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Megújult az „álmok kertje”
A községben és a 

környező településeken 
is Bárókertként ismert 
anarcsi kastélypark 
látványos megújulásának, 
megszépülésének 
lehettünk tanúi az elmúlt 
időszakban. 

Az Európai Uniós pályázati 
forrásból „Az anarcsi Czóbel-
kúria történeti kertjének meg-
őrzése és helyreállítása” című, 
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-
0006 azonosítószámú projekttel 
az önkormányzat 188 733 671 
Ft támogatást nyert el. Ez az 
összeg biztosította a megfele-
lő anyagi fedezetet a kert tel-
jes rekonstrukciójához, mely-
nek legfőbb célja a történelmi 
angolpark eredeti szépségének 
visszaállítása. Mi anarcsiak 
mindig is szeretettel sétálgat-
tunk a park évszázados fái 
között talán nem is sejtve, hogy 
az anarcsi Czóbel-park, ahogy 
mi emlegetjük Bárókert orszá-
gos szinten is kiemelkedő jelen-
tőségű történeti kertünk. Idős, 
értékes növényállománya, szép 
kerti tava, egyes kerti elemei 
emelik a magyar kerttörténet 
értékei közé. Az angolkertet a 
Czóbel-család tagjai valószínű-
leg a 19. század első évtizedi-
ben telepítették, majd létrejött 
1856 környékén a tó, a többi 
mocsaras területet csatorna épí-
tésével megszüntették, és zöld-
területet hoztak létre a helyén. 
Ez a csatorna választotta el a 
parkot a gyümölcsöstől. 

A Bárókert azonban nemcsak 
a kerttörténet, hanem az iro-
dalomtörténet fontos része is, 
hiszen itt született, élt és halt 
meg a magyar szimbolizmus 
egyik megteremtője, Czóbel 

Minka költőnő. A park és a 
költőnő egymástól elválaszt-
hatatlan, alkotásaiban megele-
venednek a kert építményei, 
növényei, állatai. Ez a hely 
volt számára az „álmok kertje”, 
mely fantáziájában a mesék és 
túlvilág birodalmává vált. Ha a 
parkra leszállt az alkony, egy-
egy megnyúlt árnyék, meg-
zizzenő levél, hangját hallató 
állat különös hangulatvilágot 
teremtett számára, létrehozva a 
kertről szóló verseinek témáját.

1876-tól édesapjától, Czóbel 
Imrétől vette át a park fejleszté-
sének és gondozásának irányí-
tását Minka, aki úttörő módon, 
úrilányként kezdett komolyan 
kertészkedni, megelőzve ebben 
is a 20. század elején divattá 
váló női kertészkedést. Nem-
csak a kert gondozását tartot-
ta szem előtt, faiskolát létesí-
tett, ahonnan a család kiterjedt 
rokonságának és ismerőseinek 
is jutott növény. Így kerültek 
az anarcsi faiskolából Vajára, 

a Vay-kastélyparkba azok a 
„tulipánfák” (liriodendron vagy 
magnolia), melyeket maga Czó-
bel Imre ültetett el ott, s így kerü-
letek a magnóliák Mándokra a 
Forgách-kastélyparkba. A park 
meghatározó fái között van az 
előkert egyetlen megmaradt 
eredeti dísze az idős szomo-
rú japánakác, a kicsit beljebb 
lévő bálványfa, a park belse-
jében található japánakácok, 
a kúria közelében található 
gyantáscédrus. Impozáns fái a 
kertnek a hatalmas platánok, 
juharfák, páfrányfenyők, az 
idős nagy hársfa és a vadgeszte-
nye-csoport. Az egykori üveg-
ház környékén lévő szomorú 
gyertyán a park egyik legka-
rakteresebb faegyede, amit mi 
falubeliek csak „csüngősfa”, 
„csüngifa” néven ismerünk, 
sajnálatos módon a pusztulás 
jeleit mutatja, csak reményked-
ni tudunk, hogy van még benne 
élet, s talán a park megújulá-
sával lesz még benne is erő 

megújulni. A felújítás során az 
Ecsedy Anna és Alföldy Gábor 
által elkészített, nagyon alapos 
tudományos dokumentáció és 
helyreállítási javaslat alapján a 
park eredeti sétányainak vissza-
állítása is megtörtént. Visszake-
rült korabeli helyére a filagó-
ria, melynek eredetijét állítólag 
Kossuth Lajos kormányzóvá 
választásának tiszteletére 1849-
ben készítették. Impozáns pihe-
nőpadok kerültek a sétányok 
mellé, a kerten átfolyó „pata-
kot” ugyanebben a jellegben 
készült kishidak ívelik át. 

A megszépült park a község 
igazi értéke és látványossága 
lett, vigyázzunk rá, óvjuk kel-
lő gondossággal és szeretettel, 
hisz a mi felelősségünk, hogy 
megőrizzük az utókornak.

Minden kedves érdeklődőt, 
látogatót szeretettel várunk egy 
kellemes parki sétára a Báró-
kertbe! 

Kertész Zoltánné
képviselő

9.00– 
Kispályás foci (kizárólag hazai csapatok részvételével)

13.00–18.00 
Főzőverseny (szabadon válasz-

tott étel elkészítéséhez bográcsot 

és tűzifát, az étel kényelmes 

elfogyasztásához főzőcsapaton-

ként 1 db sörpadot és 2 db lócát  
biztosítunk) 

13.00–18.00 

A lakosság megvendégelé-

se (minden lakos részére 

étkezési jegyet bizto-

sítunk, mely az iskolai 

konyhán váltható be)
12.00–14.00 

Íjászbemutató (az 
óvodai játszótéren, a 
vállalkozó szellemű-
eknek kipróbálási 

lehetőséget biztosí-
tunk)

10.00–14.00-ig  

Ugrálóvár az aszfaltpályán 

(a gyerekek ingyenesen  

vehetik igénybe)

17.15 
Fekete Krisztián és 

zenésztársai népzenei 
műsora

15.00 
Megnyitó 

Köszöntő:  
Kalinák József  
polgármester

12.00–14.00 

Arcfestés, gyöngyfűzés 

(az iskolai játszótéren)

16.30 Sztárvendég: 

az X-Faktor 2011. évi győztese

18.00 

A két paraszt mulatós 

műsora

alunapF
8.00–14.00 között a Falunapi Vándor-kupáért mérkőzhet-nek az aranylábú labdazsonglőrök  a füves pályán.

Közhírré tétetik, hogy 2014. szeptember 6. napján, szombaton 
Anarcs Község Önkormányzata falunapra várja a település és a 
környék apraját és nagyját.

Büfé F Bazár

15.30 
Bözsi Bohóc és barátai – gyer-
mekműsor

20.00 Utcabál- a zenét Zvolenszki László szolgáltatja  A hangosításról Szaniszló Csaba gondoskodik 

19.00 

A Kalocsai Színház 

„A jányok angya-

lok” című operett 

előadása 

Kocsis Tibor
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2013. december 11. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Módosította a szociális ellá-

tások helyi szabályairól szó-
ló, az egyes gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól 
szóló, képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályza-
táról szóló valamint a fiatalok 
első lakásszerzésének önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
önkormányzati rendeleteit. 

–  Módosította a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgálta-
tásról szóló önkormányzati 
rendeletét. A módosítás értel-
mében a folyékony hulladék 
közszolgáltatási díjai az aláb-
biak szerint alakulnak:

8.§ (3) 
a) A települési folyékony hulla-
dék egységnyi díjtétele magán-
személyek esetén 1955 Ft/m3 + 
ÁFA, melyből a gyűjtés és szál-
lítás díja 1260 Ft/m3 + ÁFA, az 
ártalmatlanítás díja 230 Ft/m3 
+ ÁFA, és az elhelyezés díja 
50 Ft/ m3 + ÁFA csökkentve a 
lakossági települési folyékony 
hulladék ártalmatlanításának 
támogatásával (100 Ft/ m3). 
A 100 Ft/ m3 összegű külön-
bözetet díjkompenzáció formá-
jába az önkormányzat havonta 
utólag fizeti meg a közszolgál-
tatónak, a közszolgáltató által 
benyújtott és a lerakóhely üze-
meltetője által igazolt számlák 
alapján. 
Az önkormányzat a lakossági 
települési folyékony hulladék 
ártalmatlanításának támoga-
tását (100 Ft/m3) a lakossági 
folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége alapján igényli a 
Magyar Köztársaság minden-
kori éves költségvetési törvé-
nye alapján.   
b) A települési folyékony hul-
ladék egységnyi díjtétele nem 
magánszemélyek esetében 2145 
Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés 
és szállítás díja 1260 Ft/m3 + 
ÁFA az ártalmatlanítás díja 230 
Ft/m3 + ÁFA, és az elhelyezés 
díja 200 Ft/ m3 + ÁFA.
(4) A közszolgáltatási díjak 
2014. december 31. napjáig 
érvényesek.

–  2014. január 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig, legfel-
jebb azonban a szennyvíz-
tisztítási projekt elkészültéig 
közszolgáltatási szerződést 
kötött települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgál-
tatás tárgyában Kovács József 
(4600 Kisvárda, Mező utca 
3/b.) szám alatti székhelyű 
egyéni vállalkozóval.

–  Elfogadta a Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulás tár-
sulási megállapodását.

–  Jóváhagyta a 2014. évi belső 
ellenőrzési ütemtervet.

–  Határozatot hozott a 
Te l e k i - R a b o v a y - k ú r i a 
jókarbantartási kötelezésé-
vel kapcsolatos munkálatok 
elvégzéséről. A kötelezés 
végrehajtása érdekében meg-
bízta a Co-Opció Bt.-t (4400 
Nyíregyháza, Fészek utca 
62.) a felmérési dokumentá-
ció és az ideiglenes védőtető 
tervdokumentációjának elké-
szítésével 342 900 Ft vállal-
kozói díjért.

–  2013. december 9. napjától 
2014. április 2. napjáig hatá-
rozott idejű helyiségbérleti 
szerződést kötött a Türr Ist-
ván Képző és Kutató Intézet-
tel (székhely: 1054 Budapest, 
Széchenyi utca 14.).

–  Elfogadta az Anarcsi Gö rög-
ka to likus Egyházközség 
2013. évben kapott támoga-
tási összeggel történő elszá-
molását.

–  Véleményezte az Anarcs 
Községi Szociális Ellátó 
Szolgálat Integrált Szakmai 
Programját.

–  Elhatározta, hogy a Dózsa 
és a Táncsics utcák mindkét 
végére 20 tonnás súlykorlá-
tozó táblákat, a Vasút utcára 
20 tonnás súlykorlátozó tábla 
kivéve célforgalom kihelye-
zésével forgalomszabályozást 
hajt végre.

–  Módosította az önkormányzat 
2013. évi költségvetését. 

–  Határozatot hozott a jutalom-
keret felhasználásnak enge-
délyezéséről.

–  Zárt ülés keretében Roma 
Nemzetiséghez tartozó csa-
ládok karácsonyi támoga-
tásáról döntött, határozatot 

hozott három nyolcadikos 
diák Arany János Tehetség-
gondozó Programban való 
részvételéről, 23 fő részére 
Bursa Hungarica felsőoktatá-
si önkormányzati ösztöndíjat 
állapított meg (10 hónapon 
keresztül havi 3.000 Ft), 2 
fő pályázatát a bírálatból 
kizárta, fiatalok első lakás-
szerzésének önkormányzati 
támogatásáról döntött, vala-
mint átmeneti segély iránti 
kérelmeket bírált el.

–  Megtartotta a 2013. évi köz-
meghallgatását.

2014. február 5. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Véleményezte a Tornyospálcai 

Óvodai Társulás, a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás Anarcs, valamint az 
Anarcs-Gyulaháza Önkor-
mányzati Társulás 2014. évi 
költségvetését

–  325 675 000 forint bevétellel, 
325 675 000 forint kiadás-
sal költségvetési hiány nélkül 
elfogadta az önkormányzat 
2014. évi költségvetését.

–  Meghatározta Anarcs Község 
Önkormányzatának Polgár-
mestere és az Anarcsi Pol-
gármesteri Hivatal köztiszt-
viselői 2014. évi cafetéria-
keretét.

–  Elhatározta, hogy 2014. feb-
ruár 28. napjával jogutód nél-
kül megszünteti az Anarcs-
Gyulaháza önkormányzati 
társulást.

–  Elfogadta a Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulás tár-
sulási megállapodását.

–  Módosította az önkormányzat 
vagyonáról, vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló önkormány-
zati rendeletet.

–  Megtárgyalta a BEREGVÍZ 
Víz- és Csatornamű Üzemel-
tető és Szolgáltató Kft. (4800 
Vásárosnamény, Nyíregyhá-
zi u. 1. sz. alatti székhelyű 
gazdasági társaság) kérelmét 
– mely a vásárosnaményi 
0308/2 hrsz alatti, szántó, 
kivett vízállás művelési ágú, 
8412 m2 térmértékű ingatlan-
nak Anarcs Község Önkor-

mányzata 19/9000 részille-
tőségű tulajdoni hányadának 
elbirtoklás jogcímén és peren 
kívüli megállapodás útján 
történő megszerzésére irá-
nyult és úgy döntött, hogy 
tulajdonjogáról nem mond le, 
a vagyonvesztést nem hagyja 
jóvá. Az ingatlan hivatalos 
forgalmi értéke ismeretében 
dönt a tulajdoni hányad eset-
leges értékesítéséről.

–  Módosította a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ-
tal a Tornyospálcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Czóbel Minka Tagin-
tézménye ingó-és ingatlan 
elemei vagyonkezelésére 
kötött szerződést.

