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Anarcsi
Hírmondó

A karácsonyt megelőző napok-
ban újságok, rádió, televízió 

ismert, bölcs embereknek felteszi 
a kérdést: Mit is jelent nekik a ka-
rácsony? Rendesen meg is vála-
szolnak az írók, politikusok, művé-
szek, egyházi emberek. 

Aztán, amikor az embernek van ideje és 
végighallgatja vagy végigolvassa ezeket, 
akkor rájön, hogy ezek mind-mind csak 
okoskodások, mind-mind csak emberi 
dadogások, ahhoz képest, amit az Evan-
gélium olyan egyszerűen, olyan tisztán ír 
le. Egyszerűen, sallangmentesen, mert a 
világ legegyszerűbb és legcsodálatosabb 
dolgáról van szó. Azért ünnepelünk ka-
rácsonyt, hogy valami olyasmit tegyünk, 
mint egykor a kántáló kisgyerekek, akik 
megálltak egy-egy ház előtt és megkér-
dezték: „Szabad-e Krisztust dicsérni?” És 
a háziak azt mondták: „Szabad.” Akkor 
elkezdtek énekelni, elkezdtek betlehe-
mezni. 

Semmi mást nem kell tenni, csak ki-
mondani: „Boldog születésnapot Jézus!” 
Mert ha ezt elmondtuk, akkor elmondtuk 
a legfontosabbat, akkor elmondtuk azt, 
amiért karácsonykor érdemes összegyűl-
ni, érdemes ajándékokat készíteni és adni, 
egymásnak üzenetet küldeni, egymásra 
rágondolni. 

Nemrég hallottam egy kedves, de na-
gyon igaz gyermektörténetet. Az egyik 
családban kisgyermek született és elmen-
tek meglátogatni az unokatestvérek. A 
három közül a legkisebb, aki nyilván a 
csecsemőhöz képest már nagyobbacska 
volt, egész idő alatt, amíg ott voltak mást 

sem csinált, csak mindig odaszaladt a 
bölcsőhöz, amiben feküdt a csecsemő, és 
azt mondta: „Hú de kicsi vagy!” Ő, aki a 
testvérei mellett mindig a legkisebb volt, 
most nagyon élvezte, hogy van valaki, aki 
még kisebb nála. 

Valahogy így vagyunk a karácsonnyal 
is, hogy mondjuk: Boldog születésnapot 
Jézus! De hozzátesszük: „Milyen kicsi 
vagy!” Nem tudnál többet tenni? Nem 
tudnál látványosabban szabadítója lenni 
ennek a világnak? Nem tudnád sokkal 
megrázóbban megmutatni, hogy velünk 
az Isten!? 

De akik boldog születésnapot kívánnak 
ezen az ünnepen, azoknak jó megtanulni 
a karácsonyi mozdulatot. A gyermekhez, 
hogy igazán lássuk, hogy igazán érzékel-
jük, oda kell hajolni. Ez az odahajló moz-
dulat, ez a legszebb karácsonyi kívánság, 
a mi Urunknak, Jézusnak. Ez az odahajló 
mozdulat, amelyikkel észrevesszük, felfe-
dezzük Őt. Tulajdonképpen ez az odahaj-
ló mozdulat, amelyik átjárja karácsonyi 
szokásainkat. Leülünk egymás mellé a 
családban, odahajlunk egymáshoz, kívá-
nunk áldott ünnepet és ebben az odahaj-
lásban benne van: velünk az Isten. Ebben 
az odahajlásban benne van: Ő azt akarja, 
hogy megmaradjunk az Ő közelségében, 
Ő azt akarja, hogy megmaradjunk az Ő 
szeretetében. Ő azt akarja, hogy az Övéi 
legyünk. Ez a karácsony igazán embersé-
ges mozdulata. Mert amíg csak egyre na-
gyobbak, egyre többek akarunk lenni, ad-
dig Jézus egyre kisebb lesz. Csak rakjuk 
magunk alá a kis sámlikat, kapaszkodunk 
a lépcsőfokokon, hogy érezzük, egyre 
nagyobbak vagyunk. Viszont onnan már 
nem látni Őt igazán, onnan már nem érez-

ni az Ő közelségét, onnan már nem érezni 
az Ő szabadító irgalmát és szeretetét. Pe-
dig a gyermek megszületett, a gyermek 
itt van és azt kérdezi: Hiszitek-e, hogy itt 
vagyok? Kellek-e nektek? Tudtok-e ve-
lem valamit kezdeni? 

A gyermek néz, és ez a mi reménysé-
günk. Látja ezen a karácsonyon is a vilá-
got úgy, ahogy van. Nem szépítve, nem 
színesítve, hanem úgy, ahogy van. Lát 
kétségbeesett embereket, akiknek minden 
reménységük odaveszett, mert elveszí-
tették munkájukat, ahonnan mindennapi 
élelmük és megélhetésük adatott. Mert 
a bank elvette lakásukat és az utcára ke-
rültek, vagy mert leírták őket, mert nem 
eléggé EU konformak. A gyermek néz, 
csak oda kell hozzá hajolni, mert aki tá-
volról, messziről akarja nézni, annak nem 
lesz karácsonya, annak nem lesz odahajló 
mozdulata, megtartó hatalma. De aki ezt 
meg tudja tenni, annak van, annak lesz, 
annak megmarad. A gyermek néz és lát, 
és ez a mi karácsonyi reménységünk 
most is. 

Mit adott Ő és mit adhatunk mi Neki? 
Ha ez az egy nap igazán karácsony, ak-
kor a többiben van erőnk az elszakadtat 
összekötözni, a gyengét megerősíteni, az 
otthontalannak hajlékot készíteni és meg-
tanulni valóban jól látni a szívünkkel. 
„Nyílj meg szívem lásd meg jobban, ki 
fekszik itt e jászolban” – mondja gyö-
nyörű szép, igaz karácsonyi énekünk. Ha 
megnyílik a szívünk, és odahajlunk, akkor 
látjuk Őt, az egyetlent, aki ma is szabadít, 
aki ma is él és uralkodik. Ő adjon áldott, 
szent karácsonyt mindannyiunknak. 

Diák Péter 
református lelkész

Karácsony „Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, 
ki fekszik itt e jászolban? 

Ez a gyermek bizonyára az Úr Jézus, Isten Fia.” 
(Református Énekeskönyv: 316. dicséret 7. vers)

Minden anarcsi lakosnak békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag új évet kíván Anarcs Község Önkormányzata
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2011. szeptember 14. 

