásását és a hantolást kedves kertészük, Lázár
József végezte, temetéséről, a
papról pedig Dajka Béla gondoskodott. Két évre rá hunyt
el Minka nővére, Emma, ő is a
családi sírban nyugszik.”
A teljes szöveg elolvasható a
következő internetes oldalon:
www.avorospostakocsi.hu
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Izabella, Dalma
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Endre, Elek
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Illés
Daniella, Dániel
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Kármen, Anita
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Melinda, Vivien
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Borbála, Barbara
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Ambrus
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Natália
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Árpád
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Szilárda
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Lázár, Olimpia
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Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter
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A mesék egyik fontos kelléke a hamuba sült pogácsa, amit
mi is megsütöttünk, persze nem
hamuban, hanem sütőben. Az
egyik osztálytársunk anyukája
megmutatta nekünk, hogyan
kell dagasztani. A legjobb az
volt, hogy mi is kipróbálhattuk
a dagasztást, majd mi szaggattuk ki a pogácsákat is.

énekeltünk, mesét mondtunk
és találós kérdéseket tettünk
fel egymásnak. Közben szorgosan járt a kezünk is, mert
kipróbáltuk a tengerihántást és
a morzsolást is.
Az óra zárásaként jóízűen
fogyasztottuk el pogácsákat.
Még madárlátta pogácsa is
jutott – igaz nem a tarisznyába, mint a mesékben – hanem
a táskánkba, amit otthon büszkén mutattunk meg, hiszen mi
sütöttük. Mi nagyon jól szórakoztunk, reméljük a szülők is!
Az ötödikesek

Az óvodában járt a Mikulás

Az idei ősz szokatlanul kellemes, meleg idővel telt el. A
középső és nagycsoportosok
már az óvodán kívül is kirándultak, sétáltak a környéken.
Az ősz rengeteg lehetőséget ad

az élményszerzésre, új ismeretek elsajátítására, a természet
megismerésére.
Mindezeket a lehetőségeket
igyekeztünk kihasználni, minél
több időt a szabadban eltölteni,
minél több élményt begyűjteni.
A gyermekek az őszi időszakban kipróbálhatták az almaszedést, a diószedést, a szőlőpréselést. A településünkön
két család is lehetőséget adott,
hogy a háziállataikat megnézhessék a gyermekek. A környezetünkben található csodaszép Bárókertben gyűjtötték az
„ősz kincseit”, amelyből egyéni
elképzeléseiknek, fantáziájuknak megfelelően barkácsolhattak.
Márton legendáját megismerték a gyermekek, amelyre

Almaszedés

egy projektnapot szerveztünk
mindkét csoportban. Dramatikus játékkal elevenítették
fel a Márton naphoz fűződő
hagyományokat. Kipróbálták
a kukoricamorzsolást, játékos tornát kukoricaszemekkel,
kukoricaszemek rakosgatásával
matematikai tapasztalatokat is
szereztek. Libás népi játékokat játszottak, libás énekeket,
verseket, mondókákat gyakoroltak. Változatos technikákkal kézműves tevékenységeket
végeztek, origamiztak, libás
fejdíszt készítettek.
Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy évente több
bábszínházi előadást is szervezünk a gyermekeknek. Ebben a
tanévben már két alkalommal
szerveztük meg, hogy vala-

Bárókert

mbódi Ildikó Bárókert
O
– Az anarcsi Czóbelkúria kertje (Anarcs,

2014) című kötetről jelent
meg Deák-Takács Szilvia
kritikája A Vörös Postakocsi című folyóiratban;
az írás mellett Deák Anna
fotóival. Részlet a könyv
alapján készült írásból:

„1908 után készült festményekre is hivatkozik Ombódi
Ildikó, amelyek szerint lovak
is megtalálhatók voltak a
birtokon, valamint kutyák
és méhes is helyet kaptak a
kúria közvetlen közelében. Az
1910-es évektől Minka üvegházi növényneveléssel is fog-

lalkozott: fehér szegfű, muskátli, kék ibolya, krizantém
szerepelnek saját maga által
leírt precíz felsorolásában.
1913-ban írt naplóbejegyzései
szerint felújíttatta a filagóriát,
illetve említést olvashatunk a
gyümölcsöskertről, amelyben
körte, dió, alma termett. Minka
egészen idős koráig maga
ügyelte a kert gondozását.
Takács B. János volt
Czóbelék utolsó szakképzett
főkertésze (1938-tól), Lázár
József parkgondozóként dolgozott mellette. Lázár neve
és alakja nagyon jól ismert
a mai településen is: szinte
haláláig (2001) a park állandó rendezgetője, gondozója
volt, óvta, védte, sokat tett
az akkori körülmények között
az állagmegóvásért. 1940-ben

leégett az üvegház, de tudjuk,
hogy Minka azt újjáépíttette.
Ebben az időben már nagyon
csendesen teltek a mindenna
pok: Minka nevelgette virágait, gyógyfőzeteket készített,
sétálgatott a már sokat betegeskedő Helénnel, Emmával
hármasban sokat kártyáztak.
1943 augusztusában elhunyt
Bob, őt is a családi sírhely
közelébe temették, Minka
lócát készíttetett a sír mellé,
hogy ott üldögélhessen.
(…)
Az 1945 utáni évtizedekben nagy változások történtek a park életében: ’45-ben
Anarcs községnek juttatta a
kúriát és a kertjét a Községi
Földosztó Bizottság, a kúria
egy-egy szobáját és konyháját
használhatta Minka és Emma.

