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Anarcsi
Hírmondó

„A hét első napján pedig kora hajnalban 
elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az 
elkészített illatszereket. A követ a sír-
bolt elől elhengerítve találták, és amikor 
bementek, nem találták az Úr Jézus tes-
tét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak 
két férfi lépett melléjük fénylő ruhák-
ban. Majd amikor megrémülve a földre 
szegezték tekintetüket, azok így szóltak 
hozzájuk: „Mit keresitek a holtak között 
az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Em-
lékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, 
amikor még Galileában volt: az Ember fi-
ának bűnös emberek kezébe kell adatnia, 
és megfeszíttetnie, és a harmadik napon 
feltámadnia.” Ekkor visszaemlékeztek az 
ő szavaira, és visszatérve a sírtról, hí-
rül adták mindezt a tizenegyeknek és a 
többieknek. A magdalai Mária, Johanna, 
valamint a Jakab anyja, Mária és más, ve-
lük lévő asszonyok elmondták mindezt az 
apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tar-
tották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. 
(Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, 
és amikor behajolt, csak a lepedőket látta 
ott. Erre elment, és csodálkozott a magá-
ban a történteken.)”

Jézus feltámadása után még negy-
ven napig volt a földön látható testében. 
Gyakran megjelent tanítványai körében, 

és tanította őket Isten országának dolgai-
ra. A tanítványok is megbizonyosodhattak 
róla, hogy ami meg volt írva a próféták 
könyvében, az be is teljesedett. Krisztus 
kereszthalála és feltámadása is bizony-
ságul szolgált arra nézve, hogy a tanít-
ványoknak az ő nevében kell hirdetni a 
bűnbocsánatot a nép között.

„Ezt mondtam nektek, amikor még ve-
letek voltam: be kell teljesednie mind-
annak, ami meg van írva rólam a Mózes 
törvényében, a próféták könyvében és a 
zsoltárokban.”

Akkor megnyitotta értelmüket, hogy 
értsék az Írásokat, és így szólt nekik:

„Így van megírva: A Krisztusnak szen-
vednie kell, de a harmadik napon fel kell 
támadnia a halottak közül, és hirdetni kell 
az ő nevében a megtérést és a bűnbocsá-
natot minden nép között, Jeruzsálemtől 
kezdve.”

A tanítványok Jézus nevében keresztel-
tek, és hirdették a Szentlélek ajándékát, 
a bűnbocsánatot. Együtt vettek részt az 
imádkozásban, a közösségekben, a ta-
nításban, a kenyér megtörésében. Tiszta 
szívvel és boldogan dicsérték Istent. 

Ez a tiszta szív és boldog dicséret járja 
át, és áldja meg a ránk következő húsvéti 
ünnepeket! Kertész Zoltánné

Jézus feltámadása
(Mt 28,1-10; 1-8;  

Jn 20, 1-10)
„…És jó Urunk, az áldott Jézus Krisztus,
Ki nemessé tevé az életet,
Ki égi szeretetnek balzsamával 
Meggyógyítá a szenvedéseket,

Szerelme láng szánalma tiszta csillag,
Igéje hamvas liliomlevél,
Megérti minden szenvedő e földön,
Kicsinyhez, nagyhoz egyformán beszél,...

(Czóbel Minka: Jó égiek)

Ünnepi istentisz-
teletek rendje
Református:
virágvasárnap
ápr. 1., 11.00 óra Diák Péter
bűnbánati istentiszteletek
ápr. 3-4., 19.00 óra Diák Péter
nagycsütörtök, úrvacsora
ápr. 5., 19.00 óra Diák Péter
nagypénteki passiós istentisztelet
ápr. 6., 11.00 óra Diák Péter
bűnbánati istentiszteletek
ápr. 6-7., 19.00 óra Diák Péter
húsvéthajnali áhitat a ravatalozónál
ápr. 8., 6.00 óra Diák Péter
húsvétvasárnap, úrvacsora
ápr. 8., 11.00 óra Kiss Péter
húsvét vasárnap
ápr. 8., 15.00 óra Diák Péter
húsvét hétfő
ápr. 9., 11.00 óra Kiss Péter

Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmaink-
ra! Betegúrvacsorát húsvétvasárnap dél-
után viszünk. Kérem, jelezze kérését a 
Lelkészi Hivatal felé! (tel.: 404-035)

Legátusunk húsvétra: Kiss Péter V. 
éves teol. hallg.

Köszönjük, hogy adományával támogat-
ja a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemet és legátusunkat!
Katolikus:
Nagyszerda: este 6 óra Előszenteltek Li-
turgiája
Nagycsütörtök: este ½ 6-tól mise, 6 órá-
tól Kínszenvedési evangéliumok olvasása 
(Passió)
Nagypéntek: reggel 8 órától királyi ima-
órák. Este 6 órától sírbatételi vecsernye
Nagyszombat: reggel 8 órától Bazil mise, 
este: 8-tól Feltámadási szertartás
Húsvét vasárnap: ½ 11-től Szent Liturgia, 
pászkaszentelés
Húsvét hétfő: 11. órától Római kat. mise
 Szeretettel várjuk!