A Képviselő-testület:
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatás és Könyvtár Tornyos-
pálca 2011. évi költségvetésének 
módosítását.
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatás és Könyvtár Tornyospál-
ca 2011. évi költségvetésének első 
féléves teljesítéséről szóló tájékozta-
tóját.
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szetoktatás és Könyvtár Tornyospál-
ca 2011. évi költségvetésének szep-
tember 1-jei módosítását.

2011. szeptember 19. 

A Képviselő-testület 
 Fogászati ügyeleti ellátásra jogi ●●

személyiséggel nem rendelkező tár-
sulást hozott létre. A döntésnek kö-
szönhetően 2011. november 1-jétől 
4600 Kisvárda, Szent György tér 2. 
szám alatt (központi orvosi rendelő) 
megkezdte működését a fogásza-
ti ügyelet, amit a betegek szombat, 
vasárnap, ünnep és munkaszüneti 
napokon 8.00 és 12.00 óra között ve-
hetnek igénybe.

2011. október 12. 

A Képviselő-testület 
 Módosította és egységes szerkezetbe ●●

foglalta Anarcs Község Önkormány-
zata Képviselő-testületének Polgár-
mesteri Hivatala alapító okiratát.
 Elhatározta, hogy csatlakozik a Bur-●●

sa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi fordulójához és kiírta az „A” 
típusú pályázatot a jelenlegi felsőok-
tatási hallgatók számára valamint a 
„B” típusú pályázatot a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánók szá-
mára.
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Óvoda, Alap-
fokú Művészetoktatás és Könyvtár 
Tornyospálca Nevelési, Pedagógiai 
Programját.
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tor-
nyospálca Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.
 Megtárgyalta és tudomásul vette a ●●

véleményezte a Közös Fenntartású 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tor-
nyospálca beszámolóját.
 Elbírálta Szécsi Tibor kérelmét és ●●

úgy határozott, hogy az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonát képező, 
Anarcs, Kossuth utca 43. szám alatt 
található Teleki-Rabovay-kúriában
–  újjáépíti a lakók által használt szo-

ba fűtéséhez szükséges kéményt,
–  az épület világítása érdekében a 

villamos hálózatot megjavíttatja,
–  beüvegezteti a betört ablakokat.

 Elhatározta, hogy az orvosi rende-●●

lőben lévő Thermotéka 45 kW tel-
jesítményű gázkazánt lecseréli egy 
Westend Star Digit turbós 31 kW 
teljesítményű kazánra. A munkálatok 
elvégzésével Kelemen Ferenc (4600 
Kisvárda, Jókai út 7. szám alatti sza-
bályozás-technikai műszerészt bízta 
meg. Az ehhez szükséges 326 000 
+Áfa összeget költségvetéséből biz-
tosította.
 Jóváhagyta Anarcs Község Önkor-●●

mányzatának 2012. évi belső ellen-
őrzési tervét.
 Elhatározza, hogy az Anarcs belte-●●

rület 4105. számú úton gyalogos-át-
kelőhelyet létesít és az engedélyes 
tervek elkészítésével a V-OZSI Ta-
nácsadó Szolgáltató Kft. (4400 Nyír-
egyháza, Ószőlő u. 105. fsz. 2.) bíz-
za meg abban az esetben, ha az általa 
ajánlott ár tartalmazza a közlekedési 
és a közvilágítási tervek készítésé-
nek költségeit is. Az engedélyes terv 
elkészítéséhez szükséges 280 000 Ft 
+ Áfa összeget költségvetésében biz-
tosítja.
 Zárt ülés keretében rendkívüli gyer-●●

mekvédelmi támogatást állapított 
meg és átmeneti segély iránti kérel-
meket bírált el.

2011. november 2. 

A Képviselő-testület 
 A területi ellátási kötelezettséggel ●●

működő fogorvosi körzetben he-

lyettesítés ellátásáról határozott. A 
döntés értelmében az anarcsi betegek 
vonatkozásában a fogorvosi felada-
tokat helyettesítés keretében 2011. 
december 1-jétől dr. Kazamér Csaba 
László látja el. A fogorvosi rendelés 
helye: 4600 Kisvárda, Labanc u. 8.  
A rendelési idő:
Kedd: 14.30-17.00
Csütörtök: 14.30-19.00
Péntek: 14.30-16.00

2011. november 22. 

A Képviselő-testület 
 Elfogadta a Kisvárdai Rendőrka-●●

pitányság beszámolóját a település 
közbiztonsági helyzetéről.
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tor-
nyospálca intézmény 2011. évi III. 
negyedéves gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját.
 Elfogadta az Önkormányzat 2011. ●●

évi gazdálkodásának háromnegyed-
éves helyzetéről szóló tájékoztatót.
 Megállapította az Önkormányzat ●●

2012. évi költségvetési koncepcióját, 
mely szerint a 2012. évi fejlesztési, 
beruházási feladatok az alábbiak:
–  gyalogos átkelőhely kialakítása,
–  gyalogos híd építése a Dózsa 

György utca – Damjanich utca irá-
nyában,

–  Czóbel kúria és a Bárókert fel-
újítása,

–  Rabovay kúria és a hozzá tartozó 
udvar felújítása,

–  hiányzó csapadékvíz-csatornák, fo-
lyókák kiépítése, javítása,

–  hiányzó járdák megépítése, a meg-
lévők javítása,

–  szennyvíz hálózat és tisztítótelep 
megépítésére irányuló beruházás 
megindítása.

 Módosította Anarcs Község Önkor-●●

mányzata 2011. évi költségvetését.
 Módosította Anarcs Község Önkor-●●

mányzatának Szervezeti és Működé-
si Szabályzatát.
 Megalkotta a hivatali helyiségen kí-●●

vüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés szabályairól és 
díjáról szóló rendeletét, mely szerint 
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Bursa Hungarica 
Anarcs Község Önkormányza-

tának Képviselő-testülete a 
2011. október 12. napján tartott 
testületi ülésén döntött arról, 
hogy csatlakozik a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi for-
dulójához. 

Ekkor döntött arról is, hogy pályá-
zatot ír ki a jelenlegi felsőoktatási 
hallgatók („A” típusú pályázat) és 
a felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánók számára („B” típusú 
pályázat).

Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2012. évi fordulója kereté-
ben Anarcs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez 31 db „A” 
típusú és 0 db „B” típusú pályázat 
érkezett.