–  Módosította a fogorvosi ellá-
tásra kötött feladatvállalási 
szerződést, mely szerint a 
rendelési idő az alábbiak sze-
rint alakul:

Hétfő: 07.30-12.30
Dr. Tóth Tímea fogorvos
Kántor Jánosné fogászati 
szakasszisztens

Kedd: 14.30-19.30 
Dr. Tóth Tímea fogorvos
Kántor Jánosné fogászati 
szakasszisztens

Szerda: 08.00-13.00
Dr. Karászi Zsolt fogszakorvos
Rezsú Tiborné klinikai 
dentalhigiénikus”

–  Felülvizsgálta az Anarcs 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együttmű-
ködési megállapodást.

–  Módosította a Co-Opció 
Bt.-vel (4400 Nyíregyháza, 
Fészak utca 62.) a Teleki-
Rabovay-kúria állagmeg-
óvási tervének elkészítésére 
kötött tervezési szerződést.

–  Módosította és egysé-
ges szerkezetbe foglalta a 
Tornyospálcai Óvodai Társu-
lás társulási megállapodását.

–  Elhatározta, hogy 2014. szep-
tember 1. napjától nem kíván 
tagja lenni a Tornyospálcai 
Óvodai Társulásnak, kezde-
ményezi annak 2014. augusz-
tus 31. napjával történő meg-
szüntetését. Az óvodai ellá-
tásról, mint kötelező önkor-

Óvodánk második félévének történései
„Tiszteld a gyermeket, 
ki tudja miféle csodálatos haj
nal szunnyad a szívében?
Lelke mozzanását még alig 
látod,
S egykor fénnyel szórja tán be 
a világot.”

(Cseresnyás Szilamér)

A szülők, nevelők nehéz dön-
tés előtt álltak. Érett-e a gyer-
mek az iskolára, vagy töltsön el 
még egy évet a gondtalan játék, 
mesék birodalmában. El kellett 
dönteni, hogy testi, szellemi 
és értelmi téren elég érett-e 
az iskolakezdéshez. Az óvó-
nők munkáját nagyban segíti a 
fejlesztőpedagógus és a logo-
pédus. Elvégezték az iskola-
érettségi vizsgálatot, amellyel 
hozzájárultak a helyes döntés 
meghozatalához. A Fenntartó 
finanszírozása által a rászoruló 
gyerekek ingyen vehetik igény-
be a szakemberek segítségét. 

Az iskola igazgatónője, az 
elsős tanító néni és a napközis 
nevelő által a szülők részletes 
tájékoztatást kaptak az iskolá-
ban folyó munkáról. Az „isko-
lanyitogató” keretén belül részt 
vehettek a gyerekek szüleikkel 
együtt az órai munkában is. 
Bepillantást nyertek a játékos 
iskolai angol és matemati-
ka világába. Az elsős gyere-
kek közös tornára invitálták a 
nagycsoportosokat. Az iskolá-
val való jó együttműködésünk 
eredményeként az óvodából 
iskolába való átmenet zökke-
nőmentesnek mondható.

A február a farsang, a télűzés 
időszaka, amely nagy izgalom-

mal töltötte el a gyerekeket. 
Nagyon várták, hogy az általuk 
kedvelt mesehős, meseszereplő 
jelmezébe bújhassanak. A cso-
porton belül mókás feladatok-
kal, sorversenyekkel, tánccal, 
zenével töltöttük a napot, majd 
közösen felvonulva bemutat-
ták jelmezeiket. Énekszóval, 
zenebonával végigvonultunk 
az iskola auláján, folyosóján, 
így űzve el a telet.

Az elmúlt időszakban két 
őselem: a Víz és a Föld témakör 
került feldolgozásra. A kompe-
tencia alapú nevelés közel áll a 

gyermekekhez, nagyon élvezik, 
hogy mindent megfoghatnak, 
kipróbálhatnak, megtapasz-
talhatnak. A Föld világnapját 
kiemelve nagy figyelmet for-
dítottunk arra, hogy felhív-
juk figyelmüket a környezet 
megóvásra, a környezettudatos 
magatartásra. Játékos formában 
tudatosítottuk, hogyan vigyáz-
hatunk rá, hogyan óvhatjuk.

Gyermekeink megtapasztal-

hatták és átélhették az akvári-
um készítés örömét, a kavics-
mosást, a növények elhelyezé-
sét, az akvárium megtöltését 
vízzel. 

Megemlékeztünk március 
15-ről is, a gyermekek korcso-
portnak megfelelően zászlót, 
csákót, kokárdát készítettek. 

A tavasz a megújulás, a fel-
frissülés, a kikelet időszaka, 
újrapezsdül, új élettel telik meg 
a természet. „Ovicsalogatóval” 
nyílt napon vártuk a leendő kis-
csoportosokat és szüleiket, akik 
betekintést nyerhettek az óvo-

dai élet mindennapjaiba, abba, 
hogyan épül be a rugalmasság 
és a folyamatosság a napiren-
dünkbe. A délelőtt folyamán 
közösen készítettek húsvéti 
díszeket, hímes tojást, bárány-
kát a kézműves foglalkozás 
keretén belül. Ízelítőt kaptak a 
középső csoportosok zeneovi 
bemutatójából, majd a nagyok 
mutatták meg, milyen ügyesen 
tudnak tornázni a fitt-bal lab-

dával. Vidám, jó hangulatú dél-
előtt volt, ahol a legkisebbek és 
a szülők is jól érezték magukat. 
A nap sikeres zárásaként meg-
ajándékoztuk a gyerekeket.

Nagy fontosságot tulajdoní-
tottunk annak, hogy gyermeke-
ink kulturális igénye is fejlőd-
jön. A gyerekek nagy örömére 
óvodánkban is rendszeresen 
szervezünk bábelőadást, és 
óvodásaink színházi bérlettel is 
rendelkeznek. 

Nevelési évünk hátralevő 
részében mozgalmas és egyben 
meghitt ünnepeket élhettünk át. 
Május első hetében az édes-
anyákat, nagymamákat köszön-
töttük meleg szeretettel. Ezt 
követte a vidám, önfeledt gyer-
meknap, majd a nagycsoportos 
gyermekek búcsúja a szeretett 
óvodájuktól.

A leendő és a meglévő óvo-
dásainkat nagy szeretettel vár-
juk a tiszta, felfrissített, gyer-
mekbarát környezetbe, ahol 
birtokba vehetik a csoportszoba 
játékait.

Az iskolát kezdő gyermekek-
nek pedig sok sikert kívánunk 
a rájuk váró új ismeretek elsa-
játításához. 

„A gyermek a legtökélete
sebb teremtmény, mert egye
dül ő tudja megalkotni saját 
egyéniségét. A gyermek lelke 
lágy viaszhoz vagy fehér papír
hoz hasonló, ahová magának 
a gyermeknek kell belevésni a 
képzeteket.”

(Maria Montessori)
Pappné Révész Judit

óvodapedagógus
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mányzati feladat ellátásáról 
az önkormányzat saját intéz-
ménye útján gondoskodik

–  Zárt ülés keretében fiatalok 
első lakásszerzésének önkor-
mányzati támogatásáról dön-
tött, rendkívüli gyermekvé-
delmi kedvezmény, átmene-
ti segély és szociális tűzifa 
iránti kérelmeket bírált el. 

2014. március 13. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Zárt ülés keretében megválasz-

totta a szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait és póttagjait.

2014. április 1. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Módosította a települési folyé-

kony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgálta-
tásról szóló, valamint a fia-
talok első lakásszerzésének 
önkormányzati támogatásáról 
szóló önkormányzati rende-
leteit.

–  Módosította és egységes szer-
kezetbe foglalta a Polgármes-
teri Hivatal alapító okiratát.

–  Elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát.

–  Elfogadta az önkormányzat 
2014. évi közbeszerzési ter-
vét.

–  Közút- és csapadékvíz-keze-
lői hozzájárulásokat adott.

–  Véleményezte a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás Anarcs 2014. évi 
költségvetésének módosítá-
sát.

–  Elfogadta az Anarcs Sport-
egyesület 2013. évben kapott 
támogatási összeggel történő 
elszámolását.

–  az Anarcs Sportegyesületet 
2014. évben egyszeri 500 000 
Ft összegű vissza nem téríten-
dő támogatásban részesítette.

–  Az Anarcsi Hagyományőrző 
Íjász Egyesületet 2014. évben 
egyszeri 80 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támoga-
tásban részesítette.

–  Közművelődési megállapo-
dást kötött a Béres József 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Kisvárdai Egyesüle-
tével. A 2014. évi támogatás 
mértékét 50 000 Ft-ban álla-
pította meg.

–  Elfogadta a település tűz-
védelmi helyzetéről szóló 
beszámolót.

–  Kiegészítette az Anarcs Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zattal kötött együttműködési 
megállapodást.

–  Az adósságkonszolidáció-
ban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési 
támogatására beadott támo-
gatási kérelmet jóváhagyja az 
alábbiak szerint:

–  csapadékvíz-elvezető rend-
szer építése a Damjanich 
utcán 140 fm hosszan, 40x40 
cm-es lapokkal burkolva. 
8 db áteresz készítése 5 fm 
hosszan, 300 mm-es tokos 
betoncsőből 4 331 000 Ft.

–  Anarcs Község településren-
dezési tervének elkészítése a 
település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan, digi-
tális technikával a hatályos 
jogszabályok rendelkezései-
nek megfelelően 10 122 000 
Ft

–  A Polgármesteri Hivatal hom-
lokzat felújítása kőzetgyapot 
szigeteléssel, szilikon alapú 
vakolat felhordással. Lába-
zat felújítása polisztirolhab 
hőszigetelő lemez elhelye-
zéssel, műgyantás vakolattal. 
Ereszdeszkáinak cseréje, fes-
tése, függőleges és vízszintes 
ereszcsatornák javítása, cse-
réje 9 877 000 Ft.

–  A Szociális Ellátó épülethom-
lokzat felújítása kőzetgyapot 
szigeteléssel, szilikon alapú 
vakolat felhordással. Lába-
zat felújítása polisztirolhab 
hőszigetelő lemez elhelye-
zéssel, műgyantás vakolattal. 
Tető cseréje Lindab 0,5 mm 
vastag lemezzel, szarufák, 
lécezés cseréje új anyagra, 
bádogos munkák, cserepes 
lemezfedés. 15 db műanyag 
kültéri hőszigetelt ablak és 
1 db műanyag kültéri két-
szárnyú ajtó elhelyezése. 
Ereszdeszkák cseréje, festé-
se, függőleges és vízszintes 
ereszcsatornák javítása, cser-
je. 19 670 000 Ft.

–  Zárt ülés keretében fellebbe-
zést bírált el.
2014. április 15. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Az Anarcsi Református Egy-

házközség (4546 Anarcs, 
Kossuth utca 35. szám) kérel-

mére az Anarcs belterület 278 
hrsz-ú, a valóságban Anarcs, 
Kossuth utca 37. szám alatti 
ingatlanon megvalósítandó 
Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér kialakításához 
szükséges parkírozó megkö-
zelítéséhez az Anarcs Köz-
ség Önkormányzata tulajdo-
nát képező Anarcs belterület 
277/4 hrsz-ú Iskola utca felőli 
útcsatlakozás kialakításához 
útkezelői hozzájárulást adott.

–  Elhatározta, hogy pályázatot 
nyújt be Anarcs község köz-
biztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések 
keretében megvalósítandó 
térfigyelő kamerarendszerek 
kiépítésére, a beruházás költ-
ségei 100%-os  támogatásá-
nak elnyerésére.

2014. április 30. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Módosította a képviselő-tes-

tület szervezeti és működé-
si szabályzatát. A módosítás 
oka, hogy a szakfeladatokat 
felváltották a kormányzati 
funkciók.

–  Módosította az önkormány-
zat 2013. évi költségvetését. 
A módosításnak köszönhető-
en a 2013. évi költségvetési 
bevétel és kiadás főösszege: 
343.857 ezer forint lett.

–  Elfogadta az önkormányzat 
2013. évi zárszámadását. A 
költségvetési bevétel főössze-
gét 346.296 ezer forintban, a 
költségvetési kiadás főössze-
gét 297.674 ezer forintban, 
a költségvetési pénzmarad-
ványát 66.905 ezer forintban, 
módosított pénzmaradványát  
66.378 ezer forintban állapí-
totta meg, melyből 4.301 ezer 
forint működési célú, 62.077 
ezer forint fejlesztési célú 
pénzmaradvány. 

–  Az Anarcs Község Önkor-
mányzata és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 
éves ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves össze-
foglaló ellenőrzési jelentést 
teljes terjedelemben megis-
merte, azt az előterjesztés sze-
rinti tartalommal jóváhagyta.

–  Véleményezte a Tornyospálcai 
Közös Fenntartású Óvoda és 
Könyvtár 2013. évi zárszám-
adását.

–  Véleményezte a Kistérségi 

Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás Anarcs 2013. évi 
költségvetésének módosítá-
sát.

–  Véleményezte a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás Anarcs 2013. évi 
zárszámadását.

–  Véleményezte az Anarcs-
Gyulaháza Önkormányzati 
Társulás 2013. évi zárszám-
adását.

–  Módosította és egysé-
ges szerkezetbe foglalta a 
Tornyospálcai Óvodai Tár-
sulás Társulási Megállapo-
dását.

–  Döntött a Tornyospálcai 
Óvodai Társulás megszünte-
téséről. A határozatban java-
solta a Tornyospálcai Óvodai 
Társulás Társulási Tanácsá-
nak, hogy 2014. július 1-jei 
hatállyal az anarcsi tagintéz-
ményben 1 óvodai csoportot 
szüntessen meg és az ebből 
eredő létszámcsökkentést 
rendelje el és hajtsa végre, 
az erre vonatkozó támogatá-
si igényt határidőre nyújtsa 
be. Egyetértését fejezte ki a 
Tornyospálcai Óvodai Tár-
sulás 2014. augusztus 31-i 
hatállyal történő jogutód 
nélküli megszűntetésével. 
Javasolta a Tornyospálcai 
Óvodai Társulás Társulá-
si Tanácsának, hogy 2014. 
augusztus 31-i hatállyal 
mondja ki a Tornyospálcai 
Közös Fenntartású Óvoda 
és Könyvtár  jogutódlással 
(fenntartó önkormányzatok 
általi működtetés) történő 
megszűntetését.

