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Pünkösdi szél
„Amikor pedig eljött a pünkösd 
napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatal-
mas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek..” 

(ApCsel 2,2)

Kedves Anarcsi Keresztyén 
Testvéreim! 

Szeretem a szelet. Mindig elbűvöl a 
sokfélesége. Micsoda erő van benne! 
Meg tudja hajlítani a hatalmas fákat, 
tisztára sepri az utcákat, megtisztítja 
és felfrissíti az áporodott, benzingőzös 
szennyezett levegőt. Sőt még a paró-
kia tetőzetét is képes leemelni, ahogy 
ennek szomorú tanúi voltunk 2019 
júniusában. Igen, félelmetes is tud 
lenni. Mikor süvít, becsapja az abla-
kot, vagy amikor szembe fúj, és majd-
nem megállásra késztet, igencsak meg 
kell kapaszkodni, hogy előre lehes-
sen haladni. De van olyan is, amikor 
lágyan simogat, játékosan felborzol-
ja a hajat, végigcirógatja az arcot, 
és friss levegőt juttat a tüdőbe egy 
forró nyári napon. A magyar nyelv 
sokszínűsége többféle szót is hasz-
nál a légmozgás kifejezésére: szellő, 
fuvallat, légáramlat, levegőmozgás, 
huzat, széllökés, szélroham, szélvész, 
fergeteg, vihar, tornádó…

A szél, a Szentírás szerint Isten 
teremtett világának különleges és 
állandó jele. Pünkösd után pedig Isten 
újjáteremtő szándékának meghatározó 
jele is. „Hirtelen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt az égből…” 
hirdeti a sokszor olvasott pünkösdi 
történet. Mit éltek át vajon a tanít-
ványok az első pünkösdkor? Miért 
éppen szél? Miért nem egy hóvihar? 
Miért pont ez lett a pünkösd egyik 
szimbóluma? Isten soha nem tesz 
semmit véletlenül. A pünkösdi esemé-
nyek az Ő akaratának megvalósulásai. 
Az, hogy ott Jeruzsálemben a szél és 

a tűz kísérte a Szentlélek megnyilvá-
nulását, nekünk, ma élő embereknek 
is komoly jelentéssel bír.

Hogyan is történtek az események ott 
Jeruzsálemben? Az aratási ünnep miatt 
rengeteg ember tolongott a városban, 
hogy bemutassa templomi áldozatát. 
Egyfajta megnyugvást vártak ettől. Fel-
oldozást, feloldódást. S mit tesz Jézus 
tizenegy tanítványa? Így olvassuk: 
1.  Az apostolok együtt voltak. Tet-

szett az Istennek, hogy a közösségbe 
adjon áldást. Tehát nem elvonulni 
kell, nem a remetelét ad feloldódást, 
és nem ez ment meg a kísértésekben, 
hanem a közösség. 

2.  Aztán a tanítványok vártak. Valamit 
megígért nekik az Úr. Nem is nagyon 
értették. A várakozás nekik mégsem 
tétlenség, hanem felkészülés. Fel-
készülés valami nagyra, arra, hogy 
Krisztus szolgálatába álljanak. 

3.  Harmadszor elfogadták az Úr ilyen 
különleges kijelentését, megjelené-
sét. Nem futottak ki a teremből ijed-
ten, látva a tűzlángokat, érezve a 
szelet az arcukon. Ha így gondolod 
Uram, akkor legyen így! Ez az enge-
delmesség.

4.  Végül úgy szóltak, ahogy a Lélek 
adta nekik szólniuk. Péter nem kért 
mikrofonpróbát, sem több hangerőt a 
hangszórókba, nem próbálta el magá-
ban a mondandóját, hanem azon-
nal mondta, amit ott, akkor kapott. 
Ennek a következményei pedig a 
mai napig hatnak. Hiszen Péter pré-
dikációjának hatására háromezer 
ember megkeresztelkedett, és meg-
alakult az első keresztyén gyüle-
kezet Jeruzsálemben. Majd ennek 
nyomán részben az üldözések miatt 
Isten szele szétfújta az evangéliumot 
mindenfelé a világban. A föld végső 
határáig ért a pünkösdi szél az apos-
tolok hűsége nyomán. 