A Képviselő-testület 2011. novem-
ber 22. napján megtartott testületi 
ülésén bírálta el a beérkezett pályá-
zatokat, melyek közül 31 db „A” 
típusú pályázatot támogatott. 

A Képviselő-testület a pályázó-
kat – „A”  típusú pályázat esetén 10 
hónapon keresztül havi 3.000,- Ft 
összegű támogatásban részesítette.

A Bursa Hungarica Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat Anarcs Köz-
ség Önkormányzatának 2011. évben 
930.000 forintjába kerül.

dr. Dolhai Edina
jegyző
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hivatali munkaidőn túli anyakönyvi eseményért fizetendő díjak  
az alábbiak szerint alakulnak

 A B
 Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja (Ft-ban)
1. Hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolítása 10.000
2. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása 15.000
3. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali időn túli anyakönyvi  
 esemény lebonyolítása 20.000
A táblázatban megállapított összegek ÁFA nélküli árak, melyekre a hatályban 
lévő mindenkori ÁFÁ-t kell számolni.

az anyakönyvvezető és közreműködő egyéb személyek részére  
megállapítandó díj 

 A B
 Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja (Ft-ban)
1. Anyakönyvvezető díja 7 000
2. Egyéb közreműködő díja 3 000 Ft/fő

Mentesül a díj megfizetése alól a házasságkötési szándékot bejelentő pár, 
ha legalább az egyikük állandó anarcsi lakos.

 Elfogadta a 2011. évi adóztatásról ●●

szóló beszámolót.
 Nyilatkozatot adott ki az önkormány-●●

zati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás-
hoz (iskola régi szárnyának nyílás-
záró cseréje) kapcsolódóan. 
 A Teleki-Rabovay-kúria veszélyes ●●

állapotának elhárítására irányuló kö-
telezés teljesítése érdekében elhatá-
rozta, hogy a statikai szakvélemény 
elkészítésével és a munkálatok folya-
matos statikai felügyeletével meg-
bízza a GERE-TERV Kft.-t (4400 
Nyíregyháza, Család u. 45. 3/11.).
 2011. december 1. napjától 2012. ●●

március 31. napjáig szóló határozott 
idejű vállalkozási szerződés kötött 
Pintér László egyéni vállalkozóval 
hótolás elvégzésére. A vállalkozó díj 
összegét bruttó 7 000 Ft/munkaóra 
összegben határozta meg.
 Elhatározta, hogy 2011. december ●●

17-én 11.00 órától Idősek Napja 
rendezvényt szervez, melynek kere-
tében minden 60 éven felüli anarcsi 
lakost vendégül lát és megajándékoz. 
Az ajándékcsomag 2 500 Ft értékű 
vásárlási utalványt, két csomag sza-
loncukrot és egy üveg Béres Csep-
pet tartalmaz. Az ehhez szükséges 
1 150 000 Ft-ot költségvetéséből 
biztosította.
 Közmeghallgatás összehívásáról ●●

döntött, 2011. december 16-án 17.00 
órára.

 Véleményezte Kisvárda Város Ön-●●

kormányzata Képviselő-testületének 
a szociális alapszolgáltatások és sza-
kosított ellátások intézményi térítési 
díjainak megállapításáról szóló ren-
delet-tervezetét.

 Módosította a helyi iparűzési adóról ●●

szóló rendeletét. A döntés értelmében 
2012. január 1-jétől.

 az állandó jelleggel végzett iparűzési ●●

tevékenység esetén az adó évi mérté-
ke az adóalap 1,7%-a.

 az ideiglenes jelleggel végzett építő-●●

ipari tevékenység esetén az adó mér-
téke napi 5 000 Ft.

 az ideiglenes jelleggel végzett min-●●

den más tevékenység esetén az adó 
mértéke napi 2 000 Ft.

 Zárt ülés keretében elbírálta a Bur-●●

sa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi fordulója keretében benyújtott 
pályázatokat; jelzálogjog törléséről 
határozott; átmeneti segély iránti ké-
relmeket bírált el; Anarcs Község 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
által átadott 105 000 Ft kiutalásáról 
döntött, melynek köszönhetően 35 
rászoruló, kisebbséghez tartozó csa-
lád jut 3 000 Ft összegű vásárlási 
utalványhoz; átmeneti segély iránti 
kérelmeket bírált el.

dr. Dolhai Edina
jegyző
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Újszülött neve Szüleik Születés ideje

Szabó Mátyás – Kisvárda Szabó Ferenc és Török Evelin 2011. szeptember 24.
Takács Bálint – Kisvárda Takács Nándor és Baglyos Klára 2011. szeptember29.

2011. augusztus 25. – 2011. november 24.

Én megóvlak, megvédelek
S nem kell más, csak szereteted.
Lelked tiszta, láttam rögtön,
Boldog leszel itt a Földön!

 Elhunyt neve:  Halálozás ideje

Bányai Péterné  Anarcs, 2011. szeptember 11.
Szép László Anarcs,  2011. szeptember 12.
Takács Béláné    Kisvárda,  2011. szeptember 23.
Nagy Gergely     Nyíregyháza,  2011. szeptember 29.
Juhász Károlyné  Kisvárda,  2011. október 12.
Balogh Béla  Anarcs,  2011. október 15.
Juhász Károly     Kisvárda,  2011. október 9. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafenn örök boldogságot!

Advent
Karácsony előtt négy héttel 

egy angyal érkezik a Földre. 
Égkék ruhában jár-kel az em-
berek között, de azok annyira 
el vannak foglalva az ünnepek 
előtti készülődéssel, hogy észre 
sem veszik. 

A vásárlási láz – szebbet, nagyobbat, 
drágábbat, a pénztárgépek kattogása, 
a reklámok harsogó zaja elnyomja az 
angyal szavait, a szupermarketek tarka 
tömege elrejti törékeny alakját. Min-
den csillog-villog, zenél, követel: ve-
gyél még, még, még... Színes-fényes 
papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük 
sivárságát. Pedig csupán egy gyertya 
fénye s egy kis csend elég lenne ahhoz, 
hogy az angyal a vendégük lehessen. 

Karácsony előtt három héttel egy 
másik angyal érkezik. Feladata, hogy 
aranyszálból szőtt kosarát telepakolja 
ajándékokkal, s felvigye a mennybe. 
A kosár azonban nagyon törékeny; a 
rengeteg összevásárolt játék, ékszer, 
parfüm, plazma-tv súlya összeroppan-
taná. Az angyal nem is ilyen ajándék 
után kutat. Türelmesen, embertől em-
berig haladva keresi azt, ami súlyta-
lan, végtelen, nem kerül semmibe, 
mégis mindennél többet ér. Az angyal 
a szeretet apró morzsáival tölti meg a 
kosarat.