Minden kedves olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kíván
Anarcs Község Önkormányzata



Anarcsi Hírmondó2

Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2011. december 7. 

A Képviselő-testület:
–  Zárt ülés keretében egy hátrányos 

helyzetű, nyolcadikos osztályos 
gyermek Arany János Tehetséggon-
dozó Programban való részvételéhez 
nyújtott elvi támogatást.    

2011. december 16. 

A Képviselő-testület:
Közmeghallgatást tartott, ahol az ön-

kormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatást és a 2012. évi ter-
vek ismertetését követően a jelenlévők 
feltehették kérdéseiket, elmondhatták 
véleményüket az önkormányzat mun-
kájával kapcsolatosan.

Anarcs Község Önkormányzata ezú-
ton köszönetét fejezi ki az építő jellegű 
javaslatokért, hozzászólásokért és az 
érdeklődésért.

2011. december 19. 

A Képviselő-testület:
 Módosította a közterületek tisztántar-●●

tásáról és a települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 10/2003. (XI. 24.) rendeletét. 
A módosítás értelmében 2012. január 
1-jétől a település közigazgatási terü-
letén a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás 
teljesítésére – a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Szilárdhulladék-gazdál-
kodási Társulás és az Észak-alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. között 
létrejött közszolgáltatási szerződés-
ben foglaltak szerint – az Észak-alföl-
di Környezetgazdálkodási Kft. 4400 
Nyíregyháza, Benczúr tér 7. jogosult. 
 A települési folyékony hulladékkeze-●●

lési közszolgáltatás tárgyában 2012. 
január 1. napjától 2013. december 31. 
napjáig, legfeljebb azonban a szenny-
víztisztítási projekt elkészültéig Ko-
vács József egyéni vállalkozóval köz-
szolgáltatási szerződést kötött.
 Módosította a települési folyékony ●●

hulladékkal kapcsolatos kötelező he-
lyi közszolgáltatásról szóló 9/2003. 
(XI. 24.) rendeletét. 
 Módosította az önkormányzati tulaj-●●

donú közüzemű vízműből szolgálta-
tott ivóvízért fizetendő díjak megálla-

pításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 9/2006. (IX. 01.) rendeletét.
 Határozatot hozott a Közös Fenntar-●●

tású Általános Iskola, Óvoda, Alapfo-
kú Művészetoktatás és Könyvtár Tor-
nyospálca többcélú intézmény Alapí-
tó Okirata módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról.
 Határozatot hozott a Szociális és ●●

Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás Kisvárda Társulási Megál-
lapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról.
 Közvilágítási hálózat bővítéséről dön-●●

tött. A határozat értelmében a Damja-
nich utca, a Ságvári utca és a Ságvári 
köz végén kerül sor a bővítésre. A 
tervezési feladatok elvégzésével, va-
lamint az oszlop- és lámpabővítés, a 
közvilágítási vezérlőszál kiépítésével 
az EH-SZER Kft.-t bízta meg. A ter-
vezéshez szükséges 250 000 Ft + Áfa, 
valamint a kivitelezéshez szükséges 
1 438 750 Ft + Áfa összeget költség-
vetésében biztosítja. Felhatalmazta a 
polgármestert a tervezési és a vállal-
kozási szerződés aláírására.
 Zárt ülés keretében rendkívüli gyer-●●

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

2011. december 22. 

A Képviselő-testület:
Zárt ülés keretében jelzálogjog törlé-●●

séről határozott.

2012. február 13. 

A Képviselő-testület:
 301 492 ezer forint költségvetési be-●●

vétellel, 342 604 ezer forint költség-
vetési kiadással, 41 112 ezer forint 
költségvetési hiánnyal megalkotta az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletet.
 Határozatot hozott a saját bevételek ●●

és adósságot keletkeztető ügyletek 
meghatározásáról.
 Elhatározta, hogy az Anarcs Polgár-●●

őr Szervezetet 2012. évben egyszeri, 
250 000 Ft. azaz kettőszázötvenezer 
forint összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti. 
 Elfogadta az Anarcs Polgárőr Szer-●●

vezet 2011. évben kapott támogatási 

összeggel történő elszámolását.
 Elfogadta az Anarcs Sportegyesület ●●

2011. évben kapott támogatási ös-
szeggel történő elszámolását.
 A Béres József Tudományos Ismeret-●●

terjesztő Társulat Kisvárdai Egyesü-
letével anyagi támogatás nélküli köz-
művelődési megállapodást kötött.
 Módosította a Polgármesteri Hivatal ●●

Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 Rendeletet alkotott a Polgármesteri ●●