–  Megtárgyalta és elfogadta a 
gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak 2013. 
évi ellátásáról szóló átfogó 
értékelést.

–  Határozatot hozott a rászo-
ruló gyermekek szociális 
nyári gyermekétkeztetéséről 
2014. évben. A határozatban 
vállalta 2014. június 16-től 
2014. augusztus 29-ig terje-
dő időszakban legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon 
keresztül napi egyszeri meleg 
étkeztetést biztosít a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő 100 fő 
kiskorú gyermek számára.

–  Közút- és csapadékvíz keze-
lői hozzájárulás megadásáról 
döntött.

A 2013-2014-es tanév tava-
szi időszaka mozgalmas és vál-
tozatos volt iskolánkban. Alig 
kezdtük meg a második félévet, 
máris a farsangra készülődtünk. 
Ez az esemény iskolai életünk 
olyan nyitott rendezvénye, 
melyre a szülők, rokonok, volt 
diákjaink is szívesen ellátogat-
nak. Az idén is volt farsangi 
felvonulás, ahol ötletes jelme-
zekben nem volt hiány. Az osz-
tályok táncos műsorszámokkal 
kedveskedtek a vendégeknek. 
A siker és taps nem maradt el. 
A tombolasorsoláson a diák-
önkormányzat és szülők által 
felajánlott sok-sok tombola-
ajándék talált gazdára. A napot 
diszkóval zártuk, ahol a tanulók 
kedvükre táncolhattak, szóra-
kozhattak.

Nyitott tanórákon és húsvéti 
foglalkozáson a nevelők, szülők 
tanulók közösen készülődtek az 
ünnepre, elevenítették fel a hús-
véti szokásokat, hagyományo-
kat. A húsvéti projekt keretében 
készült tanulói munkákból kiál-
lítást rendeztünk az aulában. 

A tavasz kezdetével megkez-
dődik az óvodások számára az 
iskolacsalogató programunk. 
Mint minden évben, most is 
részt vettünk a nagycsoportos 
szülőknek tartott szülői érte-
kezleten, ahol bemutattam isko-
lánkat a szülőknek, az elsősök 
tanító nénijét is megismerhet-
ték, aki tájékoztatót tartott az 
iskolaérettségről, az elsősökre 
váró feladatokról, az iskolai 
életről. A nagycsoportosokat és 
szüleiket bemutatóórára invi-
táltuk az első osztályba, ahol 
Tamásné Murin Mónika tartott 
interaktív táblás matematika-
órát, majd a Csizmadia Emília 
által tartott angol foglalkozáson 
is részt vehettek a szülők és 
ovisok. Mindkét foglalkozáson 
az ovisok is aktív résztvevők 
voltak, boldogan számoltak, 

dolgoztak az interaktív táblán, 
az elsősökkel együtt próbálgat-
ták az angol nyelv szépségeit. 
A programsorozat részeként 
még testnevelés foglalkozáson 
és iskola előkészítőn nyertek 
bepillantást a nagycsoportosok 
az iskolai életbe. 

A tavaszi versenyek során 
iskolánk tanulói tanulmányi és 
sport területen próbálhatták ki 
tudásukat. 

Alsó tagozat
Meseolvasó verseny
Nyíregyháza, Móricz Zsigmond 
Könyvtár, 6 tanuló
Nyelvtan verseny
Gyulaháza, 6 tanuló
Smohai Réka 2. helyezett
Refi matek
Kisvárda, Református Ált. Iskola
15 tanuló
Ölbey helyesírási verseny
Döge, 8 tanuló
SNI szavalóverseny
Pátroha, 1 tanuló
Takács Viktor 2. helyezett
Atlétikai verseny
Nyírkarász, 5 tanuló
Energia-takarékossági Verseny
Kisvárda, 4 tanuló

Felső tagozat

●●   Szép magyar beszéd versenyen 
vett részt 5 felsős tanuló

●●   Az asztalitenisz szakkörösök a 
megyei diákolimpiára készül
tek, ahol szép eredményeket 
értek el.  Az egyéni küzdelem
ben Csépke Erika jutott el a 
legmesszebbre, 2. helyezést 

ért el. Csapatban, Kelemen 
Boglárka és Csépke Erika 2. 
helyezést ért el. 

●●   Atlétikai több próba fiú 3. 
korcsoportjában, Záhonyban, 
1. helyezést értünk el Tor nyos
pálca és Anarcs közös csapa
tával. Takács Ferenc és Gál 
Patrik képviselték iskolánkat. 

●●   Április 11én a költészet nap
ja alkalmából házi szavaló
versenyt rendeztük, ahol több 
mint húsz felsős vett részt

●●   Április 24én Szent György 
lovagi tornán vettünk részt 
a 7. osztályból: Bori Milán, 
Dajka Ivett, Takács Dalma. 

●●   Április 29én Bori Milán, 
Lázár Bianka, Smohai Ádám 
2 perces angol versenyen vett 
részt Dögében.

●●   Lázár Bianka (matematika), 
Czinke Boglárka (biológia) 
Takács Anna (történelem) 
bejutott a Bendegúz levele
zős verseny megyei forduló
jára. Lázár Bianka 1., Czinke 
Boglárka 2., Takács Anna 2. 
helyezést ért el. 

●●   A Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
versenyen Horváth Alexan
der, Bori Milán és Hosszú 
Máté 4. helyezést ért el. 

Tanév végi események

A tanév vége programokban 
bővelkedett, így az év végi 
tanulmányi hajrát változatos 
szabadidős programok tették 
emlékezetessé. Június 5-én a 
felső tagozatos tanulók a Béres 
József Tudományos Ismeretter-

jesztő Társulat és az iskola által 
közösen szervezett egészség-
napon előadásokat hallgattak 
a helyes táplálkozásról és az 
allergiáról. Délelőtt egészséges 
ételeket fogyaszthatott min-
den tanuló és résztvevő. Erre 
a napra a tanulók különböző 
egészségneveléssel, egészséges 
étkezéssel kapcsolatos plaká-
tokat készítettek, melyeket az 
aulában kiállítottunk.

Június 5-én a táncoktatásban 
részesülő tanulók táncbemuta-
tóval zárták az idei tanévet, 
mely egyben a táncvizsgájuk 
is volt. A színvonalas előadáso-
kat nagy tapssal jutalmazták a 
megjelent szülők, érdeklődők.

Június 6-án az iskola tanu-
lóit kirándulni vittük a füzéri 
várhoz, a program teljes költsé-
gét pályázati forrásból a szülői 
közösség támogatásából fedez-
tük. A kirándulás során a tanulók 
megnéztek egy nagyon érdekes 
interaktív kiállítást, Pálházától 
Kőkapuig kisvonattal mentek 
fel, az erdős, hegyes vidéken 
különleges élményt jelentett az 
utazás. A füzéri vár megmászása 
kihívás és élmény is a gyerme-
kek számára. A fáradozást kárpó-
tolta a vár tetejéről való látható 
csodálatos kilátás. A fáradságos 
„munka” utána gyerekek öröm-
mel fogyasztották el SZMK által 
biztosított jégkrémet.  

Június 10-én Czóbel Diákna-
pok keretén belül a Romwalter 
duó zenés műsorával zártuk az 
idei tanévet. 

Június 14-én színvonalas 
ballagási ünnepséggel búcsúz-
tak a 8. osztályosok. Ekkor 
került sor a bizonyítványosz-
tásra. A különböző versenye-
ken való részvételért, a pél-
damutató magatartásért, kiváló 
tanulmányi munkáért sok tanu-
ló könyvjutalomban részesült.
Készülődés az új tanévre

Mint minden évben most 
is izgalommal készül diák és 
tanár is az új tanévre. A neve-
lők feldíszített, barátságos 
tantermekkel várják a tanuló-
kat a 2014/2015-ös tanévben. 
Minden igyekezetünkkel azon 
leszünk, hogy szeretetteljes 
környezetben tudásunk legjavát 
adva neveljük, oktassuk a ránk 
bízott gyermekeket.

Kertész Zoltánné 
tagintézmény-vezető

Iskolai életünk
Visszapillantás

Kálnay Adél: Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült, 
a villanydrótra fecske ült, 
készül már lassan messzire, 
talán a világ végire. 
Szállnak a napok, mint a szél, 
kerengve hull már pár levél, 

nekem is mindjárt menni kell, 
nem cserélnék most senkivel! 
Táskámban könyvek, füzetek, 
vár rám egy pad és sok gyerek, 
számok, betűk és dallamok... 
Szervusz! Iskola! Itt vagyok! 
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–  Véleményezte a Tornyospálcai 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézmény-
vezetői álláshelyére Debrey 
László 4641 Mezőladány, 
Jókai Mór utca 56. szám 
alatti lakos által benyújtott 
pályázatot, és azt a véle-
ményt alakította ki, hogy az 
intézményvezetői megbízását 
támogatja. 

–  Elhatározta, hogy 2014. július 
26. napján falunapot rendez.

–  Zárt ülés keretében fiatalok 
első lakásszerzésének önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
határozatot módosított.

2014. május 28. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Elhatározta, hogy 2014. 

augusztus 31. napjával 
közös megegyezéssel, jog-
utód nélkül megszünteti a 
Tornyospálcai Óvodai Tár-
sulást.

–  Hatályon kívül helyezte a 
Képviselő-testületi hatás-
körök átruházásáról szóló 
11/2008. (VII.11.) rendeletét.

–  Módosította a képviselő-tes-
tület szervezeti és működési 
szabályzatát.

–  Nyilatkozatot fogadott el a 
települési önkormányzatok 
helyi szervezési intézkedése-
ihez kapcsolódó támogatási 
kérelemhez.

–  Elfogadta az Anarcsi Czóbel 
Minka Óvoda alapító okira-
tát.

–  Az Anarcsi Czóbel Minka 
Óvoda magasabb vezetői fel-
adatainak ellátásával 2014. 
szeptember 1. napjától, a 
magasabb vezető beosztás 
ellátására kiírt nyilvános 
pályázati eljárás eredmé-
nyes befejezéséig, legfeljebb 
2015. augusztus 15. napjáig 
Kristóf Ibolya 4546 Anarcs, 
Dózsa utca 5. szám alatti 
lakost bízta meg.

–  Pályázatot hirdetett az 
Anarcsi Czóbel Minka Óvo-
da intézményvezetői beosz-
tásra.

–  Részvény elővásárlási jogról 
lemondó nyilatkozatot foga-
dott el.

–  Közterület bontási engedély 
kiadásáról határozott. 

–  Elhatározta, hogy 1.000 Ft/
m2 áron meg kívánja vásárol-
ni az Anarcs, Kossuth utca 

24. és a Kossuth utca 26. 
szám alatti ingatlanok kert-
jéből leválasztásra kerülő 
1.300 m2 alapterületű kert-
részletet és az Anarcs, Ady 
Endre utca 17. szám alatti 
ingatlan kertjéből leválasz-
tásra kerülő építési teleknyi 
alapterületű kertrészletet.

–  Elhatározta, hogy meg kíván-
ja vásárolni az Anarcs bel-
terület 653 hrsz-ú (Három-
szög), 3764 m2 alapterületű 
ingatlant.

–  Zárt ülés keretében Czóbel 
Minka Emlékérem kitünte-
tő díj kisfokozatát adomá-
nyozta Lázár Bianka, Pádvai 
Alexandra, Simon Nikolett, 
Takács Anna és Takács Petra 
8. osztályos tanulóknak. 

2014. július 16. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Véleményezte  a 

Tornyospálcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Czóbel Minka Tag-
intézménye tagintézmény-
vezetői álláshelyére Kertész 
Zoltánné 4546 Anarcs, Kos-
suth utca 30. szám alatti lakos 
által benyújtott pályázatot és 
azt a véleményt alakította ki, 
hogy az intézményvezetői 
megbízását támogatja. 

–  Eszköz-adásvételi szerződést 
kötött a Nyírségvíz Nyíregy-
háza és Térsége Víz- és Csa-
tornamű Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársasággal.

–  A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal 2007. október 29. 
napján kötött szívességi 
használatba adási megálla-
podás megszüntette.

–  Az Anarcs Sportegyesülettel 
(4546 Anarcs, Kossuth utca 
30., képviseli: dr. Somogyi 
Gábor elnök) kötött együtt-
működési megállapodást 
jóváhagyta.

–  Közút- és csapadékvíz keze-
lői hozzájárulás megadásá-
ról döntött.

–  Elhatározta, hogy az Anarcs 
Polgárőr Szervezetet 2014. 
évben 400 000 Ft, azaz 
négyszázezer forint összegű 
vissza nem térítendő támo-
gatásban részesíti.

–  Elhatározza, hogy 2014. 
szeptember 6. napján falu-
napot rendez.

2014. augusztus 14. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Elhatározta, hogy „az anarcsi 

Czóbel-kúria történeti kertjé-
nek megőrzése és helyreállí-
tása” című projekttel kapcso-
latos szemléletformáláshoz 
kapcsolódó kiadvány elkészí-
tésre vállalkozási szerződést 
köt Molnár Gábor Levente 
egyéni vállalkozóval (1146 
Budapest, Thököly 150. 
III/2.) bruttó 1 450 000 Ft 
vállalkozói díjért.

–  KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0048 azonosító számú „Fel-
ső-Szabolcsi szennyvíz elhe-
lyezési és tisztítási projekt-
tel” kapcsolatos nyilatkozat 
elfogadásáról döntött. 

–  Közterület bontási engedély 
kiadásáról határozott.