Karácsony előtt két héttel újabb an-
gyal látogat a Földre. Végigjár minden 
házat, minden otthont, néhol elidőzik 
néhány percre, máshonnan szinte me-
nekül. Tágas tereken sétál, kivilágított 
parkokban üldögél, figyeli a beszélge-
tő, egymásra mosolygó embereket. A 
hidegtől kipirosodott ujjak kulcsolód-
nak a forralt boros poharakra, gyere-

kek hancúroznak a frissen esett hóban, 
félrebillent fejű hóember álldogál egy 
terebélyes fenyőfa oltalmában. 

Az angyal örömét leli a látottakban, 
meg-megérinti az embereket, s azok 
szívébe békesség, szemükbe ragyogás 
költözik. A várakozás ünneppé vará-
zsolja a hétköznapjaikat.

Egy héttel karácsony előtt angyalok 
serege érkezik, elhozzák a dalt, a ze-
nét, a táncot. A várakozás lassan véget 
ér, a megbocsátás egymásba kulcsolja 
az emberek kezét. Emberekét, akik 
nem felejtették el várni az angyalokat, 
akik nem felejtettek el hinni a csodá-
ban, akiknek a karácsony nemcsak a 
díszes fenyőfát, a finom ételeket, az 
ajándékokat jelenti, hanem a több mint 
két évezredes titkot is. 

Ők azok, akik a szent éjjelen für-
készve figyelik az eget, s a csillagok 
fénye a mennybe vitt szeretetet szipor-
kázza vissza rájuk
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Szeptember elsején 18 kis el-
sőst köszöntöttünk intézmé-

nyünkben, akik nagyon hamar 
beilleszkedtek az iskolai életbe. 
A kötetlenebb óvodai foglalko-
zások után megismerkedtek a  
házirend szabályozta iskolai min-
dennapokkal. 

Legfőbb feladatuk nekik és a többi 
iskolás gyermeknek is a tanulás, amit 
a nevelők odaadó munkájukkal segíte-
nek. Természetesen minden szülőnek is 
kötelessége gyermeke tanulmányi elő-
menetelét legjobb tudásával segíteni. A 
közös együttműködés tanár-diák-szülő 
között hozza meg a legjobb eredménye-
ket az iskolai életben. Iskolánk minden 
nevelője arra törekszik, hogy boldog, 
kiegyensúlyozott ugyanakkor megfelelő 
tudással rendelkező tanulókat neveljünk. 
Ehhez minden tárgyi, technikai feltételt 
is biztosít az iskola. Modern számító-
gépparkunk mellett digitális tábláink is 
igen népszerűek a tanulók körében.

Persze a tanulás mellett a szabadidős 
tevékenységre is bőven kínálunk le-
hetőséget. Minden tanuló érdeklődése 
szerint válogathat az iskola szakköri 
kínálatából. Az egészséges életmódról 
sem feledkezünk meg a sportkörök, 
táncórák, úszásoktatás remek alkalmat 
nyújtanak a mindennapos testmozgásra. 

Az ősz folyamán az iskola régi épü-
letszárnyában a nyílászárók cseréjére 
került sor. A munkálatok ideje alatt 
nem volt tanítás az iskolában, de a 

tanulókkal hasznosan töltöttük el ezt 
az időt. Tanulmányi kirándulást ren-
deztünk, melynek a teljes költségét az 
iskola szülői munkaközössége biztosí-
totta. Meglátogattuk a közös intézmény 
tornyospálcai iskoláját, ahol a gyerekek 
a testvérosztályaikkal ismerkedtek. Az 
ottani alsósok műsorral kedveskedtek 
a mi alsós gyerekeinknek, a felsősök 
pedig táncfoglalkozáson vehettek részt, 
illetve a két iskola focicsapata is össze-
mérte a tudását. A vidám délelőttöt a 
ricsikai erdőben folytattuk, ahová lovas-
fogatokon utaztunk ki. Igazi élményt 
jelentett kisebbeknek és nagyobbaknak 
is a kocsikázás. A finom meleg ebédet 
a szabadban fogyasztottuk el igencsak 
jó étvággyal. Az emlékezetes napot itt-
hon diáknap követte. A papírgyűjtéssel 
induló nap érdekes programokkal várta 
a tanulókat. Az alsósok kisétáltak a Ho-
moki farmra, ahol vidáman töltötték el 
a délelőttöt. A felsősök a kézműves fog-
lalkozások mellett előadói tehetségüket 
is megcsillantották a tornateremben zaj-
ló karaoke alkalmával. 

A szülői közösség és az iskola jóté-
konysági báljára 2011. november 19-én 
került sor. Sikeres rendezvényünk vala-
mennyi támogatójának ezúton is köszö-
netet mondunk a felajánlásokért.

Iskolánkból alsós és felsős gyermek-
nek vásároltak a szülők színházbérletet. 
A kicsik már két érdekes előadást tekin-
tettek meg. A nagyobbak számára pe-
dig emlékezetes marad a Liliomfi című 
előadás.

Akiknek nincs színházbérletük sem 
szomorkodhatnak, mert már két bábelő-
adás volt iskolánkban is, melyre az ovi-
sokat is mindig szeretettel meghívtuk. A 
kis kakas gyémánt félkrajcárja előadást 
egy határontúli  bábcsoport előadásában 
néztük meg. A Kalamona bábcsoport 
szórakoztatott kicsiket és nagyokat de-
cember 5-én, és hozta el nekünk a Mi-
kulást is, akinek a puttonyában minden 
tanuló számára ott lapult az önkormány-
zattól kapott mikuláscsomag.

A szünet előtti utolsó napok az ad-
venti készülődés jegyében zajlanak. Az 
osztályokban már érződik a karácsonyi 
hangulat, az aulában már feldíszítettük 
a karácsonyfát. A szeretet, a jóság, a 
meghitt pillanatok most gyakrabban lá-
togatnak el az iskolába és megérintik a 
gyermeki szíveket. Az apró ajándékok, 
mind-mind a szeretet jegyében készül-
nek, hogy majd valakinek örömet okoz-
zanak szentestén. 

Tanár és diák együtt éli meg ezekben 
a napokban a karácsonyi várakozás örö-
meit. Azt kívánjuk, otthon a családok-
ban is uralkodjék a szeretet, a békesség 
és  a megértés ezekben a napokban!