Hivatalban foglalkoztatott köztiszt-
viselők illetménykiegészítéséről.
 A cafetéria-juttatás 2012. évi keretét ●●

bruttó 200 000 Ft-ban állapította meg.
 Véleményezte a Közös Fenntartású ●●

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészetoktatás és Könyvtár Tor-
nyospálca 2012. évi költségvetését.
 Megalkotta a szociális ellátások helyi ●●

szabályairól szóló 5/2009. (V. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításá-
ról és a képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011. (IV. 01.) önkormányzati ren-
delet rendelkezésének hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendeletét. A mó-
dosítás értelmében: „Az aktív korúak 
ellátására jogosult személy az ellátás-
ra való jogosultság időtartama alatt 
kérelem alapján rendszeres szociális 
segélyre jogosult, ha
a)  gyermeket vár és ezt szakorvos 

által vagy terhes gondozási kis-
könyvvel igazolja, vagy

b)  pszichiátriai, tumoros, fertőző be-
tegsége, szenvedélybetegsége 
miatt a közfoglalkoztatásban való 
részvételre átmenetileg vagy vég-
legesen alkalmatlan és emiatt rend-
szeres gyógykezelésen vesz részt.

A jogosultság egyéb feltételeként a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ra jogosulton túl a rendszeres szociális 
segélyre jogosult is köteles házának, 
kertjének rendben tartására. A módo-
sítás további indoka volt még, hogy a 
szociális törvény módosításának kö-
szönhetően megszűnt a helyi lakás-
fenntartási támogatás, ezért az erre 
vonatkozó szabályokat hatályon kívül 
kellett helyezni.
 Jogszabályi kötelezettségének eleget ●●

téve módosította a közterületek tisz-
tántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgál-
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tatásról szóló 10/2003. (XI. 24.) ren-
deletét. Így 2012. január 1-jétől a 
szilárd hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatási díjak az alábbiak szerint 
alakulnak:
A települési szilárd hulladék egység-
nyi díjtétele:
a)  120 literes gyűjtőedény heti egy-

szeri ürítése esetén 230 Ft/db/ürítés 
+ ÁFA, melyből a gyűjtés és szál-
lítás díja 140 Ft/db/ürítés + ÁFA, 
és az ártalmatlanítás díja 90 Ft/db/
ürítés + ÁFA

b)  1100 literes gyűjtőedény esetén 
2100 Ft/db/ürítés + ÁFA, melyből 
a gyűjtés és szállítás díja 1280 Ft/
db/ürítés + ÁFA és az ártalmatlaní-
tás díja 820 Ft/db/ürítés + ÁFA

c)  felmatricázott zsák 216 Ft+Áfa
(4)  A közszolgáltatási díjak 2012. de-

cember 31. napjáig érvényesek.

 Ugyancsak jogszabályi kötelezettsé-●●

gének eleget téve módosította a tele-
pülési folyékony hulladékkal kapcso-
latos kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló 9/2003. (XI. 24.) rendeletét. Így 
2012. január 1-jétől a folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
díjak az alábbiak szerint alakulnak:
a)  A települési folyékony hulladék 

egységnyi díjtétele magánszemé-
lyek esetén 1030 Ft/m3 + ÁFA, 
melyből a gyűjtés és szállítás díja 
750 Ft/m3 + ÁFA, az ártalmatla-
nítás díja 230 Ft/m3 + ÁFA, és az 
elhelyezés díja 50 Ft/m3 + ÁFA 
csökkentve a lakossági települési 
folyékony hulladék ártalmatlanítá-
sának támogatásával (100 Ft/m3). 
A 100 Ft/m3 összegű különbözetet 
díjkompenzáció formájába az ön-
kormányzat havonta utólag fizeti 
meg a közszolgáltatónak, a köz-
szolgáltató által benyújtott és a 
lerakóhely üzemeltetője által iga-
zolt számlák alapján.  
Az önkormányzat a lakossági te-
lepülési folyékony hulladék ártal-
matlanításának támogatását (100 
Ft/m3) a lakossági folyékony hul-
ladék becsült évi mennyisége alap-
ján igényli a Magyar Köztársaság 
mindenkori éves költségvetési tör-
vénye alapján.

b)  A települési folyékony hulladék 
egységnyi díjtétele nem magán-
személyek esetében 1180 Ft/m3 + 
ÁFA, melyből a gyűjtés és szállítás 
díja 750 Ft/m3 + ÁFA az ártalmat-

lanítás díja 230 Ft/m3 + ÁFA, és az 
elhelyezés díja 200 Ft/ m3 + ÁFA.

(4)  A közszolgáltatási díjak 2012. de-
cember 31. napjáig érvényesek.

Felhívom a tisztelt lakosok figyel-
mét, hogy a szennyvíz közszolgáltatást 
kizárólag Kovács József 4600 Kisvár-
da, Mező utca 3/b. szám alatti székhe-
lyű egyéni vállalkozó végezheti, akitől 
a szolgáltatást az alábbi telefonszámon 
lehet megrendelni: 06-30/943-7763!