–  Elhatározta, hogy Mikita 
Zoltánné 4546 Anarcs, Dam-
janich utca 15. szám alatti 
lakostól megvásárolja a kizá-
rólagos tulajdonát képező, 
Anarcs belterület 36/1 hrsz-ú, 
„beépítetlen terület” megje-
lölésű, 946 m2 alapterületű 
ingatlant 946 000 Ft (azaz 
kilencszáz-negyvenhatezer 
forint) összegű vételárért

–  Elhatározta, hogy 1 000 Ft/m2 
áron meg kívánja vásárolni az 
Anarcs belterület 35 hrsz-ú, 
4546 Anarcs, Ady Endre 
utca 15. szám alatti ingatlan 
kertjéből leválasztásra kerülő 
építési teleknyi alapterületű 
kertrészletet.

–  Helyiségbérleti szerződést 
kötött a Horlux Oktatási és 
Szolgáltató Kft.-vel.

–  Módosította az óvodaveze-
tői pályázati kiírásáról szóló 
271/2014. (V. 28.) határoza-
tát.

–  Jóváhagyta a falunapi költsé-
geket és programokat.

–  Zárt ülés keretében óvoda-
vezetői (magasabb vezetői) 
beosztásra pályázó meghall-
gatását végző eseti bizott-
ság létrehozásáról határo-
zott, megválasztotta a Helyi 
Választási Bizottság és a 
Nemzetiségi Szavazatszámlá-
ló Bizottság tagjait és póttag-
jait, a 2014. évi beiskolázás 
támogatásáról szóló döntést 
elhalasztotta és a roma nem-
zetiséghez tartozó gyermekek 
tanszertámogatásáról döntött.

2014. augusztus 22. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Határozatot hozott a 2014. 

évi beiskolázás támogatá-
sáról. A döntés értelmében: 
Valamennyi anarcsi általános 
iskolás részére a tankönyvet 
ingyenesen biztosítja. Ennek 
érdekében a határozat mel-
léklete szerint az ott meg-
jelölt összegű támogatást 
nyújtja a tanulóknak. A támo-
gatás kifizetésének feltétele a 
tankönyvcsomag árának befi-
zetését igazoló csekk bemu-
tatása. 

A középfokú oktatási intéz-
ményben nappali oktatás mun-
karendje szerint tanulmányokat 
folytató, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult 
tanulók részére – az érettségi, 
illetve az első szakma megszer-
zéséig – 7 000 Ft összegű beis-
kolázási támogatást nyújt.
A középfokú oktatási intéz-
ményben nappali oktatás mun-
karendje szerint tanulmányokat 
folytató, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre nem 
jogosult tanulók részére – az 
érettségi, illetve az első szak-
ma megszerzéséig – 10 000 Ft 
összegű beiskolázási támoga-
tást nyújt.
A felsőfokú oktatási intézmény 
első évfolyamos, nappali tago-
zatos hallgatója részére 15 000 
Ft összegű beiskolázási támo-
gatást nyújt, kivéve azokat, 
akik „B” típusú Bursa Ösztön-
díjat kapnak.
A közép- és felsőfokú oktatási 
intézmény tanulói, hallgatói a 
kifizetés előtt iskolalátogatási 
igazolást kötelesek becsatolni.

dr. Dolhai Edina
jegyző
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Szépkorúak jubileumi köszöntése
Időseink példát mutatnak nekünk, 

hogyan kell szépen és jól élni a 
hétköznapokat, hogyan kell nevelni 
a gyermekeket, és hogy miként kell 
megülni az ünnepeket. Bölcs öregje-
ink nélkül mi magunk sem lennénk: 
tőlük kaptuk az életet, tőlük kaptuk 
tudásunk legjavát, az ő kezük mun-
kájából épült fel mindaz, amit mi a 
saját munkánkból építhetünk tovább. 
A kormány 255/2008 (X. 21.) kor-
mányrendelete értelmében: „Egy 
hosszú élet munkája, eredményei 
elismerést és tiszteletet érdemelnek, 
melynek meg kell nyilvánulnia a tár-
sadalom tagjai, közösségei, intézmé-
nyei részéről.” Ennek a gondolatnak 
a szellemében került sor a község 90 

éves lakójának, Roskó Mihálynénak 
a köszöntésére 90. születésnapja 
alkalmából. Az ünnepeltet az önkor-
mányzat nevében Kalinák József 
polgármester úr köszöntötte a jeles 
napon népes családja mellett.  Férjé-
vel, akit 9 esztendővel ezelőtt veszí-
tett el, hét gyermeket, öt leányt és 
két fiút neveltek fel nagy szeretettel. 
A szép kort megélő Boriska néninek 
16 unokája, 17 dédunokája és 12 
ükunokája van. A már ápolásra szo-
ruló üknagymamáról lánya, Erzsébet 
gondoskodik. A 90. születésnapja 
alkalmából Boriska néninek ezúton 
kívánunk erőt, egészséget, családja 
körében eltöltött szép életet. 

Kertész Zoltánné képviselő

Iskolai 
híreink

Lassan vége a nyárnak, 
kezdődik az iskola. Ez 

az esemény a kis első 
osztályosok szempont-
jából a legizgalmasabb. 
A gondtalan játékot fel-
váltja a komoly munka, 
a tanulás. Első iskolás 
évük alatt megtanulják 
az írás, az olvasás és a 
számolás tudományát. 

Nagy izgalom az iskolakez-
dés azoknak is, akiknek már 
van iskolás gyermekük, és 
különösen izgalmas azok szá-
mára, akik most kezdik majd 
az első osztályt. Igyekeztem, 
hogy a leendő elsős gyerme-
kek minél jobban megismer-
jenek, és én is megismerjem 

őket. Az év folyamán több-
ször megleptem őket az óvo-
dában, a fontosabb esemé-
nyeken részt vettem. A közös 
szülői értekezlet és a nyílt 
tanítási órák alatt a szülők 
megismerték az iskolánkban 
folyó munkát. A közös testne-
velésórák, az iskolára hangoló 
foglalkozások mind közelebb 
hozták egymáshoz a gyereke-
ket és az elsős tanító nénit. A 
foglalkozások nagyon jó han-
gulatban teltek, és segítettek 
abban, hogy az iskolakezdés 
zökkenőmentes legyen min-
den gyermek számára.

Nagyon sok szeretettel és 
nagy izgalommal várom az 
első osztályosokat. 

Vitai Mihályné Gizike 
tanító néni

„Hívogat az iskola,
Kapuját kitárja,

Kis pajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába!”

A kisvárdai  Weiner Leó 
Zeneiskola csellós 

diákjai egy héten át 
táboroztak Anarcson, 
tanárnőjük, Agárdi 
Gáborné vezetésével. 

A táborozók két egymást 
követő este a katolikus és a 
református templomban adott 
koncerttel örvendeztették meg 
a híveket és a község érdek-
lődő lakóit. A fiatalok teljes 
átéléssel és őszinte lelkese-
déssel mutatták be tudásukat, 
megcsillantva e hangszer 
szépségét. Az előadásban a 
közönségnek a legismerősebb 
Wangelis zenéje volt. A kis 
növendékek minden tapsot 

mosolyogva, hálásan fogad-
tak, ebből is érezni lehetett 
a zene  iránti szeretetüket, 
elkötelezettségüket. A temp-
lom békéje, a zene szépsége 
megnyugtatja és felszaba-
dítja a lelket. Ezt a kelle-
mes állapotot élhettük át mi 
jelenlévők, akik elmentünk a 
fiatalok bemutatójára. Azzal 
köszöntünk el, hogy remél-
jük, még az idén találkozunk. 
Bízunk abban, hogy a tábo-
rozás  hagyománnyá válik a 
nyári szünetekben.

Ezúton is megköszönjük a 
tanárnőnek és diákjainak ezt 
a szép élményt, és sok sikert 
kívánunk a továbbiakban is.

Balogh Lászlóné  anarcsi lakos

Csellós tábor

Nagy munkálatok Anarcson
Munkagépek zajától hango-

sak az anarcsi utcák, hiszen 
a KEOP-1.2.0/09-110048 azo-
nosítószámú „Felső-Szabol-
csi szennyvíz-elhelyezési és 
tisztítási projekt” munkálatai 
folynak a faluban. 

A projekt három község 
Anarcs-Gyulaháza-Nyírkarász 
összefogásával valósul meg. 
A megvalósítás összköltsége 
4 031 755 105 Ft. A beruházás 
várható befejezése 2015 tava-
sza. Kérjük a lakosság megér-

tését és türelmét a munkálatok 
idejére!

Kalinák József
polgármester
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2013. december 1. – 2014. augusztus 10.

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életes-halálod – a teljesség legyél te magad. 
   /Weöres Sándor/

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

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Bognár Hanna Zsuzsanna Kisvárda, 2013. december 10., szülei: Farkas Zsuzsanna, Bognár József
Szőke Patrik Kisvárda, 2013. december 12.,  szülei: Gyüre Mónika, Szőke Zsolt
Hajdu Dorottya  Kisvárda, 2014. január 22.,  szülei: Papik Anita Renáta, Hajdu Sándor
Bodor Blanka  Kisvárda, 2014. február 8.,  szülei: Horváth Ágnes, Bodor István
Horváth Mirella Kisvárda, 2014. március 2.,  szülei: Dudás Éva, Horváth Norbert
Varró István  Kisvárda, 2014. március 27.,  szülei: Csordás Viktória Vanda, Varró István 
Bakai Tamás  Kisvárda, 2014. április 2.,  szülei: Sándor Zsuzsa, Bakai Tamás
Orosz Bence  Kisvárda, 2014. április 16.,  szülei: Pető Erzsébet, Orosz István
Petrás Zsuzsanna  Kisvárda, 2014. május 1.,  szülei: Barkaszi Zsuzsanna, Petrás Szabolcs
Lakatos Zselyke  Kisvárda, 2014. június 9.,  szülei: Nagy Anita, Lakatos Richárd
Veres Gábor  Kisvárda, 2014. június 15.,  szülei: Takács Tímea, Veres Gábor
Katona Janka  Kisvárda, 2014. június 19.,  szülei: Kovács Vivien, Katona Attila
Csiki Rebeka Mónika  Kisvárda, 2014. július 10.,  szülei: Balogh Mónika, Csiki Károly
Bodor Péter Kisvárda, 2014. augusztus 10. szülei: Tóth Ildikó, Bodor László József

Házasságkötés ideje Házasságot kötnek

2014. június 14.  Horváth Viktor – Kertész Melinda
2014. július 5.  Alexa Roland – Kelemen Zsuzsanna
2014. július 26.  Kovács János – Huszti Erzsébet

 Elhunyt neve:               Halálozás ideje

Haklik Józsefné Kisvárda, 2014. január 27.
Tiba István Nyíregyháza, 2014. február 11.
Enyedi Józsefné Kisvárda, 2014. február 16.
Ragány István Kisvárda, 2014. március 5.
Pap Sándor Kisvárda, 2014. április 1.
Balogh Béláné Kisvárda, 2014. május 17.
Mészáros László Kisvárda, 2014. június 27.
Simon István Kisvárda, 2014. július 26.
Takács Béla Kisvárda, 2014. augusztus 4. 
Vass István Kisvárda, 2014. augusztus 8.
Csépke Béláné Kisvárda, 2014. augusztus 8.

„Sem távolság, sem halál, avagy távollét 
szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek 
éltet, egy szeretet fűz össze.”
 (Szt. Bernát)

Iskolánk a TÁMOP-3.3.14.A-
12/1-2013-0149 azonosító 
számú „SZÍNES MOZAIK” 
-Szabolcs-Sza tmár-Bereg 
megye irodalmi, történelmi kör-
nyezeti és néprajzi értékei című 
projekttel 16 842 436 Ft-ot 
nyert testvériskolai programok 
megvalósítására. Testvérisko-
lánk a Tunyogmatolcsi Petőfi 
Sándor Általános Iskola. A pro-
jekt keretében a tanulók a tanév 
folyamán heti rendszerességgel 
vettek részt foglalkozásokon, 
melyeken a megye irodalmi, 
történelmi, környezeti és nép-
rajzi értékeit ismerték meg. Két 
napos kirándulást szerveztünk, 
amelyen a megye nevezetessé-
geivel ismerkedtek a tanulók. 
Túristvándiban a vízimalom 
közelében volt a szállásunk, 
ahol a testvériskola diákjaival 
találkoztunk, közös programo-
kat valósítottunk meg.

Emlékezetes marad a közös 
vajai várlátogatás is, ahol inter-
aktív programmal várták a 
tanulókat. A gyermekek játsz-
va ismerkedtek meg a történe-
lem egy szeletével, a Rákóczi- 
szabadságharc időszakával. A 
vajai várlátogatás során meg-
kerestük a kastély egyik szo-
bájában található családfán 
iskolánk névadójának, Czóbel 
Minkának, az anyai ági felme-
nő rokonait. 

A projekt feledhetetlen része 
volt az egyhetes balatoni tábo-
rozás. A Balatonlellén eltöltött 
napokon a kellemes fürdőzés 
mellett jutott idő hajókázásra, 
cirkusz látogatásra, a környé-
ket sétavonattal jártuk be, a 
bátrabbak kipróbálták a kaland-
parkot, kedvükre ugrálhattak a 
trambulinon. A táborozás során 
a pályázatban szereplő foglal-
kozásokat is megvalósítottuk.

A program, a szállás és az 

utazás teljes költségét fedezte a 
pályázat, ami jelentős segítség 
volt a szülőknek, hogy gyer-
mekük a Balatonon nyaralhas-
son. A program sikerét a csil-
logó gyermekszemek, vidám 
nevetés és az is jelzi, hogy 
a hazafelé úton a gyermekek 
arról beszéltek, a következő 
ilyen táborba is szívesen jön-
nének! 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

„SZÍNES MOZAIK” – Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye irodalmi, törté-
nelmi környezeti és néprajzi értékei

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0149



A Bárókert régen... ...és mostantól...



A Bárókert régen... ...és mostantól...
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2013. december 1. – 2014. augusztus 10.