Minkának esélye sem volt ezt
fellebbezéssel megváltoztatni,
hiszen nem volt tulajdonos.
Magukra maradtak a testvérek,
1943-tól egyre nagyobb intenzitással segítette őket Dajka
Béla. Czóbel Minka 1947-ben
hunyt el, a sír ásását és a hantolást kedves kertészük, Lázár
József végezte, temetéséről, a
papról pedig Dajka Béla gondoskodott. Két évre rá hunyt
el Minka nővére, Emma, ő is a
családi sírban nyugszik.”
A teljes szöveg elolvasható a
következő internetes oldalon:
www.avorospostakocsi.hu
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Európai kultúra – testvériskolai kapcsolat kialakítása

A tudás alapú érvényesülést
és a szocializációt próbálta segíteni egy TÁMOP pályázat keretében Anarcson a Tornyospálcai
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Czóbel Minka
Tagintézménye, amely meghatározott célokat és lehetőségeket figyelembe véve egy szakmai értelemben több modulra
épülő programot dolgozott ki,
melynek révén a gyerekeknek
egyszerre kínált és mutatott
alternatívát, illetve menedéket
az élet különböző helyzeteinek
feldolgozásához.
A 2014 szeptemberében indult
pályázat céljai között szerepelt a
viselkedési módok kialakítása
társas és közösségi helyzetekben, a kapcsolatteremtés, az
empatikus készség növelése, a
helyzetfelismerés, a problémafeldolgozás, konfliktuskezelés,
a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása és az ízlésformálás,
igényességre nevelés.
Az európai uniós projekt
keretében több tematikus előadást, és ezekhez kapcsolódóan
heti foglalkozásokat tartottak
a projektbe bevont 30 diákkal,
akik közül sok halmozottan hát-

Ima

Hozok nektek egy fehér virágot, s azt adom néktek. A megváltó szívében van gyökere, s
virágai ellepik a földet, s az
azon túli végtelenséget. Illata
balzsamos.
Világossága az égnek Szentlélek! Szállj szívünkbe áldásoddal, oszlasd el a gyűlölet, a
félelem és a vétek sötétségét!
Minden világosság az Isten
szívében van. Mikor az ős
sötétség még ellepte a földet,
és az eget, az Isten szelleme
elvonult a háborgó vizek felett,
s az Isten szíve kinyílott, mint
egy szép nagy tűz-virág, és
világosság lett az égben és a
földön. A napok és csillagok
serege kigyulladt az örök világosság fényétől, a tűz megkapta lángját, s az élet megkapta
melegét.
Sokszor háborgó viharos

rányos helyzetű volt. A témák
között a határon túli magyarság,
az Európai Unió, az önkéntesség
jelentősége és a partneriskola
megismerése voltak a legfontosabbak. Az említett témák mellett heti egy alkalommal, kisebb
csoportokban angolt tanulhattak
a fiatalok, hogy az Európában
történő érvényesüléshez elengedhetetlen kommunikációt
gyakorolják.
Az iskola kiemelten fontos
feladatának tartotta a fiatal korosztály, az iskolások felkészítését az élet legkülönbözőbb
helyzeteire. Ehhez az élő és
megszólaló, valamint tipikus és
speciális helyzeteket, szituációkat generáló költészetet hívta
segítségül, amely lehetővé teszi
különböző magatartásminták
bemutatását és tapasztalatszerző
helyzetgyakorlatok kipróbálását
játékos formában, drámajátékos csoportfoglalkozásokon. A
viselkedéskultúra, a társas és
közösségi kapcsolatteremtés,
illetve a beszédkultúra fejlesztése mellett a magyar költészet
megismertetését és örökzöld
helyzetek tolmácsolását is lehetővé és elérhetővé tették, amely

tenger szívünk. Sötétség és
rémület lepi el. A fájdalom
a kétségbeesés sirályai sivítva szelik át a rémület sötét
felhőit. Nincs mentség, nincs
remény, így gondoljuk, s
óhajtjuk a fokozott, a mélyebb
sötétséget: a halál sötétségét.
De elvonul a zavargó fellázadt vizek felett az Isten szelleme. S ha csak egy sugara az
örök fénynek érinti e homályt,
a lázadó hadak lecsendesülnek, a mennydörgő felhők
megszelídülnek. Ne féljetek, ne féljetek! Az örök fény
kifogyhatatlan. Reátok hull és
átölel, átfog egész világosságával, egész melegével az
örök Szeretet!
Te magas Te megfoghatatlan
örök tiszta fény. Szállj nyugtalan lelkembe, szállj háborgó
szívünk tenyerébe! Csendesüljön le szívetek háborgó
tenyere! Ne féljetek!...
Czóbel Minka

különösen jelentős eredményeket produkál a halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekek körében.
Havonta egyszer igényes és
szórakoztató kulturális programot kínáltak a Magyar Versmondók Egyesületének előadásai. Ezek révén első alkalommal
találkozhattak a diákok személyesen olyan művészekkel, mint
Gerendás Péter Liszt-díjas zeneművész, Huzella Péter Kossuthdíjas előadóművész, Radványi
Balázs Kossuth-díjas, a Kaláka
zenekar tagja, vagy a Nemzeti
Színház művészei, Bakos-Kiss
Gábor és Olt Tamás.
A pályázat lehetőséget kínált
külföldi testvériskolai kapcsolat
kialakítására. Ennek keretében
a szlovákiai Szepsiben található
Magyar Tannyelvű Alapiskola
és Gimnáziummal kétszer is
volt alkalom személyesen találkozni. A diákok a háromnapos
kirándulásukon sok helyre eljutottak: megismerkedtek a felvidéki Kassa, Nagyőr, Lőcse,
Késmárk, Ólubló, Szepesváralja
és Eperjes nevezetességeivel.
Idén nyáron együtt táboroztak
a diákok a Balatonszemesen.