 Tekintettel arra, hogy az országgyűlés ●●

megszüntette a települési önkormányza-
toknak az önkormányzati tulajdonú ví-
ziközműből szolgáltatott ivóvíz díjára, 
valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízel-
vezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés 
díjaira vonatkozó ármegállapítási jog-
körét, hatályon kívül helyezte az ön-
kormányzati tulajdonú közüzemű víz-
műből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 
díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 9/2006. (IX. 01.) ren-
deletét. Ennek köszönhetően a vízdíjak 
2012. január 1-jétől a díjak az alábbiak 
szerint alakulnak:

 Lakossági Közületi
Ivóvízdíj: 237,9 Ft/m3 284 Ft/m3

Ivóvíz alapdíj 307,6  1538,3
 Ft/hó/vízmérő

 Módosította a hivatali helyiségen kí-●●

vüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívüli házasságkötés szabályairól és 
díjáról szóló 13/2011. (XI. 23.) ön-
kormányzati rendeletét.
 Meghatározta a köztisztviselői telje-●●

sítménykövetelmények alapját képe-
ző kiemelt célokat.
 Határozatot hozott a szociális alap-●●

szolgáltatások és a gyermekjóléti 
szolgáltatás működtetéséről szóló 
mikro-társulási megállapodás módo-
sításáról és egységes szerkezetbe fog-
lalásáról.
 Döntött a helyi adó- és gépjármű-●●

adó-tartozás közzétételéről. A ha-
tározat szerint a képviselő-testület 
utasítja a jegyzőt, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-
vény 55/B. §-ban foglaltak alapján 
az önkormányzati adóhatóság hatás-
körébe tartozó helyi adó és gépjármű 
vonatkozásában a tízezer – magán-
személyek esetében az ezer – forintot 
elérő adótartozással rendelkező adózó 
nevét, címét és az adótartozás össze-
gét a helyben szokásos módon tegye 

közzé. Fentiekre tekintettel felhívom 
a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy 
amennyiben adójukat az esedékesség 
időpontjáig nem fizetik meg, nevük, 
címük és az adótartozás összege a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájá-
ra kifüggesztésre kerül! 

 Elhatározta, hogy az Anarcs Sport-●●

egyesületet 2012. évben egyszeri, 
1 100 000 Ft. azaz egymillió-egy-
százezer forint összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti. 

 Zárt ülés keretében átmeneti segély ●●

iránti kérelmeket bírált el és jelzálog-
jog törléséről határozott.

dr. Dolhai Edina jegyző

Kérjük támogassa isko-
lánk alapítványát adója 

1%-os felajánlásával!
„Az anarcsi iskolás gyermekekért”  

alapítvány számlaszáma:

19211916-1-15
Köszönjük támogatását!

Szép volt, lelkileg 
gazdagított

Csodálatos élményben volt ré-
szük az anarcsi görög katoli-

kus híveknek szenteste. Monostory 
Marcell atya és felesége, dr. Jaczkó 
Éva tiszteletes asszony ötlete alap-
ján, a lelkes hívek segítségével, élő 
Betlehem vonult végig a Kossuth 
utcán fáklyákkal és gyertyákkal. A 
templom előtt pedig apró mécse-
sek világítottak, mutatván az utat a 
kis Jézus jászolához. Szállást keres 
a szent család, csendült az ének a 
késő estén. Sokan voltunk, nem 
csak katolikusok, de reformátusok 
is megtisztelték jelenlétükkel e szép 
estét. Élő Betlehem még nálunk 
nem volt, ez nem csak a külsősé-
gekben volt szép, de lelkiekben is 
gazdagított bennünket. Bízunk ben-
ne, hogy ez hagyomány lesz ezután 
minden karácsonykor. Szeretnénk 
megköszönni paróchus atyának és 
feleségének az ötletet és a szerve-
zést, a közreműködőknek a fárado-
zásukat, a híveknek a jelenlétüket.

Balogh Lászlóné
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2011. november 17. – 2012. március 6.

Újszülött neve Szüleik Születés ideje

Szabó Lili Szonja – Debrecen Garai Adrien és Szabó Ferenc 2011. 11. 17.
Varga Máté Zoltán – Kisvárda Széles Viola és Varga Zoltán 2011. 12. 27.
Szeles László – Kisvárda Szesztai Katalin és Szeles László 2012. 01. 09.

„Azt kívánjuk mind-mind 
itt e szép napon: 
Ragyogjon rád napfény, 
boldog légy nagyon. 

Szíved sose féljen, 
bánat sose érjen, 
szerencse kísérjen, 
minden utadon.”

 Elhunyt neve:  Halálozás ideje

Mészáros Ferencné Debrecen 2011. 12. 28.
Megellai Miklós Csaba Kisvárda 2012. 01. 19.
Buda Béláné Kisvárda 2012. 01. 20.
Kertész Béláné Kisvárda 2012. 01. 21.
Koczák András Anarcs 2012. 02. 28.
Krusinszki Józsefné Nyíregyháza 2012. 03. 06.

„Nem az a bánat, amely fáj, 
és amelytől könnyes lesz a szem,

hanem amit hordozunk szótlanul
egy életen át, csendesen.”

Az én első tanító nénim Bankó 
Lajosné, Margit tanító néni volt. 