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életes-halálod – a teljesség legyél te magad. 
   /Weöres Sándor/

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

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Bognár Hanna Zsuzsanna Kisvárda, 2013. december 10., szülei: Farkas Zsuzsanna, Bognár József
Szőke Patrik Kisvárda, 2013. december 12.,  szülei: Gyüre Mónika, Szőke Zsolt
Hajdu Dorottya  Kisvárda, 2014. január 22.,  szülei: Papik Anita Renáta, Hajdu Sándor
Bodor Blanka  Kisvárda, 2014. február 8.,  szülei: Horváth Ágnes, Bodor István
Horváth Mirella Kisvárda, 2014. március 2.,  szülei: Dudás Éva, Horváth Norbert
Varró István  Kisvárda, 2014. március 27.,  szülei: Csordás Viktória Vanda, Varró István 
Bakai Tamás  Kisvárda, 2014. április 2.,  szülei: Sándor Zsuzsa, Bakai Tamás
Orosz Bence  Kisvárda, 2014. április 16.,  szülei: Pető Erzsébet, Orosz István
Petrás Zsuzsanna  Kisvárda, 2014. május 1.,  szülei: Barkaszi Zsuzsanna, Petrás Szabolcs
Lakatos Zselyke  Kisvárda, 2014. június 9.,  szülei: Nagy Anita, Lakatos Richárd
Veres Gábor  Kisvárda, 2014. június 15.,  szülei: Takács Tímea, Veres Gábor
Katona Janka  Kisvárda, 2014. június 19.,  szülei: Kovács Vivien, Katona Attila
Csiki Rebeka Mónika  Kisvárda, 2014. július 10.,  szülei: Balogh Mónika, Csiki Károly
Bodor Péter Kisvárda, 2014. augusztus 10. szülei: Tóth Ildikó, Bodor László József

Házasságkötés ideje Házasságot kötnek

2014. június 14.  Horváth Viktor – Kertész Melinda
2014. július 5.  Alexa Roland – Kelemen Zsuzsanna
2014. július 26.  Kovács János – Huszti Erzsébet

 Elhunyt neve:               Halálozás ideje

Haklik Józsefné Kisvárda, 2014. január 27.
Tiba István Nyíregyháza, 2014. február 11.
Enyedi Józsefné Kisvárda, 2014. február 16.
Ragány István Kisvárda, 2014. március 5.
Pap Sándor Kisvárda, 2014. április 1.
Balogh Béláné Kisvárda, 2014. május 17.
Mészáros László Kisvárda, 2014. június 27.
Simon István Kisvárda, 2014. július 26.
Takács Béla Kisvárda, 2014. augusztus 4. 
Vass István Kisvárda, 2014. augusztus 8.
Csépke Béláné Kisvárda, 2014. augusztus 8.

„Sem távolság, sem halál, avagy távollét 
szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek 
éltet, egy szeretet fűz össze.”
 (Szt. Bernát)

Iskolánk a TÁMOP-3.3.14.A-
12/1-2013-0149 azonosító 
számú „SZÍNES MOZAIK” 
-Szabolcs-Sza tmár-Bereg 
megye irodalmi, történelmi kör-
nyezeti és néprajzi értékei című 
projekttel 16 842 436 Ft-ot 
nyert testvériskolai programok 
megvalósítására. Testvérisko-
lánk a Tunyogmatolcsi Petőfi 
Sándor Általános Iskola. A pro-
jekt keretében a tanulók a tanév 
folyamán heti rendszerességgel 
vettek részt foglalkozásokon, 
melyeken a megye irodalmi, 
történelmi, környezeti és nép-
rajzi értékeit ismerték meg. Két 
napos kirándulást szerveztünk, 
amelyen a megye nevezetessé-
geivel ismerkedtek a tanulók. 
Túristvándiban a vízimalom 
közelében volt a szállásunk, 
ahol a testvériskola diákjaival 
találkoztunk, közös programo-
kat valósítottunk meg.

Emlékezetes marad a közös 
vajai várlátogatás is, ahol inter-
aktív programmal várták a 
tanulókat. A gyermekek játsz-
va ismerkedtek meg a történe-
lem egy szeletével, a Rákóczi- 
szabadságharc időszakával. A 
vajai várlátogatás során meg-
kerestük a kastély egyik szo-
bájában található családfán 
iskolánk névadójának, Czóbel 
Minkának, az anyai ági felme-
nő rokonait. 

A projekt feledhetetlen része 
volt az egyhetes balatoni tábo-
rozás. A Balatonlellén eltöltött 
napokon a kellemes fürdőzés 
mellett jutott idő hajókázásra, 
cirkusz látogatásra, a környé-
ket sétavonattal jártuk be, a 
bátrabbak kipróbálták a kaland-
parkot, kedvükre ugrálhattak a 
trambulinon. A táborozás során 
a pályázatban szereplő foglal-
kozásokat is megvalósítottuk.

A program, a szállás és az 

utazás teljes költségét fedezte a 
pályázat, ami jelentős segítség 
volt a szülőknek, hogy gyer-
mekük a Balatonon nyaralhas-
son. A program sikerét a csil-
logó gyermekszemek, vidám 
nevetés és az is jelzi, hogy 
a hazafelé úton a gyermekek 
arról beszéltek, a következő 
ilyen táborba is szívesen jön-
nének! 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

„SZÍNES MOZAIK” – Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye irodalmi, törté-
nelmi környezeti és néprajzi értékei

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0149
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–  Véleményezte a Tornyospálcai 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézmény-
vezetői álláshelyére Debrey 
László 4641 Mezőladány, 
Jókai Mór utca 56. szám 
alatti lakos által benyújtott 
pályázatot, és azt a véle-
ményt alakította ki, hogy az 
intézményvezetői megbízását 
támogatja. 

–  Elhatározta, hogy 2014. július 
26. napján falunapot rendez.

–  Zárt ülés keretében fiatalok 
első lakásszerzésének önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
határozatot módosított.

2014. május 28. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Elhatározta, hogy 2014. 

augusztus 31. napjával 
közös megegyezéssel, jog-
utód nélkül megszünteti a 
Tornyospálcai Óvodai Tár-
sulást.

–  Hatályon kívül helyezte a 
Képviselő-testületi hatás-
körök átruházásáról szóló 
11/2008. (VII.11.) rendeletét.

–  Módosította a képviselő-tes-
tület szervezeti és működési 
szabályzatát.

–  Nyilatkozatot fogadott el a 
települési önkormányzatok 
helyi szervezési intézkedése-
ihez kapcsolódó támogatási 
kérelemhez.

–  Elfogadta az Anarcsi Czóbel 
Minka Óvoda alapító okira-
tát.

–  Az Anarcsi Czóbel Minka 
Óvoda magasabb vezetői fel-
adatainak ellátásával 2014. 
szeptember 1. napjától, a 
magasabb vezető beosztás 
ellátására kiírt nyilvános 
pályázati eljárás eredmé-
nyes befejezéséig, legfeljebb 
2015. augusztus 15. napjáig 
Kristóf Ibolya 4546 Anarcs, 
Dózsa utca 5. szám alatti 
lakost bízta meg.

–  Pályázatot hirdetett az 
Anarcsi Czóbel Minka Óvo-
da intézményvezetői beosz-
tásra.

–  Részvény elővásárlási jogról 
lemondó nyilatkozatot foga-
dott el.

–  Közterület bontási engedély 
kiadásáról határozott. 

–  Elhatározta, hogy 1.000 Ft/
m2 áron meg kívánja vásárol-
ni az Anarcs, Kossuth utca 

24. és a Kossuth utca 26. 
szám alatti ingatlanok kert-
jéből leválasztásra kerülő 
1.300 m2 alapterületű kert-
részletet és az Anarcs, Ady 
Endre utca 17. szám alatti 
ingatlan kertjéből leválasz-
tásra kerülő építési teleknyi 
alapterületű kertrészletet.

–  Elhatározta, hogy meg kíván-
ja vásárolni az Anarcs bel-
terület 653 hrsz-ú (Három-
szög), 3764 m2 alapterületű 
ingatlant.

–  Zárt ülés keretében Czóbel 
Minka Emlékérem kitünte-
tő díj kisfokozatát adomá-
nyozta Lázár Bianka, Pádvai 
Alexandra, Simon Nikolett, 
Takács Anna és Takács Petra 
8. osztályos tanulóknak. 

2014. július 16. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Véleményezte  a 

Tornyospálcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Czóbel Minka Tag-
intézménye tagintézmény-
vezetői álláshelyére Kertész 
Zoltánné 4546 Anarcs, Kos-
suth utca 30. szám alatti lakos 
által benyújtott pályázatot és 
azt a véleményt alakította ki, 
hogy az intézményvezetői 
megbízását támogatja. 

–  Eszköz-adásvételi szerződést 
kötött a Nyírségvíz Nyíregy-
háza és Térsége Víz- és Csa-
tornamű Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársasággal.

–  A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal 2007. október 29. 
napján kötött szívességi 
használatba adási megálla-
podás megszüntette.

–  Az Anarcs Sportegyesülettel 
(4546 Anarcs, Kossuth utca 
30., képviseli: dr. Somogyi 
Gábor elnök) kötött együtt-
működési megállapodást 
jóváhagyta.

–  Közút- és csapadékvíz keze-
lői hozzájárulás megadásá-
ról döntött.

–  Elhatározta, hogy az Anarcs 
Polgárőr Szervezetet 2014. 
évben 400 000 Ft, azaz 
négyszázezer forint összegű 
vissza nem térítendő támo-
gatásban részesíti.

–  Elhatározza, hogy 2014. 
szeptember 6. napján falu-
napot rendez.

2014. augusztus 14. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Elhatározta, hogy „az anarcsi 

Czóbel-kúria történeti kertjé-
nek megőrzése és helyreállí-
tása” című projekttel kapcso-
latos szemléletformáláshoz 
kapcsolódó kiadvány elkészí-
tésre vállalkozási szerződést 
köt Molnár Gábor Levente 
egyéni vállalkozóval (1146 
Budapest, Thököly 150. 
III/2.) bruttó 1 450 000 Ft 
vállalkozói díjért.

–  KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0048 azonosító számú „Fel-
ső-Szabolcsi szennyvíz elhe-
lyezési és tisztítási projekt-
tel” kapcsolatos nyilatkozat 
elfogadásáról döntött. 

–  Közterület bontási engedély 
kiadásáról határozott.

–  Elhatározta, hogy Mikita 
Zoltánné 4546 Anarcs, Dam-
janich utca 15. szám alatti 
lakostól megvásárolja a kizá-
rólagos tulajdonát képező, 
Anarcs belterület 36/1 hrsz-ú, 
„beépítetlen terület” megje-
lölésű, 946 m2 alapterületű 
ingatlant 946 000 Ft (azaz 
kilencszáz-negyvenhatezer 
forint) összegű vételárért

–  Elhatározta, hogy 1 000 Ft/m2 
áron meg kívánja vásárolni az 
Anarcs belterület 35 hrsz-ú, 
4546 Anarcs, Ady Endre 
utca 15. szám alatti ingatlan 
kertjéből leválasztásra kerülő 
építési teleknyi alapterületű 
kertrészletet.

–  Helyiségbérleti szerződést 
kötött a Horlux Oktatási és 
Szolgáltató Kft.-vel.

–  Módosította az óvodaveze-
tői pályázati kiírásáról szóló 
271/2014. (V. 28.) határoza-
tát.

–  Jóváhagyta a falunapi költsé-
geket és programokat.

–  Zárt ülés keretében óvoda-
vezetői (magasabb vezetői) 
beosztásra pályázó meghall-
gatását végző eseti bizott-
ság létrehozásáról határo-
zott, megválasztotta a Helyi 
Választási Bizottság és a 
Nemzetiségi Szavazatszámlá-
ló Bizottság tagjait és póttag-
jait, a 2014. évi beiskolázás 
támogatásáról szóló döntést 
elhalasztotta és a roma nem-
zetiséghez tartozó gyermekek 
tanszertámogatásáról döntött.

2014. augusztus 22. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Határozatot hozott a 2014. 

évi beiskolázás támogatá-
sáról. A döntés értelmében: 
Valamennyi anarcsi általános 
iskolás részére a tankönyvet 
ingyenesen biztosítja. Ennek 
érdekében a határozat mel-
léklete szerint az ott meg-
jelölt összegű támogatást 
nyújtja a tanulóknak. A támo-
gatás kifizetésének feltétele a 
tankönyvcsomag árának befi-
zetését igazoló csekk bemu-
tatása. 

A középfokú oktatási intéz-
ményben nappali oktatás mun-
karendje szerint tanulmányokat 
folytató, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult 
tanulók részére – az érettségi, 
illetve az első szakma megszer-
zéséig – 7 000 Ft összegű beis-
kolázási támogatást nyújt.
A középfokú oktatási intéz-
ményben nappali oktatás mun-
karendje szerint tanulmányokat 
folytató, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre nem 
jogosult tanulók részére – az 
érettségi, illetve az első szak-
ma megszerzéséig – 10 000 Ft 
összegű beiskolázási támoga-
tást nyújt.
A felsőfokú oktatási intézmény 
első évfolyamos, nappali tago-
zatos hallgatója részére 15 000 
Ft összegű beiskolázási támo-
gatást nyújt, kivéve azokat, 
akik „B” típusú Bursa Ösztön-
díjat kapnak.
A közép- és felsőfokú oktatási 
intézmény tanulói, hallgatói a 
kifizetés előtt iskolalátogatási 
igazolást kötelesek becsatolni.

dr. Dolhai Edina
jegyző
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Szépkorúak jubileumi köszöntése
Időseink példát mutatnak nekünk, 

hogyan kell szépen és jól élni a 
hétköznapokat, hogyan kell nevelni 
a gyermekeket, és hogy miként kell 
megülni az ünnepeket. Bölcs öregje-
ink nélkül mi magunk sem lennénk: 
tőlük kaptuk az életet, tőlük kaptuk 
tudásunk legjavát, az ő kezük mun-
kájából épült fel mindaz, amit mi a 
saját munkánkból építhetünk tovább. 
A kormány 255/2008 (X. 21.) kor-
mányrendelete értelmében: „Egy 
hosszú élet munkája, eredményei 
elismerést és tiszteletet érdemelnek, 
melynek meg kell nyilvánulnia a tár-
sadalom tagjai, közösségei, intézmé-
nyei részéről.” Ennek a gondolatnak 
a szellemében került sor a község 90 

éves lakójának, Roskó Mihálynénak 
a köszöntésére 90. születésnapja 
alkalmából. Az ünnepeltet az önkor-
mányzat nevében Kalinák József 
polgármester úr köszöntötte a jeles 
napon népes családja mellett.  Férjé-
vel, akit 9 esztendővel ezelőtt veszí-
tett el, hét gyermeket, öt leányt és 
két fiút neveltek fel nagy szeretettel. 
A szép kort megélő Boriska néninek 
16 unokája, 17 dédunokája és 12 
ükunokája van. A már ápolásra szo-
ruló üknagymamáról lánya, Erzsébet 
gondoskodik. A 90. születésnapja 
alkalmából Boriska néninek ezúton 
kívánunk erőt, egészséget, családja 
körében eltöltött szép életet. 