A táborban fellépett Molnár
Ferenc Caramel, a Kávészünet
zenekar, a Children of Distance
együttes, a tinédzserek körében
rendkívül népszerű Szabyest, és
Katus Attila hatszoros aerobic
világbajnok, de ellátogathattak
a Latinovits Emlékmúzeumba,
sőt a színészkirály és testvére,
Bujtor István végső nyughelyéhez is. Mindezt egy dokumentumfilmes stáb is rögzítette,
hogy a filmet bárki megnézhesse az anarcs.testveriskolak.com
című weboldalon.
A projekt végrehajtására az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 16 999 154 forintot
kapott a KLIK Kisvárdai Tankerülete. A program kidolgozója
és szakmai vezetője Lutter Imre
Radnóti-díjas előadóművészdrámapedagógus, projektmenedzsere Kertész Zoltánné, az
iskola vezetője volt. Az anarcsi
iskola vállalta, hogy a pályázat
lezárását követően a partnerintézménnyel további két tanéven
keresztül kapcsolatot tart, illetve a fenntarthatóságot célozzák
meg a kapott tapasztalatok tanrendbe történő beépítésével.

mennyien részesülhessenek a
„csodában”, a színházi előadás
varázsában. A Kisvárdai Művészetek Háza által szervezett
bérletes előadásokra is évente
több alkalommal elvisszük a
gyermekeket.
Az intézményünkben a napi
szervezett tevékenységek mellett több Tehetség műhelyt
működtetünk. Egy-egy műhelyben 10-15 gyermek vesz részt.
Ebben az évben: Zene-ovi,
Mesekuckó, Kreatív kezecskék
és Fit-ball tehetségműhelyekben próbálhatják ki a gyermekek a képességeiket. A szülők
választása alapján hittan oktatásban is részesülnek. Intézményünkben a só szoba használata
valamennyi óvodás gyermeknek rendelkezésére áll.
Az óvodában a december az
eseményekben leggazdagabb
időszak. Minden csoport adventi naptáron számlálja a napokat
Mikulásig, majd Karácsonyig.
Az adventi időszakban a községünk adventi koszorújának
második gyertyagyújtására lel-

kesen készültek a gyermekek,
kis műsorukkal örvendeztették
meg a résztvevőket.
A Mikulás érkezése minden
évben fokozott izgalommal
teli várakozást jelent, december 6-án a mi óvodánkba is
ellátogatott a Mikulás. Minden
csoport lelkesen mondta el neki
a tanult verseket, dalokat. A
Mikulás mindenkit csomaggal
ajándékozott meg.
A karácsonyi ünnepséget
meghitt, családias környezetben
ünnepeljük a gyermekekkel.
Az Anarcsi Czóbel Minka
óvoda dolgozói és kis lakói
nevében kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek
újra gyermekek, hogy emberek
lehessetek!”
/Wass Albert/
Kristóf Ibolya Óvodavezető

●●

Márton nap a Méhecske csoportban

Ünnepi miserend a katolikus
templomban:
dec. 24. (csütörtök) szenteste 20.00 óra – szent liturgia
 ec. 25. Karácsony 1. nap:
d
●●11.00 óra – Ünnepi szent liturgia
●● dec. 26. Karácsony 2. nap:
●●11.00 óra – Római katolikus szent mise

Sportnap

Anarcs Község Önkormányzata 2015. szeptember 27-én kispályás labdarúgó bajnokságot és sakkversenyt rendezett. Az
eső sem ijesztette el a focizni szerető csapatokat, a csepergős
idő ellenére elkezdődtek a mérkőzések. Később az időjárás is
kegyesebb lett, s a meccseket meg tudták tartani a vetélkedő
csapatok.
A vetélkedés eredménye:
I. helyezést ért el a PIVO SC csapata
II. helyezést ért el a Szabolcsbáka csapat
III. helyezett lett a „Reál Madrid”.
A legjobb mezőnyjátékosnak választották. A legjobb kapusnak járó érmet vehette át. A gólkirály pedig lett.
Ezen a napon zajlott a községi sakk-bajnokság is.
Eredménye:
I. helyezés Korcsmáros József
II. helyezés Krusinszki Csaba
III. helyezés Magola János
Gratulálunk a résztvevőknek.
Közös ebéddel és beszélgetéssel zártuk a sikeres rendezvény.

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban:
dec. 21-23. (hétfő-szerda) 18.00 óra: Bűnbánati istentiszteletek
●● dec. 24. (csütörtök) szenteste 18.00 óra – gyermekek karácsonyi műsora
●● dec. 25. Karácsony 1. nap:
●● 11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet – legátus
szolgálata
●●15.30 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
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A Csillag Diakóniai Központ tagjai ajándékoztak az óvodában
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Szépkorú köszöntése

z emberi életben sokA
sok hétköznap van,
melyek szorgos mun-

kálkodással, pihenéssel
telnek, de vannak ünnepnapok is, amikor megállunk és ünneplünk.