Amikor először találkoztam vele, a 
kezdeti szorongásom hamar elmúlt, 
mert ő maga volt a 
megtestesült jóság 
és türelem. Gyer-
mekfejjel azt gon-
doltam, az őszülő 
hajú, mosolygó 
arcú, aranykeretes szemüveges tün-
dér a mesék világából jött, nem pedig 
a leendő tanítóm. Nem csak külső-
ségekben hasonlított a tündérekhez, 
belső tulajdonságaiban is. Ő volt az, 
aki megfogta a kezem, és segített a 
betűket formálni, melyek szavakká 
formálódtak, s megtanulhattam az 
írás tudományát. De a többi tantárgy 
rejtelmeibe is végtelen türelemmel és 
szeretettel vezetett be. 

Aztán, ahogy múlt az idő fiatal 
lányként a kézimunka szakkörre jár-
tam, melyet szintén ő tartott. Nem-

csak engem, hanem sok fiatal lányt 
és asszonyt tanítgatott hímezni, kötni, 
horgolni. Tudását minden érdeklődő-
nek szíves örömest átadta. Nyugdíjba 

vonulása után is 
találkoztam vele és 
mindig érdekelte 
a volt tanítványai 
sorsa. Férje halála 
után a testvéréhez 

költözött, mivel gyermeke nem volt. 
Betegsége idején is többször meg-
látogattam, még akkor is minden al-
kalommal az anarcsi emberek felől 
érdeklődött. Idős kora ellenére a világ 
dolgai iránt mindig érdeklődő maradt. 
Júniusban húsz éve lesz, hogy végleg 
elköltözött, de remélem, mi régi ta-
nítványai nem feledjük őt, akitől a 
legnagyobb kincset, az írás-olvasás 
tudományát és az irodalom iránti sze-
retetet kaptuk. Emlékezetünkben iga-
zi „lámpás”-ként világít ma is.

Balogh Lászlóné

In memoriam
Az első Tanító Nénim!

In memoriam
2012. március 10-én utolsó útjára 

kísértük Krusinszki Józsefné ön-
kormányzati dolgozót, Anarcs köz-
ség néhai alpolgármesterét.

Búcsúzunk Erzsikétől, Erzsike 
nénitől a kedves munkatárstól, ön-
kormányzati képviselőtől, alpolgár-
mestertől. Négy évtizeden keresztül 
szolgálta a községet, intézte a la-
kosok ügyes-bajos dolgait. Minden-
kihez volt jó szava, mindenkinek 
szívesen nyújtott segítséget, adott 
tanácsot ügyei intézéséhez. Vidám-
ságával, optimizmusával sokszor se-
gítette munkatársait, környezetét a 
gondok megoldásában. Példát muta-
tott nekünk emberszeretetével, szor-
galmával, egyszerűségével. 

Mindent köszönünk Neked Erzsi-
ke, nyugodj békében!

Anarcs Község Polgármesteri Hivatalának dol-
gozói és Anarcs Község Képviselő-testülete
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A karácsonyi szünet meghitt 
ünnepléssel és pihenéssel 

telt el tanulóink számára. A téli 
szünet utáni napon az alsósok 
egy interaktív energiahasznosí-
tási délelőttön vettek részt, ahol 
rendkívül aktívak és ügyesek 
voltak tanulóink.

Ezután azonban a dolgos hétköz-
napok és a félévi zárás tette próbára 
a tanulókat és a tanárokat egyaránt. A 
február a farsangi készülődés jegyében 
telt. Az alsósok izgatottan készítgették 
jelmezeiket, a felsősök a zenés-táncos 
produkciókat gyakorolták nagy szorga-
lommal, aminek meg is lett az eredmé-
nye. A farsangi projekt egyhetes ren-
dezvény iskolánkban. Ilyenkor farsangi 
díszítéssel teremtjük meg az alaphan-
gulatot, majd a farsanggal kapcsolatos 
szokásokat felelevenítjük, és az iskolai 
feladatokat is ehhez a témakörhöz iga-
zítjuk. A hét első rendezvényeként a 
Bibuci Színház előadását tekintették 

meg tanulóink. A Snufi a bűvész-mű-
vész című vidám gyerekdarab általános 
sikert aratott tanulóink körében, akik 
együtt tapsolhattak a meghívott óvo-
dásokkal a művészeknek. A főrendez-
vény a szülőkkel közösen tartott farsan-
gi délután volt, melyre 2012. február 
18-án került sor.  Az alsósok ötletes 
jelmezekben vonultak fel. Megtisztel-
te rendezvényünket „jelenlétével” Jack 
Sparrow a Fekete  Gyöngy kapitánya, 
Mini egér, a Debreceni Páros és a Túró 
Rudi – mindkettő igen élethű volt, de 
nem megehető –, a Levélkirálynő pedig 
szépségével kápráztatott el mindenkit. 
A helyezetteken kívül minden jelmezbe 
öltözött tanulót nagy tapssal jutalma-
zott a közönség.

A tanulók táncos produkciói megidéz-
ték a zuluk táncát, a mai modern tánco-
kat és a 80-as évek hangulatát, de még a 

konzervatívabb keringő sem hiányzott a 
mulatságból. A tombolasorsoláson érté-
kes és érdekes nyeremények leltek gaz-
dára. A délutánt diszkóval zártuk, ahol 
mindenki kedvére táncolhatott. 