Kertész Zoltánné képviselő

Iskolai 
híreink

Lassan vége a nyárnak, 
kezdődik az iskola. Ez 

az esemény a kis első 
osztályosok szempont-
jából a legizgalmasabb. 
A gondtalan játékot fel-
váltja a komoly munka, 
a tanulás. Első iskolás 
évük alatt megtanulják 
az írás, az olvasás és a 
számolás tudományát. 

Nagy izgalom az iskolakez-
dés azoknak is, akiknek már 
van iskolás gyermekük, és 
különösen izgalmas azok szá-
mára, akik most kezdik majd 
az első osztályt. Igyekeztem, 
hogy a leendő elsős gyerme-
kek minél jobban megismer-
jenek, és én is megismerjem 

őket. Az év folyamán több-
ször megleptem őket az óvo-
dában, a fontosabb esemé-
nyeken részt vettem. A közös 
szülői értekezlet és a nyílt 
tanítási órák alatt a szülők 
megismerték az iskolánkban 
folyó munkát. A közös testne-
velésórák, az iskolára hangoló 
foglalkozások mind közelebb 
hozták egymáshoz a gyereke-
ket és az elsős tanító nénit. A 
foglalkozások nagyon jó han-
gulatban teltek, és segítettek 
abban, hogy az iskolakezdés 
zökkenőmentes legyen min-
den gyermek számára.

Nagyon sok szeretettel és 
nagy izgalommal várom az 
első osztályosokat. 

Vitai Mihályné Gizike 
tanító néni

„Hívogat az iskola,
Kapuját kitárja,

Kis pajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába!”

A kisvárdai  Weiner Leó 
Zeneiskola csellós 

diákjai egy héten át 
táboroztak Anarcson, 
tanárnőjük, Agárdi 
Gáborné vezetésével. 

A táborozók két egymást 
követő este a katolikus és a 
református templomban adott 
koncerttel örvendeztették meg 
a híveket és a község érdek-
lődő lakóit. A fiatalok teljes 
átéléssel és őszinte lelkese-
déssel mutatták be tudásukat, 
megcsillantva e hangszer 
szépségét. Az előadásban a 
közönségnek a legismerősebb 
Wangelis zenéje volt. A kis 
növendékek minden tapsot 

mosolyogva, hálásan fogad-
tak, ebből is érezni lehetett 
a zene  iránti szeretetüket, 
elkötelezettségüket. A temp-
lom békéje, a zene szépsége 
megnyugtatja és felszaba-
dítja a lelket. Ezt a kelle-
mes állapotot élhettük át mi 
jelenlévők, akik elmentünk a 
fiatalok bemutatójára. Azzal 
köszöntünk el, hogy remél-
jük, még az idén találkozunk. 
Bízunk abban, hogy a tábo-
rozás  hagyománnyá válik a 
nyári szünetekben.

Ezúton is megköszönjük a 
tanárnőnek és diákjainak ezt 
a szép élményt, és sok sikert 
kívánunk a továbbiakban is.

Balogh Lászlóné  anarcsi lakos

Csellós tábor

Nagy munkálatok Anarcson
Munkagépek zajától hango-

sak az anarcsi utcák, hiszen 
a KEOP-1.2.0/09-110048 azo-
nosítószámú „Felső-Szabol-
csi szennyvíz-elhelyezési és 
tisztítási projekt” munkálatai 
folynak a faluban. 

A projekt három község 
Anarcs-Gyulaháza-Nyírkarász 
összefogásával valósul meg. 
A megvalósítás összköltsége 
4 031 755 105 Ft. A beruházás 
várható befejezése 2015 tava-
sza. Kérjük a lakosság megér-

tését és türelmét a munkálatok 
idejére!

Kalinák József
polgármester
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mányzati feladat ellátásáról 
az önkormányzat saját intéz-
ménye útján gondoskodik

–  Zárt ülés keretében fiatalok 
első lakásszerzésének önkor-
mányzati támogatásáról dön-
tött, rendkívüli gyermekvé-
delmi kedvezmény, átmene-
ti segély és szociális tűzifa 
iránti kérelmeket bírált el. 

2014. március 13. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Zárt ülés keretében megválasz-

totta a szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait és póttagjait.

2014. április 1. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Módosította a települési folyé-

kony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgálta-
tásról szóló, valamint a fia-
talok első lakásszerzésének 
önkormányzati támogatásáról 
szóló önkormányzati rende-
leteit.

–  Módosította és egységes szer-
kezetbe foglalta a Polgármes-
teri Hivatal alapító okiratát.

–  Elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát.

–  Elfogadta az önkormányzat 
2014. évi közbeszerzési ter-
vét.

–  Közút- és csapadékvíz-keze-
lői hozzájárulásokat adott.

–  Véleményezte a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás Anarcs 2014. évi 
költségvetésének módosítá-
sát.

–  Elfogadta az Anarcs Sport-
egyesület 2013. évben kapott 
támogatási összeggel történő 
elszámolását.

–  az Anarcs Sportegyesületet 
2014. évben egyszeri 500 000 
Ft összegű vissza nem téríten-
dő támogatásban részesítette.

–  Az Anarcsi Hagyományőrző 
Íjász Egyesületet 2014. évben 
egyszeri 80 000 Ft összegű 
vissza nem térítendő támoga-
tásban részesítette.

–  Közművelődési megállapo-
dást kötött a Béres József 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Kisvárdai Egyesüle-
tével. A 2014. évi támogatás 
mértékét 50 000 Ft-ban álla-
pította meg.

–  Elfogadta a település tűz-
védelmi helyzetéről szóló 
beszámolót.

–  Kiegészítette az Anarcs Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zattal kötött együttműködési 
megállapodást.

–  Az adósságkonszolidáció-
ban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési 
támogatására beadott támo-
gatási kérelmet jóváhagyja az 
alábbiak szerint:

–  csapadékvíz-elvezető rend-
szer építése a Damjanich 
utcán 140 fm hosszan, 40x40 
cm-es lapokkal burkolva. 
8 db áteresz készítése 5 fm 
hosszan, 300 mm-es tokos 
betoncsőből 4 331 000 Ft.

–  Anarcs Község településren-
dezési tervének elkészítése a 
település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan, digi-
tális technikával a hatályos 
jogszabályok rendelkezései-
nek megfelelően 10 122 000 
Ft

–  A Polgármesteri Hivatal hom-
lokzat felújítása kőzetgyapot 
szigeteléssel, szilikon alapú 
vakolat felhordással. Lába-
zat felújítása polisztirolhab 
hőszigetelő lemez elhelye-
zéssel, műgyantás vakolattal. 
Ereszdeszkáinak cseréje, fes-
tése, függőleges és vízszintes 
ereszcsatornák javítása, cse-
réje 9 877 000 Ft.

–  A Szociális Ellátó épülethom-
lokzat felújítása kőzetgyapot 
szigeteléssel, szilikon alapú 
vakolat felhordással. Lába-
zat felújítása polisztirolhab 
hőszigetelő lemez elhelye-
zéssel, műgyantás vakolattal. 
Tető cseréje Lindab 0,5 mm 
vastag lemezzel, szarufák, 
lécezés cseréje új anyagra, 
bádogos munkák, cserepes 
lemezfedés. 15 db műanyag 
kültéri hőszigetelt ablak és 
1 db műanyag kültéri két-
szárnyú ajtó elhelyezése. 
Ereszdeszkák cseréje, festé-
se, függőleges és vízszintes 
ereszcsatornák javítása, cser-
je. 19 670 000 Ft.

–  Zárt ülés keretében fellebbe-
zést bírált el.
2014. április 15. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Az Anarcsi Református Egy-

házközség (4546 Anarcs, 
Kossuth utca 35. szám) kérel-

mére az Anarcs belterület 278 
hrsz-ú, a valóságban Anarcs, 
Kossuth utca 37. szám alatti 
ingatlanon megvalósítandó 
Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér kialakításához 
szükséges parkírozó megkö-
zelítéséhez az Anarcs Köz-
ség Önkormányzata tulajdo-
nát képező Anarcs belterület 
277/4 hrsz-ú Iskola utca felőli 
útcsatlakozás kialakításához 
útkezelői hozzájárulást adott.

–  Elhatározta, hogy pályázatot 
nyújt be Anarcs község köz-
biztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések 
keretében megvalósítandó 
térfigyelő kamerarendszerek 
kiépítésére, a beruházás költ-
ségei 100%-os  támogatásá-
nak elnyerésére.

2014. április 30. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Módosította a képviselő-tes-

tület szervezeti és működé-
si szabályzatát. A módosítás 
oka, hogy a szakfeladatokat 
felváltották a kormányzati 
funkciók.

–  Módosította az önkormány-
zat 2013. évi költségvetését. 
A módosításnak köszönhető-
en a 2013. évi költségvetési 
bevétel és kiadás főösszege: 
343.857 ezer forint lett.

–  Elfogadta az önkormányzat 
2013. évi zárszámadását. A 
költségvetési bevétel főössze-
gét 346.296 ezer forintban, a 
költségvetési kiadás főössze-
gét 297.674 ezer forintban, 
a költségvetési pénzmarad-
ványát 66.905 ezer forintban, 
módosított pénzmaradványát  
66.378 ezer forintban állapí-
totta meg, melyből 4.301 ezer 
forint működési célú, 62.077 
ezer forint fejlesztési célú 
pénzmaradvány. 

–  Az Anarcs Község Önkor-
mányzata és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 
éves ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves össze-
foglaló ellenőrzési jelentést 
teljes terjedelemben megis-
merte, azt az előterjesztés sze-
rinti tartalommal jóváhagyta.

–  Véleményezte a Tornyospálcai 
Közös Fenntartású Óvoda és 
Könyvtár 2013. évi zárszám-
adását.

–  Véleményezte a Kistérségi 

Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás Anarcs 2013. évi 
költségvetésének módosítá-
sát.

–  Véleményezte a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulás Anarcs 2013. évi 
zárszámadását.

–  Véleményezte az Anarcs-
Gyulaháza Önkormányzati 
Társulás 2013. évi zárszám-
adását.

–  Módosította és egysé-
ges szerkezetbe foglalta a 
Tornyospálcai Óvodai Tár-
sulás Társulási Megállapo-
dását.

–  Döntött a Tornyospálcai 
Óvodai Társulás megszünte-
téséről. A határozatban java-
solta a Tornyospálcai Óvodai 
Társulás Társulási Tanácsá-
nak, hogy 2014. július 1-jei 
hatállyal az anarcsi tagintéz-
ményben 1 óvodai csoportot 
szüntessen meg és az ebből 
eredő létszámcsökkentést 
rendelje el és hajtsa végre, 
az erre vonatkozó támogatá-
si igényt határidőre nyújtsa 
be. Egyetértését fejezte ki a 
Tornyospálcai Óvodai Tár-
sulás 2014. augusztus 31-i 
hatállyal történő jogutód 
nélküli megszűntetésével. 
Javasolta a Tornyospálcai 
Óvodai Társulás Társulá-
si Tanácsának, hogy 2014. 
augusztus 31-i hatállyal 
mondja ki a Tornyospálcai 
Közös Fenntartású Óvoda 
és Könyvtár  jogutódlással 
(fenntartó önkormányzatok 
általi működtetés) történő 
megszűntetését.

–  Megtárgyalta és elfogadta a 
gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak 2013. 
évi ellátásáról szóló átfogó 
értékelést.

–  Határozatot hozott a rászo-
ruló gyermekek szociális 
nyári gyermekétkeztetéséről 
2014. évben. A határozatban 
vállalta 2014. június 16-től 
2014. augusztus 29-ig terje-
dő időszakban legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon 
keresztül napi egyszeri meleg 
étkeztetést biztosít a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő 100 fő 
kiskorú gyermek számára.

–  Közút- és csapadékvíz keze-
lői hozzájárulás megadásáról 
döntött.

A 2013-2014-es tanév tava-
szi időszaka mozgalmas és vál-
tozatos volt iskolánkban. Alig 
kezdtük meg a második félévet, 
máris a farsangra készülődtünk. 
Ez az esemény iskolai életünk 
olyan nyitott rendezvénye, 
melyre a szülők, rokonok, volt 
diákjaink is szívesen ellátogat-
nak. Az idén is volt farsangi 
felvonulás, ahol ötletes jelme-
zekben nem volt hiány. Az osz-
tályok táncos műsorszámokkal 
kedveskedtek a vendégeknek. 
A siker és taps nem maradt el. 
A tombolasorsoláson a diák-
önkormányzat és szülők által 
felajánlott sok-sok tombola-
ajándék talált gazdára. A napot 
diszkóval zártuk, ahol a tanulók 
kedvükre táncolhattak, szóra-
kozhattak.