Teljenek meg a szívek szeretettel, 
a lelkek egymás iránti figyelemmel! 
A szeretet fényei ragyogjanak minden 
házban! 
Legyen áldott, boldog és békés minden 

család karácsonya! 
Tiszta szívvel kívánja az iskola vala-

mennyi diákja és dolgozója.
Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető

Iskolai élet tanévkezdéstől karácsonyig
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Zöld Mozaik Pályázat
A Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület pályázatot ír ki 

Zöld Mozaik címmel. 
A pályázat egyetlen kikötése, hogy a pályamunkák kizárólag színes műanyag flako-
nokból előállított mozaik lapokból készülhetnek, megfelelő alapra ragasztva. Ezek 
lehetnek képek, dísztárgyak, szobrok, vagy más ötletes holmik. 
A Zöld Mozaik pályázatra jelentkezhetnek gyerekek, felnőttek, egyének, csoportok, 
egyszóval bárki, aki a munkáját a nagyközönség elé kívánja tárni. A Felső-Szabolcs If-
júságáért Egyesület minden egyes munkát vándorkiállításon mutat be.
A Zöld Mozaik pályázat célja, hogy rámutasson a környezetszennyezés mértékére, va-
lamint az újrahasznosítás fontosságára.

A pályamunkákat a Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület 
2012. március 1-ig várja a következő címen: 

4546 Anarcs, Ady E. u. 11. (előzetes egyeztetés szükséges telefonon, vagy e-mailen). 
Eredményhirdetésre és a díjak átadására 

2012. március 5-én kerül sor. 

Információt Megellai Katalin, a pályázat programkoordinátora ad a 
06-70/379-85-19-es telefonszámon,  

vagy a fszabolcs.ifjusagi.egyesulet@gmail.com e-mail címen.

Eredményes munkát kíván az egyesület elnöke,
Megellai Nándor

2011. novemberében megalakult 
anarcsi székhellyel a Rétközi 

Tehetségpont. Ez egy országos 
hálózat, amely a mi térségünkben 
is immár felkarolja a tehetséges 
gyerekeket és felnőtteket. 

Nem csak a művészetek területén, 
hanem az irodalom, a biológia vagy 
más tantárgy kiemelkedően tehetsé-
ges tanulói is számíthatnak a Rétközi 
Tehetségpont segítségére. A Rétközi 

Tehetségpont helyi mentora Megel-
lai Katalin, aki szem előtt tartva a 
térségünkben élők igényeit, gazdag 
programokkal és előadásokkal kíván-
ja előmozdítani a tehetségek fejlődé-
sét. Ennek keretében a Felső Szabolcs 
Ifjúságáért Egyesülettel közösen Zöld 
Mozaik címmel környezetvédelmi és 
újrahasznosítási pályázatot írtak ki, 
melyről a helyi médiákban tájéko-
zódhatnak.

Megalakult a Rétközi Tehetségpont

 kedd-péntek: ●● Bűnbánati istentiszteletek – 18.00 óra
 december 24. (szombat) szenteste 18.00 óra●●  – gyermekek karácsonyi műsora
Karácsony 1. nap:●●

 11.00 óra ●● – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
 15.30 óra●●  – Ünnepi istentisztelet legátusszolgálattal (Kovács Tamás)

Karácsony 2. nap:●●

11.00 óra – Ünnepi istentisztelet legátusszolgálattal (Kovács Tamás)●●

 december 31. 17.00 óra●●  – Óévi hálaadó istentisztelet
január 1. 11.00 óra●●  – Újévi istentisztelet

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink 
a református templomban

Ima
Hozok nektek egy fehér virá-

got, s azt adom néktek. A 
megváltó szívében van gyöke-
re, s virágai ellepik a földet, s 
az azon túli végtelenséget. Illata 
balzsamos.

Világossága az égnek Szentlélek! Szállj 
szívünkbe áldásoddal, oszlasd el a gyű-
lölet, 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 elvo-
nult 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 tenger szí-
vünk. 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 sötét-
séget: 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!

Czóbel Minka

A katolikus templomban
December 24. (szombat) szenteste:
20.00 – Szent liturgia
Karácsony 1. nap: 10.30 – Szentmise
Karácsony 2. nap: 11.00 – Szentmise
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Az első nagy trauma a szülők 
és a gyermekek életében, mi-

kor a családból a gyermek elő-
ször kikerül intézményi nevelésre 
az óvodába. A szülők és a gyer-
mekek kapcsolatának jellegze-
tességei meghatározó befolyást 
gyakorolnak a gyermek közösségi 
életére, társas kapcsolatainak ala-
kulására. 

Ez az első leválás általában nem megy 
könnyen senkinek. Tulajdonképpen ez 
természetes is, hisz egészséges, nyugodt 
családi háttérből kikerülve új világba 
csöppen a kis gyermek. A beszoktatás 
nehézségein túl vagyunk, már csak néha 
fordul elő egy kis pityergés, sokkal in-
kább jellemző a jókedvű, vidám gye-
rekzsivaj. Az ősz sok-sok lehetőséget 
nyújtott az ismeretszerzésre: séták a Bá-
rókertben, termések gyűjtése, almaszü-
ret, és az egyéb betakarítási munkálatok 
megismerése tette élmény gazdaggá ezt 
az időszakot. A termésekből változatos, 
érdekes bábokat készítettünk, amelyeket 
az óvoda öltözőjében kiállítottunk. Az 
iskolával való kapcsolatunkat a tartalmas 
együttműködés jellemzi, amely a kölcsö-
nös intézménylátogatásokat, közös prog-
ramokat is tartalmazza. Így már év elején 
lehetőségünk nyílt meglátogatni a kis 
elsősöket, és meggyőződni róla, hogy jól 
beilleszkedtek, és megállják a helyüket 
az iskolában is. Bemutató órákat nézhet-
tünk meg, amelyen a szülők is részt ve-
hettek. Az óvodában a Tűz témakör fel-
dolgozása zajlik, amely során változatos 
módszerekkel történik az ismeretszerzés. 
Lehetőségünk nyílt egy kedves tűzoltó 
apuka közbenjárása által, hogy egy igazi 
tűzoltó autóval ismerkedhessenek meg 
a gyermekek. Felejthetetlen élménnyel 
gazdagodtak ezen a napon. 