Idősek klubja
römmel adok hírt arról,
Ö
hogy 2015. november
16-án elindult a református egyház fenntartásában működő Csillag
Diakóniai Központ Idősek
Nappali Klubja.

A klubba szeretettel hívunk
és várunk minden magányos,
társaságot kereső anarcsi idős
embert, akik hasznosan, baráti
és testvéri közösségben szeretnének eltölteni néhány órát.
A klub hétfőtől péntekig tart
nyitva, reggel 8-16 óráig. A
napot egymás társaságában,
szervezett programok által tes�szük örömtelivé és hasznossá.
Reggel közös imádsággal kez-

IMPRESSZUM

dünk, majd reggeli torna, hírolvasás következik, megbeszélve
az aktuális helyi és országos
híreket.
Ez után mindig az adott nap
központi programja következik:
hétfő – kézműves foglalkozás;
kedd – művelődési programok;
szerda – egészséges életmód,
közös főzés; csütörtök – filmklub/számítástechnika; péntek – szabadidős tevékenység.
Szerdán reggel tiszteletes úr
tart reggeli áhitatot. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és nem kötelező!
Szeretettel várjuk az anarcsi
időseket!
Hosszúné Takács Zsuzsa
klubvezető
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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

Ilyen ünnepnap az emberek
életében a születésnapjuk, az
a nap melyen megérkeztek
a világra, hogy küldetésüket
beteljesítsék.
Minden születésnap fontos
az ember életében, de amikor isteni kegyelemből megadatik valakinek, hogy megélje a 90. születésnapját az
különleges ünnep. Ez a csoda
megadatott Takács Zoltánné
Erzsike néninek, akit a jeles
napon családja és Anarcs Község Önkormányzata nevében
Kalinák József polgármester
úr köszöntött. Erzsike néni
gyermekivel él, akik mindenben segítik édesanyjuk idős

napjait. Gondozója Kertész
Árpádné, akire családtagként
tekint Erzsike néni, szintén
jókívánságokkal köszöntötte
őt ezen a különleges születésnapon.
Az ünnepelt szorgalmasan végigdolgozta az életét,
nevelte, tanítatta mind a két
gyermekét. Ma is aktív életet
él, figyelemmel kíséri unokái életét, akik nagyon örültek annak, hogy szépkorú
nagymamájukat köszönthették. Erzsike néni életében a
legnagyobb boldogság, hogy
megérhette dédunokája születését, akinek láthatja felcseperedését.
A szeretet és a gondoskodás,
mellyel családja és gondozója körbeveszik, teszi széppé
Erzsike néni idős napjait.
Anarcs község képviselőtestülete nevében kívánunk
további jó egészséget Erzsike
néninek!

2015. 03. 18. – 2015. 12. 03.
„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

Baglyos Petra
Nádra Olívia
Gégény Eszter
Berta István
Márton Zsolt Rajmund
Katona Emma
Kindák Zoltán István
Takács Lilla
Szűcs Annabella
Andrási Ferenc Levente
Nagy Gábor
Mikula Bence
Bodnár Bianka
Vavrek Vivien Dominika
Takács Adél

Kisvárda, 2015. április 9., 
Kisvárda, 2015. április 19.,
Kisvárda, 2015. június 12.,
Kisvárda, 2015. június 25.,
Kisvárda, 2015. július 19.,
Kisvárda, 2015. július 25.,
Kisvárda, 2015. július 25.,
Kisvárda, 2015. augusztus 6.,
Kisvárda, 2015. augusztus 11.,
Kisvárda, 2015. augusztus 23.,
Kisvárda, 2015. augusztus 26.,
Kisvárda, 2015. augusztus 29.,
Kisvárda, 2015. szeptember 17.,
Nyíregyháza, 2015. szeptember 29.,
Debrecen, 2015. október 26.,

„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
/Ady Endre/

Szüleik

Házasságot kötöttek
Tóth Nikolett – Márton Zsolt
Balogh Enikő – Andrási Ferenc 
Nagy Erika – Bányai Ottó 
Herczeg Beáta – dr. Dér András
Bencs Nóra – Lippai Gábor
Takács Erzsébet – Pollák Tibor
Csiki Nikolett – Sivák Sándor
Kantár Alexandra – Boukercha Nabil

„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)

Elhunyt neve:
Pataki János
Kovács Zoltánné
Pongó Zoltánné
Vida Julianna
Sándor József
Karskó Zoltán
Szopkó Jánosné
Király László
Takács József
Koi Balázsné
Kotik Pál
Szabó Sándorné
Takács László
Binder Imréné
Bádonyi András
Dajka Gyula

szülei: Nagy Tímea, Baglyos Zsolt
szülei: dr. Dolhai Edina, Nádra Tamás
szülei: Nagy Ágnes, Gégény Miklós
szülei: Raticza Krisztina, Berta István
szülei: Tóth Nikolett, Márton Zsolt
szülei: Farkas Renáta, Katona Zoltán
szülei: Szabó Ildikó, Kindák Zoltán
szülei: Baglyos Klára, Takács Nándor
szülei: Piszár Györgyi, Szűcs József
szülei: Balogh Enikő, Andrási Ferenc
szülei: Varga Andrea, Nagy Gábor
szülei: Sándor Judit, Mikula János
szülei: Csoma Beáta, Bodnár Milán
szülei: Váradi Kitti, Vavrek Tamás
szülei: Ésik Márta, Takács Ádám
Házasságkötés időpontja
2015. május 15.
2015. május 16.
2015. május 29.
2015. augusztus 1.
2015. augusztus 11.
2015. augusztus 22.
2015. október 22.
2015. november 14.