Folytatás a 2. oldalon.

Pünkösd 2021
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének 

ünnepe, amikor a Szentlélek kiáradt 
az Úr tanítványaira. Pünkösdöt a keresz-
tény egyház születésnapjának is tartjuk. A 
Szentlélek erővel, bölcsességgel, szeretet-
tel töltötte el a tanítványokat, akik bátran 
kezdték el hirdetni az evangéliumot.

„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök 
majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az 
Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de 
ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva 
velem vagytok.” 

(Jn 15,26-29)

„Személyes pünkösdünk” az, amikor a katoli-
kus keresztény a bérmálás szentségét megkapja, 
a Szentlélek ajándékaiban részesül, ami lehet a 
bölcsesség, értelem, jótanács adása, tudomány, lelki 
erősség, jámborság, istenfélelem. Ezeket az ajándé-
kokat ezután ki kell bontakoztatnia saját életében, 
gondoznia kell, élnie kell vele, használnia kell, mert 
ehhez kapott indíttatást, karizmát. Ezek által fel is 
kell fedeznie, hogy mi a feladata a közösségekben, 
emberi kapcsolataiban.

Mindnyájan ismerjük azt a szót, hogy LELKESE-
DÉS. De mit is hordoz ez a szó magában?

Van, aki olyan erővel bír, ami belülről fakad, ami 
magával ragad, amit nem lehet megszerezni, amit 
nem lehet megvenni, megtanulni, - ami belülről a 
lélekből, s az Isten Lelkéből jön, s ami hajt ben-
nünket. 

Valami ilyesmi az is, amikor az Isten Lelke dol-
gozik bennünk. 

Valami jót, üdvöset akarunk tenni. Olyat akarunk 
véghezvinni, ami az ÉLETET szolgálja.   S amikor 
ezt egyszer is megtapasztaltuk, utána mindig is erre 
vágyunk, s kérjük a Szentlelket, hogy lakozzék 
bennünk, hogy vezessen, ahogy ezt a pünkösdi 
imában is mondjuk: Mennyei Király, Vigasztaló, 
igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy, és min-
deneket betöltesz. Minden jónak Kútfeje, és az élet-
nek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk. És 
tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, 
Jóságos, a mi lelkünket!  

Monostory Marcell
parochus
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2020. 12. 04. – 2021. 05. 06.
Dér Nara 

Kisvárda, 2020. december 22., 
szülei: Dr. Dér András, Dr. Dér-Herczeg Beáta

Balobás Dorka 
Kisvárda, 2021. január 5., 

szülei: Balobás Ferenc, Balobásné Nagy Tímea
Ramocsa Antal 

Kisvárda, 2021. január 29., 
szülei: Ramocsa Antal, Pekola Annamária

Kozák Baltazár 
Nyíregyháza, 2021. április 4.,  

szülei: Kozák Roland, Kozák-Filep Edina
Márton Bence Mihály 

Kisvárda, 2021. április 23.  
szülei: Márton Mihály, Jónás Alexandra 

„Az életet véges-végig, 
együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér 
a nő és mit a férfi.

Jót és rosszat megosztani, 
kacagni és sírni,

A szerelem dal, melyet együtt 
kell megírni.”

/Sztyepan Scsipacsov/

Tutkovics József –  
Czimbalmos Szabrina 

2021. február 13.
Csire Gábor –  

Huszti Nikolett 
2020. február 20.

Összeállította:
Orbán Attiláné anyakönyvvezető

Tudom, mindenütt így 
van ez a nagyvilágon,
ha egy kisgyerek meg-

születik.
Mert a kisgyerek 

egyszer felnő,
s talán sikerül,

hogy a könnyeket 
nevetéssé,

a gyűlöletet szeretetté,
az ellenségeket bará-

tokká változtassa.