Következő rendezvényünk az 1848-as 
forradalom és szabadságharc tiszteleté-
re rendezett műsor volt. A színvonalas 
műsor megidézte a forradalom hangu-
latát, a forradalmárok lelkesedését, di-
cső emléket állítva a jeles napnak.

Iskolai életünk most a 3 hetes húsvéti 
projekt jegyében zajlik. Az osztályok 
felelevenítik a húsvéti történetet, a hús-
véti szokásokat. A program zárónapja a 
húsvéti szünet előtti utolsó tanítási nap, 
április negyedike lesz, amikor a szü-
lőket is szeretettel várjuk a közös ün-
neplésre. Az iskola dolgozói és diákjai 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak.

Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető 

Iskolai hírek karácsonytól húsvétig
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Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 
a Szatmárvill Kft. tájékoztatása 
szerint az Anarcs Ady u. 3241 sz, Tr. 
körzet rekonstrukció megnevezésű 
munka kivitelezése során az alábbi 
utcákon és időpontokban lesz áram-
szünet: 

02.17. 9.00–15.00 Kölcsey utca 
02.23. 9.00–15.00 Kölcsey utca
02.24. 9.00–15.00 József Attila utca 
03.07. 9.00–15.00 József Attila utca  
03.08. 8.30–15.30 Petőfi utca
03.09. 8.30–15.30 Petőfi utca 
03.12. 8.30–15.30 Kölcsey utca 
03.13. 8.30–15.30 Kölcsey utca 
03.14. 8.30–15.30 Dózsa utca 
03.19. 8.30–15.30 Dózsa utca 
03.20. 8.30–15.30 Dózsa utca 
03.21. 8.30–15.30 Dózsa utca 
04.05. 8.30–15.30 Petőfi utca 
04.10. 8.30–15.30 Petőfi utca 
04.11. 8.30–15.30  Petőfi  

és Vöröscsillag utca
04.12. 8.30–15.30 Ady utca 
04.16. 8.30–15.30 Ságvári utca  
04.17. 8.30–15.30 Ságvári utca 
04.18. 8.30–15.30 Ságvári utca  
04.19. 8.30–15.30 Damjanich utca  
04.20. 8.30–15.30 Damjanich utca  
04.21. 8.30–15.30 Damjanich utca  
04.23. 8.30–15.30 Damjanich utca
05.02. 8.30–15.30 Rákóczi utcai tr. 
05.03. 8.30–15.30  Rákóczi utcai tr.,  

Ságvári utca
Anarcs Község Önkormányzata

Áramszünet

A 2012-es évben is az élmény 
gazdag óvoda megterem-

tésén fáradozunk. A gyerekek 
színházi kultúrájának, anya-
nyelvi nevelésének fejlesztése 
érdekében zenés bábelőadást 
szerveztünk. 

A Társulás valamennyi óvodájának 
részvételével közös hospitáláson vet-
tünk részt, melyet Tornyospálcán tar-
tottak. Február a vidámság, mulatság, 
a tél űzésének hónapja az óvodában 
is. A Farsang nagy izgalommal töl-
ti el a gyerekeket, hiszen az általuk 
nagyon kedvelt mesehős szerepébe 
bújtak bele. A csoportok saját kere-
tein belül versenyfeladatokkal, tánccal, 
zenével, mókával ünnepelték a Far-
sangot. Ám a vendéglátás sem ma-
radhatott el, amelyre a finomságokat 
a Szülők biztosították, amit ezúton is 
köszönünk a gyermekek nevében is. 
Február az iskolaérettség eldöntésének 
a hónapja is. A 20 nagycsoportos gye-
rek nagy izgalommal várja, hogy isko-
lába mehessen. Az óvónők által végzett 
napi fejlesztés mellett, heti rendsze-
rességgel foglalkozik a gyerekekkel 
logopédus és fejlesztő pedagógus. A 
döntés meghozatala előtt javaslatai-
kat is figyelembe vettük. Az iskolával 
való kapcsolatunk hatékonyan és ru-
galmasan működik, amelynek ered-

ményeképpen az óvodából iskolába 
való átmenet zökkenőmentes. Szülői 
értekezletünkre meghívást kapott az 
iskola vezetője, a leendő elsős tanító 
néni, napközis nevelő. Tájékoztatójuk 
által széleskörű információt kaptak az 
iskolaérettségről, illetve az iskola által 
nyújtott lehetőségekről.

Az óvodán belül is megemlékez-
tünk március 15 hőseiről. A csoportok 
különböző szimbólumokat készítettek 
életkori sajátosságaiknak megfelelően, 
és a nagycsoportosok részt vettek az 
iskola megemlékezésén is. 