Halálozás ideje
Kisvárda, 2015. március 19.
Kisvárda, 2015. április 18.
Kisvárda, 2015. július 3.
Kisvárda, 2015. július 12.
Nyírkarász, 2015. augusztus 7.
Anarcs, 2015. augusztus 13.
Kisvárda, 2015. augusztus 16.
Nyírbátor, 2015. augusztus 28.
Kisvárda, 2015. szeptember 9.
Kisvárda, 2015. szeptember 10.
Anarcs, 2015. október 27.
Kisvárda, 2015. november 3.
Kisvárda, 2015. november 5.
Kisvárda, 2015. november 7.
Kisvárda, 2015. november 12.
Kisvárda, 2015. november 25.
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2015. április 28.
A Képviselő-testület:

– rendeletet alkotott a növényi
hulladék és avar nyílttéri égetéséről.
– módosította Anarcs Község
Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.
(II.06.) rendeletét.
– elfogadta Anarcs Község Önkormányzata és szervei 2014. évi
zárszámadását.
– elfogadta Anarcs Község 20152019. évekre vonatkozó gazdasági programját.
– kisbusz beszerzésére irányuló
pályázat benyújtásáról döntött.
– a gyermekszegénység elleni
program keretében a rászoruló gyermekek szociális nyári
étkeztetése érdekében pályázat
benyújtásáról döntött.
– falunap megrendezéséről hozott
döntést.

2015. június 1.
A Képviselő-testület:

– véleményezte a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Anarcs 2014. évi költségvetésének módosítását és a 2014. évi
zárszámadását.
– elfogadta a Felső-Szabolcsi
Viziközmű Beruházási Társulás
és a Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztéseket.
– pályázat benyújtását határozta
el önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak felújítására).
– megtárgyalta és elfogadta a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
– szúnyogirtásra vonatkozó megállapodás megkötéséről döntött.
– a Polgárőr Szervezet gépjárműhitel problémájának megoldásához nem nyújtott támogatást.

2015. augusztus 3.
A Képviselő-testület:

– pályázat benyújtásáról döntött
a „Középületek kiemelt jelentőségű épület energetikai fejlesztése” című KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú kiemelt projekt
felhívás keretében.

– elfogadta a 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.
– középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési
eljárás indításáról döntött.
– a KEOP-2015-5.7.0 azonosító
számú, „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás keretében benyújtandó pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak ellátására adott
megbízást.

2015. augusztus 24.
A Képviselő-testület:

– tanévkezdési támogatás biztosításáról hozott döntést.
– elfogadta a Gyulaházai Közös
Önkormányzati Hivatal és az
Anarcs Községi Szociális Ellátó
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs Szakmai Programját.
– az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda
alapító okiratának módosításáról döntött.
– az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek
támogatására pályázat benyújtásáról döntött.
– a polgármester ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltásáról rendelkezett.
– sportnap szervezéséről határozott.

2015. augusztus 28.
A Képviselő-testület döntött:

– „Kerékpárút-hálózat fejlesztése”
tárgyban feltételes közbeszerzési eljárás kiírásáról, pályázat
beadásáról.
– az Anarcs Sportegyesület 2015.
évi támogatásáról.

2015. szeptember 3.
A Képviselő-testület:

– a „Középületek energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményét
megállapította, nyertes ajánlattevőként a T-DEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-t kihirdette.

2015. szeptember 14.
A Képviselő-testület:

– rendeletet alkotott az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására.
– elfogadta az önkormányzat
2015. évi gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
– véleményezte a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs és az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi gazdálkodásának első
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót
– 15 éves időszakra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervet fogadott el.
– megbízást adott a Nyírségvíz
Zrt.-nek, mint üzemeltetőnek, a
fejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítására.
– pályázat benyújtásáról döntött
a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elnyerésére.
– a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
határozott.
– egyházi temetők tisztántartásáról hozott döntést.

2015. szeptember 18.
A Képviselő-testület:

– közmű-bérleti szerződés megkötésében foglalt állást a
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és
Térsége Víz- és Csatornamű
Zrt.-vel a Nyírkarász, Anarcs,
Gyulaháza települések közműves szennyvízelvezetése, tisztítása és a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon
keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása tárgyában.
– a „Kisvárda – Anarcs települések közötti kerékpárút építése
és csapadékvíz-elvezetés” tárgyú közbeszerzési eljárásban
az eljárás eredményét megállapította, nyertes ajánlattevőként
a Homokbánya-Hajdúsámson
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t kihirdette.

2015. november 2.
A Képviselő-testület:

– módosította a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
5/2015.(III.02.) rendeletét. A
módosítás következtében az

ellátások köre a szociális célú
tűzifa támogatással bővült.
– módosította a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási megállapodását, döntött annak egységes
szerkezetbe foglalásáról.
– felülvizsgálta a családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módját és
döntött arról, 2016. január 1.
napjától is a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Anarcs által fenntartott Anarcs
Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézmény keretében kívánja
a feladatok ellátását biztosítani.
– a közös önkormányzati hivatalt
létrehozó megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról határozott.
– a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal a Tornyospálcai
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Czóbel Minka
Tagintézménye ingó-és ingatlan elemei vagyonkezeléséről
kötött szerződés módosításáról
döntött.
– „Anarcs Község Önkormányzata középületeinek energetikai
korszerűsítése” című, KEOP5.7.0/15-2015-0308 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan
a mérnöki-műszaki ellenőri feladatok ellátására és a kommunikáció és a nyilvánosság i feladatok ellátására megbízás adásáról
hozott döntést.
– „Kerékpárral Kisvárda és Anarcs
között” című, KÖZOP-3.5.0-0911-2015-0071 azonosítószámú
projekthez kapcsolódóan a kommunikáció és a nyilvánossági
feladatok ellátására, a műszaki
ellenőri feladatok ellátása és a
tervezési feladatok ellátására
vonatkozó megbízás adásáról
hozott döntést.
– Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának határidejét 2016. február 29. napjában
határozta meg.
– t ulajdonosi
hozzájárulást
adott a Beregvíz Kft. részére
a vásárosnaményi 0308/2 hrsz.
alatti telephely elbirtoklás jogcímen történő megszerzéséhez.

2015. november 19.
A Képviselő-testület:

– a fogorvosi ellátásra kötött feladatvállalási szerződés módosításáról hozott határozatot.
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Csengőszó

z iskolai élet akkor
A
jó, ha a szorgalmas
munka mellett sok-sok

programot, változatos
sportlehetőséget és szabadidős tevékenységet
kínál tanulóinak.
Így van ez a mi iskolánkban
is. A nyári balatoni táborban
30 tanulók élte át a táborozás örömeit: a testvériskolával közös programok között
szerepeltek a színészekkel és
rendezőkkel zajló napi érzékenyítő tréningek, Katus Attila
hatszoros aerobik világbajnok
közös edzése és mentálhigiénés előadása, a diákok körében
rendkívül népszerű Children of
Distance zenekar, Szabyest, a
kultúra fiatal nagyköveteiként
számon tartott Kávészünet,
Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti
Színház színművésze és Molnár Ferenc Caramel koncertje. A program része volt egy
memóriajátékkal összekötött
múzeumlátogatás a Latinovits
Emlékmúzeumba. Volt lehetőség sportolásra, az iskolák
bemutatkozására, fürdőzésre és
diszkózásra is. A tábori életről
és a pályázatról a http://anarcs.
testveriskolak.com oldalon várjuk virtuális látogatóinkat.
A sóstói táborban a TÁMOP3.1.4.C-14-2015-0008 számú,
„Zöldgallérosok a Jövőért” a
környezetvédelem fontossága
pályázat keretében iskolánk

30 diákja töltött el kellemes
napokat. Meglátogatták a Sóstói Múzeumfalut, a Nyíregyházi Vadasparkot, fürdőztek,
mandaláztak, profi táncosok
segítségével kóstoltak bele a
tánc örömébe. Az ott töltött
napok alatt megismerték Sóstó
szépségét, városnézésre Nyíregyházára látogattak. A tanulók
kellemes élményekkel tértek
haza.
Szeptember 1-jén megérkeztek a kis elsőseink az iskolába:
Bardi Béla
Ficsóri Dávid
Huszti Csilla
Kiss Tamás
Kosztig Csenge
Papik Tamás
Csiki Benjamin,
akik mára „rutinos” diákokká
váltak. Tanító nénijük, Piszár
Zoltánné segítségével belekóstoltak a betűtanulás, a számolás
rejtelmeibe, megtanulták megszelídíteni a ceruzát, és betűket
formálni, sőt el is olvasni, hogy
mit is írtak. A tanulók, a szülők
és tanító nénijük együtt élik
meg az írás-olvasás-számolás
tudományának elsajátítását.
A többi diákunk sem unatkozott, hisz a tanulás mellett
érdekes és izgalmas programok
vártak rájuk.
Az állatok világnapjára minden osztály különleges és szép
plakátokat készített, így hívták fel a figyelmet a természet

védelmére és az állatvédelemre. A jól sikerült munkák alapján minden osztály I. helyezést
ért el.
Nebulóink minden hónapban
vetélkedhettek, megmérethették tantárgyi tudásukat, sportversenyeken vettek részt.
Az Alma napon egészségnevelési előadást hallgattunk
meg, majd gyümölcskóstoláson
vettek részt a tanulók. Gyorsan
elfogyott az alma, a körte, de
még a sárgarépa és az uborka
is. Igazi sláger lett a céklás-almás ivólé.
A december közeledtével
elkezdődött az ünnepi készülődés az iskolánkban. Az első
adventi vasárnapon az összes
tanuló részvételével, énekszóval és versekkel köszöntöttük
az Úr eljövetelét.
Alsósaink a Sóstói Múzeumfaluban meglátogatták a Mikulást, aki aztán december 4-én
(kicsit hamarabb, mint szokott)

megérkezett iskolánkba, puttonyába az Önkormányzat által
vásárolt Mikulás csomagok
kerültek. A napot Mikulás diszkó zárta, ahol minden tanulónk
kedvére szórakozhatott, táncolhatott.
A téli szünet előtt december
17-én (csütörtökön) délután 4
órától szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket, nagyszülőket és
minden anarcsi lakost az iskolai
karácsonyi ünnepségünkre. A
műsor után jótékonysági vásárt
tartunk, ahol a tanulók, szülők,
nevelők és a kézimunka szakkör által szeretettel készített
karácsonyi ajándéktárgy között
válogathatnak az érdeklődők.
Az ünnep közeledtével az
iskola tanulóközössége és dolgozói nevében áldott, szeretettben, békességben megélt karácsonyt és boldog új esztendőt
kívánok:
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Versenyeredmények
1. Matematika háziverseny
(szeptember 28.):
I. helyezés: Czinke Kamilla
II. helyezés: Kovács Martin
III. helyezés: László Vivien és Szántó Lora
Felkészítő tanár: Dobosné Kiss Ágnes
2. Helyesírási verseny Gyulaháza
(november 9.):
3. osztály: Huszti Zsolt
		