December 6-án az óvodánkba is el-
látogat a Mikulás. A gyermekek nagy 
izgalommal készülnek erre a napra. A 
középső csoportos gyermekek a kis mű-
sorukat a szülőknek is előadták nyílt 
nap keretében. Bábelőadást és mikulás-
csomagot is kaptak ajándékba, amelyet 
az önkormányzatnak köszönhetünk. Az 
adventi készülődés során fontosnak tart-
juk, hogy a gyermekek érzelmileg rá-
hangolódjanak az ünnepre, érezzék, ez a 
nap más mint a többi. A tevékenységek 
közben sokat beszélgetünk a családról, 
az összetartozásról, a szeretetről, az aján-

dékozásról. A várakozás tetőpontja a 
közös karácsonyi ünnepség, amelyen az 
óvoda apraja-nagyja együtt díszíti fel a 
fenyőfát és együtt élvezzük a nagycso-
portosok előadását, betlehemes műsorát. 
A karácsonyi készülődésbe bevonjuk a 
szülőket is, hisz ők is részesei lehetnek 
egy nyílt nap keretében az örömteli vára-
kozásnak, ajándékkészítésnek, műsorunk 
megtekintésének.

Az Anarcsi óvodás gyermekekért ala-
pítvány nevében köszönetet mondok a 
nevelőtestületünk és a gyerekek nevében 
a felajánlott adó 1%.ból kapott 64 000 
Ft-ért. A befolyt összegből és az előző 
évekből maradt pénzből kanapékat vásá-
roltunk minden óvodai csoportba.

Márai Sándor szavait idézve, kívánok 
a Czóbel Minka Óvoda valamennyi dol-
gozója nevében: Békés , boldog karácso-
nyi ünnepeket és sikeres új esztendőt!

„Tudod, karácsonykor az ember min-
dig hisz egy kissé a csodában, nemcsak 
te és én, hanem az egész világ, az embe-
riség, amint mondják, hiszen ezért van 
az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül 
élni” Márai Sándor

Kristóf Ibolya óvodavezető

Czóbel Minka Óvodai hírek Betlehem
A karácsonyi népszokások közül a 

betlehemezés a legismertebb és leg-
elterjedtebb. A paraszti betlehemezés 
középpontjában a betlehemi pásztorok 
párbeszédes, énekes játéka áll. A dra-
matikus játék fő eleme a pásztorjáték, 
amely a három pásztor, köztük a na-
gyothalló öreg tréfás párbeszédére épül. 
A betlehemezés fő kelléke a templom 
alakú betlehem, amelyben a Szent Csa-
lád látható. A pásztorjáték szereplői: a 
kis templomot vivő két angyal, három 
pásztor, ami egyes vidékeken kiegészül 
több szereplővel. A szereplők ma is el-
játsszák a Jézus születéséről szóló bib-
liai történetet, majd átadják ajándékai-
kat, jókívánságaikat. Ezután a háziak 
megvendégelik őket.

Sokféle betlehemest ismerünk. A le-
garchaikusabbak az erdélyi játékok, 
ezeket néha felnőtt férfiak adják elő, 
és a pásztorok álarcot is viselhetnek. 
Egyik érdekes példája a Dunántúlra 
települt bukovinai székelyek csobáno-
lása (betlehemezése). Ennek része a 
betlehemes pásztortánc. A betleheme-
zés sajátos változata a bábtáncoltató 
betlehemezés. Magyar nyelvterületen 
a Dunántúlon és a Felső-Tiszavidéken 
fordul elő. 

2010-ben Anarcs község önkormány-
zata az iskola előtti téren állított fel 
betlehemet, az idei évben a katolikus 
egyház élő betlehemmel ajándékozza 
meg a község lakóit.

A betlehemesek szenteste 7:30-kor 
indulnak a katolikus templomtól a Kos-
suth utcán a boltig, majd vissza a temp-
lom elé. A katolikus egyházközség min-
denkit szeretettel vár és hív, hogy néző-
ként vagy énekszóval kapcsolódjanak 
be a betlehemezés szép hagyományába.
 Kertész Zoltánné
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A háborúban elesettek emlékezeté-
nek megőrzéséről történő gondoskodás 
minden nemzet alapvető kötelessége. 
A mi falunkban, Anarcson is emlékmű-
vet állítottunk hősi halottainknak, hogy 
ne feledkezzünk meg róluk. De régi 

adósságunk, hogy felkerüljön azoknak 
a neve, akik életükkel adóztak az első 
vagy a második világháborúban. Ha-
lottak napján gyertyát gyújtottunk az 
első és második világháborús emlék-
műnél.

A második világháborús halottak 
felkutatása még folyamatban van. 
Kérem, azokat az anarcsi lakosokat, 
akik információval tudnak szolgálni a 

06-30/658-9659-es telefonszámon, a 
hirmondo.anarcs@citromail.hu email 
címen, vagy személyesen jelezzék fe-
lém. Köszönettel: Kertész Zoltánné

Kötelességünk az emlékezés

Az emlékezés gyertyái ebben az évben a következő  
első világháborús halottakért égtek:

1. Bakancsos János született: Anarcs, 1884 elhunyt: orosz hadszíntér
2. Barcin István Anarcs,1906 orosz hadszíntér
3. Cséke Dániel Kocsord,1886
4. Dajka József Anarcs, 1893 orosz hadszíntér
5. Dankó János Anarcs, 1895 orosz hadszíntér
6. Jánvári István Anarcs, 1900 orosz hadszíntér
7. Kapin János Záhony, 1887 orosz hadszíntér
8. Karámos Miklós Anarcs, 1890 orosz hadszíntér
9. Karskó János Rétközberencs, 1887 orosz hadszíntér
10. Kristóf Károly Anarcs,1899  orosz hadszíntér
11. Krusinszki József Anarcs, 1888 orosz hadszíntér
12. Molnár Ferenc Anarcs, 1898 orosz hadszíntér
13. Molnár Sándor Anarcs, 1898 orosz hadszíntér
14. J. Takács Sándor Anarcs, 1893 orosz hadszíntér
15. F. Takács Ferenc Anarcs, 1887 orosz hadszíntér
16. M. Takács Ferenc Anarcs, 1886 orosz hadszíntér
17. F. Takács János Anarcs, 1872 orosz hadszíntér
18. G. Takács József Anarcs, 1893 orosz hadszíntér
19. F. Takács Károly Anarcs, 1895 orosz hadszíntér
20. Takács Péter Anarcs, 1888 orosz hadszíntér
21. K. Takács Sándor Anarcs, 1890 orosz hadszíntér
22. Vedres Károly Anarcs, 1898 harctéri sebesülés

folytán 1921. Anarcs

Mekkora ökológiai lábnyomon élnek a mai fiatalok?