Cserháti Zsuzsa

Gólyahírek

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Kiss Károlyné Kisvárda, 2020. december 29.

Fekete József Kisvárda, 2021. január 6.

Kalinák István Kisvárda, 2021. január 29.

Tóth László Kisvárda, 2021. február 15.

Jónás Andrásné Kisvárda, 2021. március 16.

Piszár József Zoltán Anarcs, 2021. március 22.

Márta Miklós Anarcs, 2021. március 22.

Szepessy Ottóné Budapest, 2021. április 1.

Lázár József Kisvárda, 2021. április 10.

Balogh Béla Kisvárda, 2021. április 18.

Akiktől búcsúzunk

“Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fákon,

Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat a nemlét.

De ha gondolsz ránk, mi felébredünk,
De ha gondolsz ránk, érinted kezünk,

De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk”... 

/Maurice Maeterlinck/

Házasságot
kötöttek

Vajon a ma embere előbb 
hívná a tűzoltókat, hogy 
azonnal oltsanak, vagy 
bezárná az ablakokat, hogy 
a viharos szél ne fújjon be 
a kényelmes életébe? Nem 
lenne itt az ideje, hogy örül-
jünk a szélnek? Nem kellene 
felemelt karral megköszönni 
az Úrnak, hogy még nincs 
végünk? Most, amikor már 
több mint egy éve vagyunk 
bezárva otthonunkba, 
magunkba, reménytelenség-
be és betegségbe, nem érez-
zük úgy, hogy ki kell tárnunk 
az ajtókat, a szíveket, hogy 
mint a friss tavaszi szellő 
beáradjon Isten Szentlelke az 
életünkbe? 

Szeretnél megújulni, fel-

frissülni, eltelni és betelni 
Jézussal? Engedd, hogy az 
Úr szele és tüze tisztítson, 
takarítson, portalanítson, új 
erővel töltsön el! Ez ma is 
a pünkösd valósága. Még 
akkor is, ha időnként fáj-
dalmas a szélzúgás, vagy 
melegítés helyett perzsel és 
éget a tűz. Nos, az Úr ma 
is így munkálkodik. Csak 
hagyjuk Őt szóhoz jutni az 
életünkben, és kiderül, hogy 
Isten szele nem is félelme-
tes, hanem lágyan simogató, 
megújító. 

Lélek nélkül nincs meg-
újulás! Lélek nélkül nincs 
élet! Engedjük, hogy a szél, a 
pünkösdi Lélek átjárja meg-
újulásra váró egész életünket. 

Engedd át magad a szélnek, 
tárd ki kapuidat és ajtóidat, 
hogy járjon át miden félree-
ső, másoktól eldugott sarkot 
az életedben a pünkösdi szél. 
Vigye magával a bánatodat, 
hozzon új erőket, mozdítson 
ki téged is egy fásult, mások 
felé elindulni képtelen létből 
a gyülekezeti élet állandó és 
szeretettel teljes mozgása 
felé. Ez a tűz soha nem éget, 
és ez a szél soha nem borít 
el, hanem megvilágosít és 
Istenhez visz közel. 

Így legyen áldott pünkös-
dünk és a megújulás remény-
ségével a szívemben várok 
mindenkit ezen az ünnepen a 
református templomba!

Diák Péter református lelkész

Ünnepi istentiszteleti alkalma-
ink a református templomban 

pünkösd ünnepén a következő-
képpen alakulnak: 

•  május 21-22. (péntek-szombat) 19.00 óra: 
Bűnbánati istentiszteletek a templomban

•  május 23. pünkösd 1. nap 11.00 óra: 
Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

•  május 24. pünkösd 2. nap 11.00 óra: 
Ünnepi istentisztelet – legátus szolgálatával

Úrvacsorázás a kis kelyhek használatával 
történik. Legátusunk Horváth Béla V. éves teo-
lógus-lelkész szakos hallgató. A konfirmáció 
június hónapban lesz megtartva.