Nyitott tanórákon és húsvéti 
foglalkozáson a nevelők, szülők 
tanulók közösen készülődtek az 
ünnepre, elevenítették fel a hús-
véti szokásokat, hagyományo-
kat. A húsvéti projekt keretében 
készült tanulói munkákból kiál-
lítást rendeztünk az aulában. 

A tavasz kezdetével megkez-
dődik az óvodások számára az 
iskolacsalogató programunk. 
Mint minden évben, most is 
részt vettünk a nagycsoportos 
szülőknek tartott szülői érte-
kezleten, ahol bemutattam isko-
lánkat a szülőknek, az elsősök 
tanító nénijét is megismerhet-
ték, aki tájékoztatót tartott az 
iskolaérettségről, az elsősökre 
váró feladatokról, az iskolai 
életről. A nagycsoportosokat és 
szüleiket bemutatóórára invi-
táltuk az első osztályba, ahol 
Tamásné Murin Mónika tartott 
interaktív táblás matematika-
órát, majd a Csizmadia Emília 
által tartott angol foglalkozáson 
is részt vehettek a szülők és 
ovisok. Mindkét foglalkozáson 
az ovisok is aktív résztvevők 
voltak, boldogan számoltak, 

dolgoztak az interaktív táblán, 
az elsősökkel együtt próbálgat-
ták az angol nyelv szépségeit. 
A programsorozat részeként 
még testnevelés foglalkozáson 
és iskola előkészítőn nyertek 
bepillantást a nagycsoportosok 
az iskolai életbe. 

A tavaszi versenyek során 
iskolánk tanulói tanulmányi és 
sport területen próbálhatták ki 
tudásukat. 

Alsó tagozat
Meseolvasó verseny
Nyíregyháza, Móricz Zsigmond 
Könyvtár, 6 tanuló
Nyelvtan verseny
Gyulaháza, 6 tanuló
Smohai Réka 2. helyezett
Refi matek
Kisvárda, Református Ált. Iskola
15 tanuló
Ölbey helyesírási verseny
Döge, 8 tanuló
SNI szavalóverseny
Pátroha, 1 tanuló
Takács Viktor 2. helyezett
Atlétikai verseny
Nyírkarász, 5 tanuló
Energia-takarékossági Verseny
Kisvárda, 4 tanuló

Felső tagozat

●●   Szép magyar beszéd versenyen 
vett részt 5 felsős tanuló

●●   Az asztalitenisz szakkörösök a 
megyei diákolimpiára készül
tek, ahol szép eredményeket 
értek el.  Az egyéni küzdelem
ben Csépke Erika jutott el a 
legmesszebbre, 2. helyezést 

ért el. Csapatban, Kelemen 
Boglárka és Csépke Erika 2. 
helyezést ért el. 

●●   Atlétikai több próba fiú 3. 
korcsoportjában, Záhonyban, 
1. helyezést értünk el Tor nyos
pálca és Anarcs közös csapa
tával. Takács Ferenc és Gál 
Patrik képviselték iskolánkat. 

●●   Április 11én a költészet nap
ja alkalmából házi szavaló
versenyt rendeztük, ahol több 
mint húsz felsős vett részt

●●   Április 24én Szent György 
lovagi tornán vettünk részt 
a 7. osztályból: Bori Milán, 
Dajka Ivett, Takács Dalma. 

●●   Április 29én Bori Milán, 
Lázár Bianka, Smohai Ádám 
2 perces angol versenyen vett 
részt Dögében.

●●   Lázár Bianka (matematika), 
Czinke Boglárka (biológia) 
Takács Anna (történelem) 
bejutott a Bendegúz levele
zős verseny megyei forduló
jára. Lázár Bianka 1., Czinke 
Boglárka 2., Takács Anna 2. 
helyezést ért el. 

●●   A Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
versenyen Horváth Alexan
der, Bori Milán és Hosszú 
Máté 4. helyezést ért el. 

Tanév végi események

A tanév vége programokban 
bővelkedett, így az év végi 
tanulmányi hajrát változatos 
szabadidős programok tették 
emlékezetessé. Június 5-én a 
felső tagozatos tanulók a Béres 
József Tudományos Ismeretter-

jesztő Társulat és az iskola által 
közösen szervezett egészség-
napon előadásokat hallgattak 
a helyes táplálkozásról és az 
allergiáról. Délelőtt egészséges 
ételeket fogyaszthatott min-
den tanuló és résztvevő. Erre 
a napra a tanulók különböző 
egészségneveléssel, egészséges 
étkezéssel kapcsolatos plaká-
tokat készítettek, melyeket az 
aulában kiállítottunk.

Június 5-én a táncoktatásban 
részesülő tanulók táncbemuta-
tóval zárták az idei tanévet, 
mely egyben a táncvizsgájuk 
is volt. A színvonalas előadáso-
kat nagy tapssal jutalmazták a 
megjelent szülők, érdeklődők.

Június 6-án az iskola tanu-
lóit kirándulni vittük a füzéri 
várhoz, a program teljes költsé-
gét pályázati forrásból a szülői 
közösség támogatásából fedez-
tük. A kirándulás során a tanulók 
megnéztek egy nagyon érdekes 
interaktív kiállítást, Pálházától 
Kőkapuig kisvonattal mentek 
fel, az erdős, hegyes vidéken 
különleges élményt jelentett az 
utazás. A füzéri vár megmászása 
kihívás és élmény is a gyerme-
kek számára. A fáradozást kárpó-
tolta a vár tetejéről való látható 
csodálatos kilátás. A fáradságos 
„munka” utána gyerekek öröm-
mel fogyasztották el SZMK által 
biztosított jégkrémet.  

Június 10-én Czóbel Diákna-
pok keretén belül a Romwalter 
duó zenés műsorával zártuk az 
idei tanévet. 

Június 14-én színvonalas 
ballagási ünnepséggel búcsúz-
tak a 8. osztályosok. Ekkor 
került sor a bizonyítványosz-
tásra. A különböző versenye-
ken való részvételért, a pél-
damutató magatartásért, kiváló 
tanulmányi munkáért sok tanu-
ló könyvjutalomban részesült.
Készülődés az új tanévre

Mint minden évben most 
is izgalommal készül diák és 
tanár is az új tanévre. A neve-
lők feldíszített, barátságos 
tantermekkel várják a tanuló-
kat a 2014/2015-ös tanévben. 
Minden igyekezetünkkel azon 
leszünk, hogy szeretetteljes 
környezetben tudásunk legjavát 
adva neveljük, oktassuk a ránk 
bízott gyermekeket.

Kertész Zoltánné 
tagintézmény-vezető

Iskolai életünk
Visszapillantás

Kálnay Adél: Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült, 
a villanydrótra fecske ült, 
készül már lassan messzire, 
talán a világ végire. 
Szállnak a napok, mint a szél, 
kerengve hull már pár levél, 

nekem is mindjárt menni kell, 
nem cserélnék most senkivel! 
Táskámban könyvek, füzetek, 
vár rám egy pad és sok gyerek, 
számok, betűk és dallamok... 
Szervusz! Iskola! Itt vagyok! 
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2013. december 11. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Módosította a szociális ellá-

tások helyi szabályairól szó-
ló, az egyes gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól 
szóló, képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályza-
táról szóló valamint a fiatalok 
első lakásszerzésének önkor-
mányzati támogatásáról szóló 
önkormányzati rendeleteit. 

–  Módosította a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgálta-
tásról szóló önkormányzati 
rendeletét. A módosítás értel-
mében a folyékony hulladék 
közszolgáltatási díjai az aláb-
biak szerint alakulnak:

8.§ (3) 
a) A települési folyékony hulla-
dék egységnyi díjtétele magán-
személyek esetén 1955 Ft/m3 + 
ÁFA, melyből a gyűjtés és szál-
lítás díja 1260 Ft/m3 + ÁFA, az 
ártalmatlanítás díja 230 Ft/m3 
+ ÁFA, és az elhelyezés díja 
50 Ft/ m3 + ÁFA csökkentve a 
lakossági települési folyékony 
hulladék ártalmatlanításának 
támogatásával (100 Ft/ m3). 
A 100 Ft/ m3 összegű külön-
bözetet díjkompenzáció formá-
jába az önkormányzat havonta 
utólag fizeti meg a közszolgál-
tatónak, a közszolgáltató által 
benyújtott és a lerakóhely üze-
meltetője által igazolt számlák 
alapján. 
Az önkormányzat a lakossági 
települési folyékony hulladék 
ártalmatlanításának támoga-
tását (100 Ft/m3) a lakossági 
folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége alapján igényli a 
Magyar Köztársaság minden-
kori éves költségvetési törvé-
nye alapján.   
b) A települési folyékony hul-
ladék egységnyi díjtétele nem 
magánszemélyek esetében 2145 
Ft/m3 + ÁFA, melyből a gyűjtés 
és szállítás díja 1260 Ft/m3 + 
ÁFA az ártalmatlanítás díja 230 
Ft/m3 + ÁFA, és az elhelyezés 
díja 200 Ft/ m3 + ÁFA.
(4) A közszolgáltatási díjak 
2014. december 31. napjáig 
érvényesek.

–  2014. január 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig, legfel-
jebb azonban a szennyvíz-
tisztítási projekt elkészültéig 
közszolgáltatási szerződést 
kötött települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgál-
tatás tárgyában Kovács József 
(4600 Kisvárda, Mező utca 
3/b.) szám alatti székhelyű 
egyéni vállalkozóval.

–  Elfogadta a Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulás tár-
sulási megállapodását.

–  Jóváhagyta a 2014. évi belső 
ellenőrzési ütemtervet.

–  Határozatot hozott a 
Te l e k i - R a b o v a y - k ú r i a 
jókarbantartási kötelezésé-
vel kapcsolatos munkálatok 
elvégzéséről. A kötelezés 
végrehajtása érdekében meg-
bízta a Co-Opció Bt.-t (4400 
Nyíregyháza, Fészek utca 
62.) a felmérési dokumentá-
ció és az ideiglenes védőtető 
tervdokumentációjának elké-
szítésével 342 900 Ft vállal-
kozói díjért.

–  2013. december 9. napjától 
2014. április 2. napjáig hatá-
rozott idejű helyiségbérleti 
szerződést kötött a Türr Ist-
ván Képző és Kutató Intézet-
tel (székhely: 1054 Budapest, 
Széchenyi utca 14.).

–  Elfogadta az Anarcsi Gö rög-
ka to likus Egyházközség 
2013. évben kapott támoga-
tási összeggel történő elszá-
molását.

–  Véleményezte az Anarcs 
Községi Szociális Ellátó 
Szolgálat Integrált Szakmai 
Programját.

–  Elhatározta, hogy a Dózsa 
és a Táncsics utcák mindkét 
végére 20 tonnás súlykorlá-
tozó táblákat, a Vasút utcára 
20 tonnás súlykorlátozó tábla 
kivéve célforgalom kihelye-
zésével forgalomszabályozást 
hajt végre.

–  Módosította az önkormányzat 
2013. évi költségvetését. 

–  Határozatot hozott a jutalom-
keret felhasználásnak enge-
délyezéséről.

–  Zárt ülés keretében Roma 
Nemzetiséghez tartozó csa-
ládok karácsonyi támoga-
tásáról döntött, határozatot 

hozott három nyolcadikos 
diák Arany János Tehetség-
gondozó Programban való 
részvételéről, 23 fő részére 
Bursa Hungarica felsőoktatá-
si önkormányzati ösztöndíjat 
állapított meg (10 hónapon 
keresztül havi 3.000 Ft), 2 
fő pályázatát a bírálatból 
kizárta, fiatalok első lakás-
szerzésének önkormányzati 
támogatásáról döntött, vala-
mint átmeneti segély iránti 
kérelmeket bírált el.

–  Megtartotta a 2013. évi köz-
meghallgatását.

2014. február 5. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
–  Véleményezte a Tornyospálcai 

Óvodai Társulás, a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás Anarcs, valamint az 
Anarcs-Gyulaháza Önkor-
mányzati Társulás 2014. évi 
költségvetését

–  325 675 000 forint bevétellel, 
325 675 000 forint kiadás-
sal költségvetési hiány nélkül 
elfogadta az önkormányzat 
2014. évi költségvetését.

–  Meghatározta Anarcs Község 
Önkormányzatának Polgár-
mestere és az Anarcsi Pol-
gármesteri Hivatal köztiszt-
viselői 2014. évi cafetéria-
keretét.

–  Elhatározta, hogy 2014. feb-
ruár 28. napjával jogutód nél-
kül megszünteti az Anarcs-
Gyulaháza önkormányzati 
társulást.

–  Elfogadta a Belső Ellenőrzési 
Önkormányzati Társulás tár-
sulási megállapodását.

–  Módosította az önkormányzat 
vagyonáról, vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló önkormány-
zati rendeletet.

–  Megtárgyalta a BEREGVÍZ 
Víz- és Csatornamű Üzemel-
tető és Szolgáltató Kft. (4800 
Vásárosnamény, Nyíregyhá-
zi u. 1. sz. alatti székhelyű 
gazdasági társaság) kérelmét 
– mely a vásárosnaményi 
0308/2 hrsz alatti, szántó, 
kivett vízállás művelési ágú, 
8412 m2 térmértékű ingatlan-
nak Anarcs Község Önkor-

mányzata 19/9000 részille-
tőségű tulajdoni hányadának 
elbirtoklás jogcímén és peren 
kívüli megállapodás útján 
történő megszerzésére irá-
nyult és úgy döntött, hogy 
tulajdonjogáról nem mond le, 
a vagyonvesztést nem hagyja 
jóvá. Az ingatlan hivatalos 
forgalmi értéke ismeretében 
dönt a tulajdoni hányad eset-
leges értékesítéséről.