Beszélgettünk a Víz világnapjáról, 
látogatást tettünk a Bárókertben ta-
lálható tónál. Felhívtuk a gyerekek 
figyelmét a víztakarékosságra, a víz 
helyes használatára, védelmére. A séta 
után lehetőséget biztosítottunk a benti, 
nyugodt beszélgetésekre, játékra, me-
sékre a környezet kincseiről, ezzel elő-
segítve a tapasztalatok feldolgozását.

Mind a három óvodai csoportban ké-
szülünk a keresztény világ egyik legna-
gyobb ünnepére, a Húsvétra. A Szülők 
is betekintést nyerhetnek a készülődés 
pillanataiba a legkisebbek műsorának, 
a „Húsvétváró” ünnepségnek a meg-
tekintésével. Az Óvoda valamennyi 
dolgozója nevében Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket kívánunk.

Ésik Zsuzsanna
óvodapedagógus

Óvodai hírek
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Megyénként két-két fiú és 
lányversenyző jutott az I-IV. 

korcsoportos asztalitenisz Di-
ákolimpia országos döntőjébe, 
amelyet Budapesten rendeztek. 
Megyénket az anarcsi Csépke 
Zoltán és Csépke Erika, az apa-
gyi Reményi Dorottya és a nyír-
egyházi Inczédy Középiskola 
tanulója, a szintén apagyi Pintye 
Miklós képviselte.

A csapatverseny során a mieink Fe -
jér, Veszprém és Somogy megye csa-
patát legyőzve kerültek a döntőbe, ahol 
a Békés megyeiek ellen 2–2-re végez-
tek, így a játszmaarány döntött az el-
lenfél javára, csapatunk ezüst éremmel 
térhetett haza.

Egyéniben Csépke Zoltán folytatta az 
előző napi csapat-
viadalon bemutatott 
jó szereplését (az 
egész viadal során 
mindössze egyetlen 
játszmát vesztett), 
és magabiztos já-
tékkal, toronyma-
gasan nyerte meg a 
bajnokságot. Így a 
Czóbel Minka Tag-
intézmény 8. osztá-
lyos tanulója hoz-
hatta haza a dobogó 
első helyéért járó 
arany érmet. Pintye 
Miklós is csoportel-
sőként jutott tovább 
a selejtezőből, a fő-
táblán végül a nyolc 

közé jutásért szenvedett vereséget. A 
lányok közül Csépke Erika a cso-
portjából nem jutott tovább, Reményi 
Dorottya pedig csoport másodikként 
továbbjutva a 16 közé jutásért szenve-
dett balszerencsés vereséget.

A csapat felkészítői tanárai: 
Közös Fenntartású Általános Iskola 

és Óvoda Tornyospálca Czóbel Minka 
Tagintézménye, Anarcs– testnevelő és 
felkészítő: Nagy Attila.

Nyíregyházi Inczédy György Közép-
iskola, Szakiskola és Kollégium – test-
nevelő: Názon Sándor, felkészítő: ifj. 
Oszlánszki László

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 
és Óvoda – testnevelő: Siposné Balogh 
Anna, felkészítő: Oszlánszki László.

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Megyei és anarcsi 
siker a Diákolimpián

Kiállítással zárult a Zöld mozaik környezetvédelmi pá-
lyázat, melyet a Rétközi Tehetségpont és a Felső-Sza-

bolcs Ifjúságáért Egyesület közösen hirdetett. Az anarcsi 
Czóbel Minka Tagintézményben megtekinthető kiállításra 
olyan mozaik technikával készült alkotások érkeztek, me-
lyek rávilágítottak, hogy az értéktelennek tűnő anyagok újrahasznosításával 
különleges, szemet gyönyörködtető, értékes alkotások készíthetők. Megellai 
Nándor alpolgármester, a Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület elnöke elisme-
rő szavai után a Megellai Katalin, Csorba István Kadosa és Lábiscsák János 
alkotta zsűri emléklappal és tárgyjutalommal díjazta a pályamunkákat.

Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető

Fogorvosi ellátás

Értesítjük a 
Tisztelt Lakos-

ságot, hogy 2011. 
december 1-jétől 
a fogorvosi fel-
adatokat dr. Ka-
zamér Csaba László látja el 
helyettesítés keretében.
A rendelés helye: Kisvárda, Labanc 8. 

A rendelés ideje:
Hétfő: 08.00–11.30 Kedd: 14.30–19.30

A nagy betegforgalomra tekintet-
tel a fogorvos kéri a kedves betege-
ket, hogy a 06-45/506-112 telefon-
számon előzetesen egyeztessenek 
időpontot.

Fogorvosi ügyelet

A rendelés helye: 4600 Kisvárda, 
Szent György tér 2. (Központi or-
vosi rendelő)
A rendelés ideje: szombat, vasár-
nap, ünnep- és munkaszüneti napo-
kon 8.00–12.00 óráig.

Anarcs Község Önkormányzata

Meghívó
Az Anarcsi Görög Katolikus  

Egyház által rendezett 

Katolikus
bálra

A rendezvény időpontja:
2012. május 5. (szombat) 20 óra

Belépődíj: vacsorával  
3000 Ft személyenként.

Jegyek elővételben válthatók a pa-
rochián és Kaczur Lászlónénál a 
vegyesboltban május 4-ig.