Tótik Veronika
4. osztály: Herceg Melinda
		
Smohai Réka
Felkészítő tanár: Ács Imréné
3. Matematika verseny Gyulaháza
(november 9.):
2. osztály: Sallai Dávid
		
Lakatos Richárd
Felkészítő tanár: Vitai Mihályné
4. Angol háziverseny (november 12.)
I. helyezés: Pongó Zoltán
I. helyezés: Kovács Martin Bence
I. helyezés: Szántó Lora

Felkészítő tanár: Rubóczkiné Csépke
Krisztina
5. Szent László Szakközépiskola ügyességi
verseny (november 18.):
1 lány csapat: Herceg Ivett, Östör Fatima,
Prámer Krisztina
1 fiú csapat: Gál Patrik, Takács Ferenc,
Kiss Dávid
Felkészítő tanár: Nagy Attila
6. Labdarúgó kupa Ilk (november 25.):
3. helyezés
Felkészítő tanár: Nagy Attila
7. Bethlen Gábor Általános Iskola történelem
verseny (november 26.)
Csapat:
Grósz Ádám 6. osztály
		
Szabó Gergő 7. osztály
		
Kovács Ildikó 8. osztály
		
Takács Máté 8. osztály
Felkészítő tanár: Csépke Dóra
8. Mesemondó verseny Ilk
(november 27.)

1. osztály: Kosztig Csenge
Felkészítő tanára: Piszár Zoltánné
2. osztály: Pirigyi Anita II. helyezett
Felkészítő tanára: Vitai Mihályné
3. osztály: Huszti Natália
	Felkészítő tanára:
Tamásné Murin Mónika
4. osztály: Bori Blanka: I. helyezett
Felkészítő tanára: Ács Imréné
9. Nyelvtan háziverseny (november 24.)
5. osztály:
1. hely: Czinke Kamilla
2. hely: Szász Arabella
3. hely: Grósz Gergő
Felkészítő tanára: Kertész Zoltánné
6. osztály:
1. hely: Grósz Ádám
2. hely: Séra Dávid
2. hely: Maczinkó Dániel
3. hely: Oláh Bence
7. osztály
1. hely: Szántó Lora
2. hely: Szabó Gergő
3. hely: Kiss Dávid

8. osztály
1. Gál Patrik
2. Herceg Ivett
Felkészítő tanár: Simon Nóra
10. Asztalitenisz Megyei Diákolimpia
Nyíregyháza
I. – II. korcsoport: László István 2. hely
		
Borbély Szabolcs 3. hely
III. – IV. korcsoport:
lány egyéni: Csépke Erik 1. hely
lány egyéni: Kelemen Boglárka 3. hely
fiú csapat: Fekete László 3. hely
		
Takács Ferenc 3. hely
lány csapat: Csépke Erika 2. hely
		
Herceg Ivett 2. hely
Felkészítő tanár: Nagy Attila
11. Kommunikációs vetélkedő Gyulaháza
5. osztály: Nagy Liliána
6. osztály: Farkas Bianka
7. osztály: Balogh Kinga
8. osztály: Kovács Ildikó
Felkészítő tanára: Kertész Zoltánné és
Simon Nóra
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Hírmondó

Szeretettel várjuk anarcs község lakosait az
adventi vasárnapokon 16.00 órakor kezdődő

gyertyagyújtásra
a falu közös adventi koszorújához

Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti terület

A rendezvény ideje: 2015. december 31. 19 órakor
A rendezvény helye: Anarcs, Általános Iskola
Belépődíj: vacsorával 5.000 Ft személyenként
gyermekjegy (13 éves korig) 4.000 Ft
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Megnyitóműsor
Élőzene
Tánc
Tombola értékes nyereményekkel
Éjféli virsli és pezsgő
Büfé

Az első vasárnapon az iskola,
a második vasárnapon az óvoda,
a harmadik vasárnapon a görög
katolikus egyházközség,
a negyedik vasárnapon a református
egyházközség tagjai műsorral
kedveskednek a falu lakóinak.
Anarcs Község Önkormányzatának finanszírozásával
minden vasárnap a műsor után forralt borral, forró
teával várjuk a lakosokat.
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Jó szórakozást kíván a Református Egyházközség Presbitériuma

„Nem az évek számítanak az életünkben, hanem az élet az éveinkben!”