–  Módosította a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ-
tal a Tornyospálcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Czóbel Minka Tagin-
tézménye ingó-és ingatlan 
elemei vagyonkezelésére 
kötött szerződést.

–  Módosította a fogorvosi ellá-
tásra kötött feladatvállalási 
szerződést, mely szerint a 
rendelési idő az alábbiak sze-
rint alakul:

Hétfő: 07.30-12.30
Dr. Tóth Tímea fogorvos
Kántor Jánosné fogászati 
szakasszisztens

Kedd: 14.30-19.30 
Dr. Tóth Tímea fogorvos
Kántor Jánosné fogászati 
szakasszisztens

Szerda: 08.00-13.00
Dr. Karászi Zsolt fogszakorvos
Rezsú Tiborné klinikai 
dentalhigiénikus”

–  Felülvizsgálta az Anarcs 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együttmű-
ködési megállapodást.

–  Módosította a Co-Opció 
Bt.-vel (4400 Nyíregyháza, 
Fészak utca 62.) a Teleki-
Rabovay-kúria állagmeg-
óvási tervének elkészítésére 
kötött tervezési szerződést.

–  Módosította és egysé-
ges szerkezetbe foglalta a 
Tornyospálcai Óvodai Társu-
lás társulási megállapodását.

–  Elhatározta, hogy 2014. szep-
tember 1. napjától nem kíván 
tagja lenni a Tornyospálcai 
Óvodai Társulásnak, kezde-
ményezi annak 2014. augusz-
tus 31. napjával történő meg-
szüntetését. Az óvodai ellá-
tásról, mint kötelező önkor-

Óvodánk második félévének történései
„Tiszteld a gyermeket, 
ki tudja miféle csodálatos haj
nal szunnyad a szívében?
Lelke mozzanását még alig 
látod,
S egykor fénnyel szórja tán be 
a világot.”

(Cseresnyás Szilamér)

A szülők, nevelők nehéz dön-
tés előtt álltak. Érett-e a gyer-
mek az iskolára, vagy töltsön el 
még egy évet a gondtalan játék, 
mesék birodalmában. El kellett 
dönteni, hogy testi, szellemi 
és értelmi téren elég érett-e 
az iskolakezdéshez. Az óvó-
nők munkáját nagyban segíti a 
fejlesztőpedagógus és a logo-
pédus. Elvégezték az iskola-
érettségi vizsgálatot, amellyel 
hozzájárultak a helyes döntés 
meghozatalához. A Fenntartó 
finanszírozása által a rászoruló 
gyerekek ingyen vehetik igény-
be a szakemberek segítségét. 

Az iskola igazgatónője, az 
elsős tanító néni és a napközis 
nevelő által a szülők részletes 
tájékoztatást kaptak az iskolá-
ban folyó munkáról. Az „isko-
lanyitogató” keretén belül részt 
vehettek a gyerekek szüleikkel 
együtt az órai munkában is. 
Bepillantást nyertek a játékos 
iskolai angol és matemati-
ka világába. Az elsős gyere-
kek közös tornára invitálták a 
nagycsoportosokat. Az iskolá-
val való jó együttműködésünk 
eredményeként az óvodából 
iskolába való átmenet zökke-
nőmentesnek mondható.

A február a farsang, a télűzés 
időszaka, amely nagy izgalom-

mal töltötte el a gyerekeket. 
Nagyon várták, hogy az általuk 
kedvelt mesehős, meseszereplő 
jelmezébe bújhassanak. A cso-
porton belül mókás feladatok-
kal, sorversenyekkel, tánccal, 
zenével töltöttük a napot, majd 
közösen felvonulva bemutat-
ták jelmezeiket. Énekszóval, 
zenebonával végigvonultunk 
az iskola auláján, folyosóján, 
így űzve el a telet.

Az elmúlt időszakban két 
őselem: a Víz és a Föld témakör 
került feldolgozásra. A kompe-
tencia alapú nevelés közel áll a 

gyermekekhez, nagyon élvezik, 
hogy mindent megfoghatnak, 
kipróbálhatnak, megtapasz-
talhatnak. A Föld világnapját 
kiemelve nagy figyelmet for-
dítottunk arra, hogy felhív-
juk figyelmüket a környezet 
megóvásra, a környezettudatos 
magatartásra. Játékos formában 
tudatosítottuk, hogyan vigyáz-
hatunk rá, hogyan óvhatjuk.

Gyermekeink megtapasztal-

hatták és átélhették az akvári-
um készítés örömét, a kavics-
mosást, a növények elhelyezé-
sét, az akvárium megtöltését 
vízzel. 

Megemlékeztünk március 
15-ről is, a gyermekek korcso-
portnak megfelelően zászlót, 
csákót, kokárdát készítettek. 

A tavasz a megújulás, a fel-
frissülés, a kikelet időszaka, 
újrapezsdül, új élettel telik meg 
a természet. „Ovicsalogatóval” 
nyílt napon vártuk a leendő kis-
csoportosokat és szüleiket, akik 
betekintést nyerhettek az óvo-

dai élet mindennapjaiba, abba, 
hogyan épül be a rugalmasság 
és a folyamatosság a napiren-
dünkbe. A délelőtt folyamán 
közösen készítettek húsvéti 
díszeket, hímes tojást, bárány-
kát a kézműves foglalkozás 
keretén belül. Ízelítőt kaptak a 
középső csoportosok zeneovi 
bemutatójából, majd a nagyok 
mutatták meg, milyen ügyesen 
tudnak tornázni a fitt-bal lab-

dával. Vidám, jó hangulatú dél-
előtt volt, ahol a legkisebbek és 
a szülők is jól érezték magukat. 
A nap sikeres zárásaként meg-
ajándékoztuk a gyerekeket.

Nagy fontosságot tulajdoní-
tottunk annak, hogy gyermeke-
ink kulturális igénye is fejlőd-
jön. A gyerekek nagy örömére 
óvodánkban is rendszeresen 
szervezünk bábelőadást, és 
óvodásaink színházi bérlettel is 
rendelkeznek. 

Nevelési évünk hátralevő 
részében mozgalmas és egyben 
meghitt ünnepeket élhettünk át. 
Május első hetében az édes-
anyákat, nagymamákat köszön-
töttük meleg szeretettel. Ezt 
követte a vidám, önfeledt gyer-
meknap, majd a nagycsoportos 
gyermekek búcsúja a szeretett 
óvodájuktól.

A leendő és a meglévő óvo-
dásainkat nagy szeretettel vár-
juk a tiszta, felfrissített, gyer-
mekbarát környezetbe, ahol 
birtokba vehetik a csoportszoba 
játékait.

Az iskolát kezdő gyermekek-
nek pedig sok sikert kívánunk 
a rájuk váró új ismeretek elsa-
játításához. 

„A gyermek a legtökélete
sebb teremtmény, mert egye
dül ő tudja megalkotni saját 
egyéniségét. A gyermek lelke 
lágy viaszhoz vagy fehér papír
hoz hasonló, ahová magának 
a gyermeknek kell belevésni a 
képzeteket.”

(Maria Montessori)
Pappné Révész Judit

óvodapedagógus
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Megújult az „álmok kertje”
A községben és a 

környező településeken 
is Bárókertként ismert 
anarcsi kastélypark 
látványos megújulásának, 
megszépülésének 
lehettünk tanúi az elmúlt 
időszakban. 

Az Európai Uniós pályázati 
forrásból „Az anarcsi Czóbel-
kúria történeti kertjének meg-
őrzése és helyreállítása” című, 
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-
0006 azonosítószámú projekttel 
az önkormányzat 188 733 671 
Ft támogatást nyert el. Ez az 
összeg biztosította a megfele-
lő anyagi fedezetet a kert tel-
jes rekonstrukciójához, mely-
nek legfőbb célja a történelmi 
angolpark eredeti szépségének 
visszaállítása. Mi anarcsiak 
mindig is szeretettel sétálgat-
tunk a park évszázados fái 
között talán nem is sejtve, hogy 
az anarcsi Czóbel-park, ahogy 
mi emlegetjük Bárókert orszá-
gos szinten is kiemelkedő jelen-
tőségű történeti kertünk. Idős, 
értékes növényállománya, szép 
kerti tava, egyes kerti elemei 
emelik a magyar kerttörténet 
értékei közé. Az angolkertet a 
Czóbel-család tagjai valószínű-
leg a 19. század első évtizedi-
ben telepítették, majd létrejött 
1856 környékén a tó, a többi 
mocsaras területet csatorna épí-
tésével megszüntették, és zöld-
területet hoztak létre a helyén. 
Ez a csatorna választotta el a 
parkot a gyümölcsöstől. 

A Bárókert azonban nemcsak 
a kerttörténet, hanem az iro-
dalomtörténet fontos része is, 
hiszen itt született, élt és halt 
meg a magyar szimbolizmus 
egyik megteremtője, Czóbel 

Minka költőnő. A park és a 
költőnő egymástól elválaszt-
hatatlan, alkotásaiban megele-
venednek a kert építményei, 
növényei, állatai. Ez a hely 
volt számára az „álmok kertje”, 
mely fantáziájában a mesék és 
túlvilág birodalmává vált. Ha a 
parkra leszállt az alkony, egy-
egy megnyúlt árnyék, meg-
zizzenő levél, hangját hallató 
állat különös hangulatvilágot 
teremtett számára, létrehozva a 
kertről szóló verseinek témáját.

1876-tól édesapjától, Czóbel 
Imrétől vette át a park fejleszté-
sének és gondozásának irányí-
tását Minka, aki úttörő módon, 
úrilányként kezdett komolyan 
kertészkedni, megelőzve ebben 
is a 20. század elején divattá 
váló női kertészkedést. Nem-
csak a kert gondozását tartot-
ta szem előtt, faiskolát létesí-
tett, ahonnan a család kiterjedt 
rokonságának és ismerőseinek 
is jutott növény. Így kerültek 
az anarcsi faiskolából Vajára, 

a Vay-kastélyparkba azok a 
„tulipánfák” (liriodendron vagy 
magnolia), melyeket maga Czó-
bel Imre ültetett el ott, s így kerü-
letek a magnóliák Mándokra a 
Forgách-kastélyparkba. A park 
meghatározó fái között van az 
előkert egyetlen megmaradt 
eredeti dísze az idős szomo-
rú japánakác, a kicsit beljebb 
lévő bálványfa, a park belse-
jében található japánakácok, 
a kúria közelében található 
gyantáscédrus. Impozáns fái a 
kertnek a hatalmas platánok, 
juharfák, páfrányfenyők, az 
idős nagy hársfa és a vadgeszte-
nye-csoport. Az egykori üveg-
ház környékén lévő szomorú 
gyertyán a park egyik legka-
rakteresebb faegyede, amit mi 
falubeliek csak „csüngősfa”, 
„csüngifa” néven ismerünk, 
sajnálatos módon a pusztulás 
jeleit mutatja, csak reményked-
ni tudunk, hogy van még benne 
élet, s talán a park megújulá-
sával lesz még benne is erő 

megújulni. A felújítás során az 
Ecsedy Anna és Alföldy Gábor 
által elkészített, nagyon alapos 
tudományos dokumentáció és 
helyreállítási javaslat alapján a 
park eredeti sétányainak vissza-
állítása is megtörtént. Visszake-
rült korabeli helyére a filagó-
ria, melynek eredetijét állítólag 
Kossuth Lajos kormányzóvá 
választásának tiszteletére 1849-
ben készítették. Impozáns pihe-
nőpadok kerültek a sétányok 
mellé, a kerten átfolyó „pata-
kot” ugyanebben a jellegben 
készült kishidak ívelik át. 

A megszépült park a község 
igazi értéke és látványossága 
lett, vigyázzunk rá, óvjuk kel-
lő gondossággal és szeretettel, 
hisz a mi felelősségünk, hogy 
megőrizzük az utókornak.

Minden kedves érdeklődőt, 
látogatót szeretettel várunk egy 
kellemes parki sétára a Báró-
kertbe! 

Kertész Zoltánné
képviselő

9.00– 
Kispályás foci (kizárólag hazai csapatok részvételével)

13.00–18.00 
Főzőverseny (szabadon válasz-

tott étel elkészítéséhez bográcsot 

és tűzifát, az étel kényelmes 

elfogyasztásához főzőcsapaton-

ként 1 db sörpadot és 2 db lócát  
biztosítunk) 

13.00–18.00 

A lakosság megvendégelé-

se (minden lakos részére 

étkezési jegyet bizto-

sítunk, mely az iskolai 

konyhán váltható be)
12.00–14.00 

Íjászbemutató (az 
óvodai játszótéren, a 
vállalkozó szellemű-
eknek kipróbálási 

lehetőséget biztosí-
tunk)

10.00–14.00-ig  

Ugrálóvár az aszfaltpályán 

(a gyerekek ingyenesen  

vehetik igénybe)

17.15 
Fekete Krisztián és 

zenésztársai népzenei 
műsora

15.00 
Megnyitó 

Köszöntő:  
Kalinák József  
polgármester

12.00–14.00 

Arcfestés, gyöngyfűzés 

(az iskolai játszótéren)

16.30 Sztárvendég: 

az X-Faktor 2011. évi győztese

18.00 

A két paraszt mulatós 

műsora

alunapF
8.00–14.00 között a Falunapi Vándor-kupáért mérkőzhet-nek az aranylábú labdazsonglőrök  a füves pályán.

Közhírré tétetik, hogy 2014. szeptember 6. napján, szombaton 
Anarcs Község Önkormányzata falunapra várja a település és a 
környék apraját és nagyját.

Büfé F Bazár

15.30 
Bözsi Bohóc és barátai – gyer-
mekműsor

20.00 Utcabál- a zenét Zvolenszki László szolgáltatja  A hangosításról Szaniszló Csaba gondoskodik 

19.00 

A Kalocsai Színház 

„A jányok angya-

lok” című operett 

előadása 

Kocsis Tibor