A Beregi Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola a KEOP 
6.1.0/A/11-2011-0012  számú pályázata keretében a tanulók a környezettu-
datos életmóddal ismerkedtek. 
A programok a Beregi Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakis-
kola anarcsi telephelyén került megrendezésre, melybe az általános iskolai 
tanulókat is bevonták. A rendezvényen filmvetítésre, majd azt követően elő-
adásra, és csoportfoglalkozásokra került sor. A tanulók nagyfokú tájéko-
zottságról tettek tanúbizonyságot, mind a közös munkákban, mind pedig a 
csoportfoglalkozás keretein belül. Megdöbbenést keltettek a filmekben és az 
előadásokban hallott információk, melyek Földünk jelenlegi helyzetével, il-
letve a közeli jövővel voltak kapcsolatosak. 
A program mindannyiunk számára megmutatta, hogy környezettudatosan, a 

természettel és a Földünkkel összhangban kell élnünk.
A pályázatra benyújtott alkotásokkal a fiatalok felhívták a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 

Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető

A „Ne pazarolj”- rajzpályázat nyertesei:
Egyed Gábor, Dobos Viktória, Zsigó Zsaklin és Zsigó József

A „Ne pazarolj” – esszéíró pályázat különdíjasai:
Kazsuk Nikoletta és Megellai Evelin

Felhívás
Kedves anarcsi Lakosok! A ne-

gyedévente megjelenő újság-
ban szeretnénk a lakosságot érintő 
kérdésekről írni. Ehhez kérném a 
segítségüket, ötleteiket, kéréseiket, 
konkrét kérdéseiket! 

Anarcs község 2012-ben lesz 800 
éves, ezért kérem azokat a Lakoso-
kat, akik birtokában olyan régi fotók, 
iratok vannak melyek község történek 
bemutatásához fontosak lehetnek, ké-
rem jutassák el hozzám. Az anyagokat 
digitalizálás után rögtön visszajuttatom 
eredeti tulajdonosuknak.

Elérhető vagyok hétköznapokon dél-
utánonként az iskolában, telefonon a 
06-45/404-088, 06-30/658-9659-es 
számon vagy a szerkesztőségi e-mail 
címen: hirmondo.anarcs@citromail.hu.

Kertész Zoltánné főszerkesztő

A Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület

INGYENES
Ruhaosztást szervez  

2011. december 22-én  
(csütörtökön) 8-15 óráig  

a Szociális Ellátó épületében.
Fővédnök: Megellai Nándor  

 alpolgármester, az egyesület elnöke
Főtámogató: Szép Attila vállalkozó



Anarcsi Hírmondó 9

November 27. a Véradók Napja. 
A jeles napot a Magyar Vörös-

kereszt jóvoltából, 1988 óta ünne-
peljük hazánkban. Ezen a napon a 
véradókat köszöntjük. A csendes 
hősöket, akik (vér)adományukkal 
önzetlenül segítenek.

Ebből az alkalomból Anarcs Község Ön-
kormányzata a helyi és a Kisvárdai Városi 
Vöröskereszttel karöltve 2011. december 
2-án 16 h-tól Véradók napi ünnepséget 
szervezett. 

Ünnepi köszöntőt Kalinák József Polgár-
mester Úr, ünnepi beszédet Szarkáné Kövi 
Márta a Sz. Sz. B. Megyei Vöröskereszt 
Igazgatója, valamint Harsányi Imre a Kis-
várdai Felső Szabolcsi Kórház Főigazga-
tója mondott.

Köszönetet mondtak azoknak az önzet-
len véradóknak, akik már sokszor nyújtot-
ták karjukat, hogy segítsenek másokon.

Az ünnepségen a 106 meghívott aktív 
véradó közül oklevélben és ajándékban 
részesült:

10 X-es véradásért 28 fő
20 X-os véradásért 13 fő
25 X-ös véradásért 11 fő
30 X-os véradásért 12 fő
40 X-es véradásért 9 fő
50 X-es véradóként Peti Józsefet kö-

szöntötték, aki meghívást kapott a megyei 
ünnepségre.

Az ajándékokat, okleveleket a Vörös-
kereszt biztosította.

Kis műsorral kedveskedtünk, amit az 
általános iskola diákjai adtak elő: Dajka 
Petra, Takács Adrienn és Szántó Dalma 7. 
osztályos tanulók szavalatukkal, míg a 3.-4. 
osztályosok néptáncosai táncukkal tették 
emlékezetesebbé ezt a szép rendezvényt.

A kitüntetések átadása és a műsor után 
az Önkormányzat jóvoltából finom töltött 

káposztával vendégeltük meg a jelenlévő-
ket, amiért dicséret illeti az iskolai konyhás 
néniket.

A vacsora és az azt követő kötetlen be-
szélgetés nagyon jó hangulatban, családias 
légkörben telt el. Községünknek igen szép 
eredményei vannak véradás terén, amit a 
magam és a Vöröskereszt nevében ezúton 
szeretnék megköszönni, véradóinknak jó 
egészséget kívánni a következő évekre is.

Ilyen ünnepségünk 2002-ben volt. Re-
mélem, hagyományt tudunk teremteni, és 
bízok benne, hogy pár év múlva még több 
véradót köszönthetünk. Magyar Pálné

Véradók napi ünnepség

A világ összes anyagai között a 
szeretetnek van a legerősebb 

kötőképessége, és a legnagyobb 
teherbíró ereje.

 
A szeretet ereje, a tisztelet, az idős 

emberekre való odafigyeléssel ötvö-
ződött, amikor Anarcs község kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy az 
idei évben is karácsony előtt rendezi 
idősek napi rendezvényét, melyre a 
község 60. életévüket betöltött lakóit 
hívta meg.

A szépszámú vendégsereget Kertész 
Zoltánné önkormányzati képviselő kö-
szöntötte, majd Monostory Marcell pa-
rochus mondott ünnepi beszédet. Az 
iskolások karácsonyi műsorának nyitá-
nyaként a néptáncos gyermek produk-
ciójában gyönyörködhettek az idősek. 
Ezután az ünnep hangulatát idézte meg 
az alsó tagozatosok által előadott kará-
csonyi történet és a karácsonyi énekek. 
Majd a szép verseket jutalmazta nagy 
tapssal a közönség. A karácsony és a 
szeretet együttes ereje áthatotta vala-
mennyi jelenlévő szívét, s mosolyt va-
rázsolt az arcokra és könnycseppeket 
a szemekbe. A megható pillanatokat 
vidámabb percek követték, amikor a 
Romwalter duó örökzöld slágereit hall-
gatta közönség. A merészebbek együtt 
énekeltek egy-egy kedvelt nótát az éne-

kesekkel. A programot a finom ebéddel 
zártuk, ami mindannyiunk kedvence a 
töltött káposzta volt.