Községünk idős lakóit köszöntöttük
A 2015. december 12-én megtartott Idősek napi rendezvényen
a képviselő-testület nevében Czóbel Minka Imájával kívánt
Kertész Zoltánné képviselő áldott, boldog karácsonyi ünnepeket, és jó egészséget hozó új esztendőt!
„Az örök fény kifogyhatatlan. Reátok hull és átölel, átfog
egész világosságával, egész melegével az örök Szeretet!”
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„Az örök fény kifogyhatatlan”
„A kétezer évvel ezelőtti betlehemi 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.”
Ezekkel a gondolatokkal szívünkben álltunk az első adventi vasárnapon a koszorú köré,
hogy a falu közössége együtt
élhesse meg az advent békéjét,
azt a mindenekfelett álló békességet és szeretet, amit az Úr
eljövetele, a karácsonyi várakozás jelent.
Amikor az adventi koszorú
köré álltunk, a koszorú zöldje az
életet, az életbe vetett hitet adta
számunkra. A vasárnaponként
fellobbanó gyertyalángokban a
reménység sugara lobbant fel a
szívünkben.
Az advent, a várakozás időszaka, a mindörökké várt beteljesülésé, amikor Isten elküldte
egyszülött fiát a világ megváltására. A mi életünk is csupa várakozás, életünk újabb és újabb
szakaszait várjuk, vágyakozunk
újabb és újabb dolgokra, az
anyagi világ kézzelfogható értékeire: házra, autóra, szuper telefonra és még sok minden másra.
De vajon elegendők-e ezek a
boldogsághoz? Rövidtávon úgy
tűnik, hogy igen. De amikor
életünkben nehéz szakaszokat

élünk meg, sem a ház, sem az
autó nem fog szeretetet, megértést, lelki támogatást nyújtani,
ezt csak a család, a szeretteink,
a barátaink, a közösségeink fogják megadni számunkra.
Az advent időszak azt üzeni
nekünk, hogy a csillogás mögött
a gyertya fénye, az anyagi javak
mögött az igazi emberi kapcsolatok, az igaz érzelmek felismerése jelenti a lélek megtisztulását és segíti a karácsonyra való
lelki felkészülésünket.
Mindenki „fény” és „hő” –
írja Kosztolányi a Halotti beszéd
című versében. Az advent
különösen alkalmas idő arra,
hogy meglássuk egymásban a
„fényt”, a „hőt”, az ígéretet, a
lehetőséget önmagunk megmutatására, a jóra való vágyakozásban, mások megsegítésében.
Különösen igaz ez egy közösségre, amelynek sok tagja van,
mindenki más és más, hiszen az
emberek nagyon különbözőek.
„Hát van a fán egyforma két
levél?” – kérdezi falunk szülötte
Czóbel Minka a Microcosmos
című versében. Igen, nagyon
különbözőek vagyunk, de ez
nem zárja ki, hogy összetartozzunk. Ha igazi közösséggé
akarunk kovácsolódni, a hétköznapok mellett szükség van
az ilyen közösen megélt ünnepi alkalmakra. Tanuljunk meg
együtt ünnepelni és örülni, megélni együtt az advent csodáját, a
gyermekek műsorában, a közösen felhangzó énekben, a lelkészi áldásban, a polgármesteri
gyertyagyújtásban.
Az adventi koszorú a falu

központjában összeköt bennünket, s az hogy szép számmal
eljöttek az anarcsiak ünnepelni,
megélni az adventi békességet
örvendetes és köszönet érdemel.
A négy gyertya, a négy alkalom
ünnepi műsorai és közreműködők: az iskola, az óvoda, a
katolikus, a református egyház
és az önkormányzat összefogása azt elképezi, hogy a faluközösség érzi, hogy megmaradás
és fejlődés záloga a gyermekek
nevelése és a hit. Ebben is össze
kell fognunk, meg kell tartani az
oktatási intézményeket, mert a
jövő nemzedéke ott nevelkedik,
s rájuk kell építeni a jövőben,
jól tudjuk, hogy azok a gyermekek fognak igazán kötődni falujukhoz, akik gyermekségüket itt
élték meg.
A jövőbe vetett reménységünk
szép példái a falu eredményei: a
felújított templomok, a megszépült Bárókert, a megújult
Czóbel-kúria, a felújítás alatt
álló oktatási intézmény és polgármesteri hivatal, a szennyvízberuházás és a kerékpárút.
Az, hogy közösen álltunk
a koszorú körül azt jelképezi, hogy nekünk anarcsiaknak
fontosak az értékeinek, egymás
megbecsülése, a szeretet és a
tisztelet egymás iránt. Az iskolások és az óvodások verssel,
énekkel köszöntötték az első és
a második adventi vasárnapot, a
ránk következő két vasárnapra
pedig imádságos lélekkel az Úr
eljövetelét váró reménységgel
készültek az egyházak.
Az első és a negyedik vasárnapon Diák Péter református tisz-

teletes, a második és a harmadik
vasárnapon pedig Monostory
Marcell parochus áldotta meg
az adventi koszorút.
Az első adventi gyertya lángját Kalinák József polgármester
úr, a másodikat László Józsefné
nyugalmazott óvodavezető lobbantotta lángra.
A harmadik vasárnapon fellobbanó rózsaszín gyertya meggyújtására Kindák István gondnokot kértük fel, a negyedik
vasárnap Takács Tamás gondnok gyújtotta meg az adventi
koszorú gyertyáját.
Minden anarcsi lakosnak azt
kívánom, hogy életük legnehezebb pillanataiban se aludjon ki
lelkünkben a remény gyertyalángja. hiszen mint az Czóbel
Minka írta 120 esztendővel
ezelőtt az 1895-ben írt Imájában: „Az örök fény kifogyhatatlan”.
Azt kívánom, hogy a lelki
közösséget és szeretetet, melyet
az adventi várakozás idején
érzünk, azt később a hétköznapokban is sikerüljön megőriznünk.
Kíséreljük meg ezt tenni
Adventben és az elkövetkező
2016-os évben, hogy Ady Endre
gondolatai valóra válhassanak:
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”
Kertész Zoltánné
képviselő

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván Anarcs Község Önkormányzata!