Kitűnő zene
Tombola – értékes nyereményekkel
Jó szórakozást kíván a rendezőség:
Az Anarcsi Görög Katolikus Egyház
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Húsvét reggelén, amikor zsú-
folt templomában felment a 

szószékre prédikálni, egy régi, 
rozsdás, rozoga madárkalitkát 
vitt magával és letette a szószék 
párkányára. Persze mindenki 
meglepődve nézte és kíváncsian 
várta, mi fog itt történni. A plé-
bános elkezdte a prédikációt:

„Amikor tegnap végigmentem a Főut-
cán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, 
kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a 
kalitka alján három kis vadmadár lapult, 
reszketve a hidegtől és a félelemtől. 
Megállítottam a fiút és megkérdeztem:

– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak madarat – 

felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni velük? – 

kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket és szórakozom ve-

lük – felelte. Feldühítem őket, kihúzom 
a tollaikat, egymás közötti viadalra uszí-
tom őket. Élvezni fogom.

– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utá-
na mit csinálsz velük?

– Ó, van otthon két macskánk – mond-
ta a fiú –, azok szeretik a madárhúst. 
Megetetem őket velük.

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét 
megszólaltam:

– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kellenek magának azok a ma-

darak, Atya. Hiszen azok csak vacak 
szürke mezei madarak. Még énekelni 
sem

tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem 

ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha meg-

bolondultam volna, aztán megmondta az 
árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a 
tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú 
letette a kalitkát a földre és egy pillanat 
alatt eltűnt.

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, 
elvittem a közeli parkba, ott letettem, 
kinyitottam az ajtaját, és szabadon en-
gedtem a madarakat.”

Miután Thomas plébános elmondta a 
kalitka történetét, mindjárt egy másik 
történetbe kezdett:

„Egy nap a Sátán és Jézus között pár-
beszéd folyt.

Sátán épp az Édenkertből jött és büsz-
kén dicsekedett:

– Az egész emberiséget a kezeim közé 
kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, 
olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak 
ellenállni. Mind az enyémek!

– Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte 
Jézus.

– Szórakozni fogok velük. Megtaní-
tom őket, hogyan házasodjanak és ho-
gyan váljanak el egymástól; feldühítem 
őket, meg arra is megtanítom, hogyan 
gyűlöljék. és kínozzák egymást; hogy 
részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, 
hogy

fegyvereket és bombákat találjanak fel 
és öljék egymást. Nagyon fogom élvez-
ni – mondta a Sátán.

– Mit csinálsz majd velük akkor, ha 
eleged lesz a játékból!

– Megölöm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz értük? – érdeklődött 

tovább Jézus.
– Nem kellenek neked azok az embe-

rek! Nem jók azok semmire! Megveszed 
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. 
Leköpnek, megátkoznak és megölnek. 
Nem kellenek ők neked!

– Mennyit kérsz? – kérdezte újból 
Jézus.

A Sátán végignézett Jézuson és meg-
vető gúnnyal mondta:

– A véredet, az összes könnyedet és az 
egész életedet!

Jézus így szólt:
– Megegyeztünk! – aztán kifizette az 

árat...”
Ezzel George Thomas fogta a madár-

kalitkát és lement a szószékről.
(Marcell atya ajánlásával a http://www.
nezzjezusra.hu/hasznos/husvetip.html 
oldalról)

Húsvéti Prédikáció
George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában

Húsvéti sárgatúró
Hozzávalók:
2 liter tej
20 db tojás
10 evőkanál cukor
5 dkg mazsola  
(elhagyható)

1–2 csomag vaníliás 
cukor
1 csipet só
1 gézdarab vagy 
konyharuha

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

Húsvéti locsolóversek
Eljött húsvét reggele,
A fiúknak ideje.
Meglocsollak szép virágszál,
Hogy el ne hervadjál.

Hamza Mária 4. o.

Szép rózsát adok néked,
Meg is locsollak, ha kéred,
S fizetségem szép tojás lesz,
Ez már nekünk természetes.

Gál Patrik 4. o.

Itt a szép, itt a jó.
Itt a rózsa ragyogó.
Hervadozik úgy látom,
Meglocsolom nem bánom.

Takács Ferenc 4. o.

Húsvét másnapján, régi szokás szerint,
Fogadják szívesen az öntöző legényt.
Én még legénységhez igaz kicsi vagyok,
De azért öntőző legénynek mégis csak 
felcsapok.
Esztendő ilyenkor megint csak itt vagyok,
Ha e locsolásért piros tojást kapok.

Rohács Erika 2. o. 

Húsvét napján útra keltem,
Kislányokat megkerestem.
A kislányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Locsolásért piros tojást várok.

Séra Dávid 2. o.

Rózsabokor az udvaron,
Meglocsolom, de nagyon,
Mellette áll egy leányka,
Az illatos kölnivizet most ő kapja,
Meglocsolom a leánykát, 
Megköszönöm a tojáskát.

Grósz Ádám 2. o.