Az iskolai tornateremben a nyári al-
kotó tábor művészeinek festményeit, 
grafikáit is megtekinthette a közönség, 
melyet az alkotók a községnek illetve 
az iskolának ajándékoztak.

Anarcs Község Önkormányzata 
2.500 Ft értékű ajándékutalvánnyal és 
szaloncukorral, a Béres Zrt. ajándék 
Béres cseppel, az iskola diákönkor-
mányzata karácsonyi dísszel kedveske-
dett az időseknek.

Az önkormányzat gondoskodott ar-
ról, hogy minden idős ember számára 
biztosítsa a szállítást a rendezvényre, 
aki egészségi állapota miatt azt igé-
nyelte.

K. Zné

Idősek napja
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Már javában készülődtünk a 
karácsonyi ünnepségre. Min-

denki a próbákkal volt elfoglalva, 
izgultunk és örültünk, hogy nem-
sokára itt a téli szünet. Az óraközi 
szünetek is úgy folytak, mint  
máskor. 

Megkaptuk a tízóraihoz járó almát. 
Persze voltak olyanok is, akik nem vol-

tak benn a teremben, és csak később 
jöttek be. Akkorra már az almák mind 
„elvándoroltak”. Aki ügyes volt eltette 
magának a következő szünetre is. Épp 
valamelyik osztálytársunk kereste az al-
mát, amikor betoppant tanár néni. Ami-
kor megtudta mi történt, egy szóval sem 
szidott össze minket, csak azt kérdezte 
tudjuk-e azt, hogy mit jelent az advent 
és mire készülődünk mi. Aztán elkezdett 

mesélni adventi várakozásról és a kará-
csonyi szeretetről. Utána megkérdezte 
lenne-e olyan gyerek, aki megosztaná 
egy osztálytársával az almáját. S ekkor 
csodálatos módon előkerültek az almák, 
mindenki azon igyekezett, hogy kettétör-
je a sajátját és adjon belőle az osztálytár-
sának. Olyan finom almát, mint az volt, 
azóta sem ettünk.

Az 5. osztály

GYEREKSAROK: Karácsonyi történet

Hol volt, hol nem volt, egyszer, va-
lahol Világvége táján, ahol még 

a madár is jár, volt egy boszorkány. 
Nagyon különös helyen élt. Ott, 
ahol még a süti is cica alakú, fekete 
étcsokival van bevonva. Mmm. Na-
gyon szeretem azt a sütit!

Nade, térjünk a lényegre! Ez a kis 
boszorkány nagyon mozgékony volt. Fi-
gyeljetek, elmondok egy titkot: amikor 
napfelkelte volt, kijött a Nap kapuján 
a boszorka, így jutott a Földre. Amikor 
pedig naplemente, bement a Nap nyílá-
sán, és bejutott Boszkaföldre.

Egyik nap naplementekor sietett be 
a kapun, amikor hátborzongató dolog 
történt: a varázspálcája kilógott a zse-
béből és ide-oda csapdosott. A cicára 
szarvasagancsot, a lóra egérfület, az 
egérre macskafarkat és a madárra mi-
kulássapkát varázsolt. Hoppá, ez vélet-
lenül történt, alig tudta helyrehozni a 

kacifántosságot. Azt nem is mondtam, 
hogy amikor a Földön este van, Bosz-
kaföldön reggel. Ha a Földön reggel, 
Boszkaföldön esteledik. 

Mikor hazaért, meleg, friss vacsora 
várta. Édesanyja reteklevest, pegazus-
pörköltet boszikrumplival és desszert-
ként gombatortát készített. Vacsora után 
a borostyánindákból készült ágyába bújt. 
Reggel újra friss volt, mint a fáról most 
leszakított alma. Kipattant az ágyból, 
felvette az angyalgyökérből készült ru-
hácskáját, és már szökkent is ki játszani 
a barátaihoz, Borókához, Berkenyéhez 
és Babérkához. Mindenki elhozta kis 
kedvencét: Boróka a denevérét, Ber-
kenye a pókját, Babérka a hollóját. 
Azonnal játszani kezdtek. Ugróiskoláz-
tak, bújócskáztak és sokat kacarásztak. 
Amikor beesteledett, elköszöntek egy-
mástól, és hazaindultak. Babérka az 
egyik irányba a kis boszival, Boróka 

és Berkenye pedig, mivel szomszédok 
voltak, a másikba. Az úton arról beszél-
gettek, hogy a vicces kis boszinak még 
nincs neve. Márpedig ez nem maradhat 
így. Minden boszi nevet kap, mire jól 
varázsol. Berkenye azt kérdezte: 

– Vajon Babérkának van ötlete névre? 
Boszkahetek óta ezen töröm a fejemet.

– Nem tudom. De holnap boszinak 
születésnapja lesz, hacsak azt is el nem 
keveri az ide-oda varázspálcájával. 

– Adjunk neki végre a születésnapja 
alkalmából egy nevet! 

– Ez jó ötlet! – ujjongott Berkenye. 
És most van is ötletem, napfelkelte után 
megsúgom.

Eljött a várva várt ünnepreggel. A 
három barát már a Nap kapuja előtt vá-
rakozott.

A kis boszi beengedte őket, mire azok 
egyszerre mondták: „A születésnapi 
ajándékod egy  név, te vagy: Ideoda 
Boszka!” Azóta még a varázspálcája 
sem rendetlenkedik annyit.

Deák Anna

Az ide-oda boszorka

Mentovics Éva:
Hóember

Hógolyó a fejem, hasam,
jégpapucsban tipegek,
nem vágyódom melegségre,
kedvelem a hideget.

Azt mondják, hogy nyalka vagyok,
csuda csinos, fess legény.
Széllelbélelt, lyukas fazék
van a fejem tetején.

Hogyha néha meglátogat
néhány kedves jóbarát,
nem csokit hoz, hanem fagyit,
hógombócot, s hódarát.

Pótold a hiányzó díszeket! Színezd egyformára az azonos díszeket