Elérhetőségeink: 
Telefonon: +36-30-393-7860

Anarcsi Református Egyházközség 
facebook oldalán üzenetben

E-mailben: anarcs@reformatus.hu

Bölcsődei élet az Őzike csoportban

A 2020-as évet a bölcsődénk kis lakói 
a járványhelyzettől függetlenül, teljes lét-
számmal (7 fő), sok mókával, vidámsággal 
és a karácsonyra kapott játékok örömével 
zárta. Az új évet megkezdve a csoportunk 
összetétele 3 fiú és 4 lány, akik 2-3 éves 
korosztályba tartoznak. Januárban megtar-
tottuk a hóember hetet, ezután a tél elűzé-
sére hangolódtunk. Figyelemmel kísértük 
a medvék időjós napját, és február végén 
nagy farsangi mulatsággal űztük el a telet. 
A szülők jóvoltából minden finomsággal 
ellátott asztalhoz ülhettek a gyerekek a 
jelmezeikben. 

Márciusban a nőnapról sem feledkeztek 
meg a bölcsődés legények és virággal 
köszöntötték a lányokat. 2021.03.05-én 
Magyarország kormánya a védelmi intéz-
kedések ideiglenes szigorításáról döntött. 
A 104/2021(III.5) Korm.rend. alapján a 
bölcsődék nyitva tartását nem korlátozta. 
Március 8-án életbe léptek a szigorú védel-
mi intézkedések. Bölcsődénk a szülők 
bizalmát élvezve, szinte teljes létszámmal 
üzemelt a zárások alatt is. A gyerekeknek 
feltűnt a csend, az üresség, hogy az isko-
la lakói nem integetnek nekik az ablak-
ból. Még nagyobb hangsúlyt fektettünk a 
helyes kézmosás szabályaira, amit mon-
dókák és dalok segítségével mélyítettünk 
a gyerekekben. Március 22-én tartottuk a 

víz napját, melyet egy teljes héten át való-
sítottunk meg. Igyekeztünk megismertetni 
a víz fontosságát, védelmét. Ezután már 
a húsvétra való készülődéssel töltöttük 
napjainkat. A sok ügyes kéz segítségé-
vel a bölcsőde udvara is húsvéti díszítést 
kapott. Ismertettük a gyerekekkel a hagyo-
mányokat, szokásokat, játékokat. Az ápri-
lisi hónapunk programok sokaságával telt. 
Április 21-e a bölcsődék napja, melyen 
zárva tartottunk. Április 22-e a Föld nap-

ja, melyen nagy hangsúlyt fektettünk a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 
megismertetésére, bemutatására és a Föld 
védelmére. Megismertettük a kicsiket az 
ültetés élményével, mindenki fűfejet készí-
tett, melynek növekedését a mindennapi 
gondozással, öntözéssel kísértek figyelem-
mel. 

Április 26-27-én megtörtént a bölcsődei 
beiratkozás.

A májusfa állításból sem maradhattunk 
ki, a gyerekekkel közösen díszítettük fel a 
fát, ezzel is színesítve bölcsődénk udvarát!

A következő ünnepkörünk az anyák nap-
ja volt, melyre a gyerekek izgalommal, 
titokban készülődtek. Lelkesen készítették 
az anyák napi ajándékot a nagymamáknak 
is, kitartóan gyakorolták a verset, éneket, 
melyet videó formájában továbbítottunk 
minden édesanyának. 

Napjainkat a ballagásra való készülődés 
és az óvodai életre való felkészítés tölti ki. 
Csoportunk minden tagja szeptemberben 
megkezdi az óvodás éveket.

Szomorúan, de nyugodt szívvel adjuk 
őket tovább az óvónéniknek, tudva, hogy 
jó kezekben lesznek! A következő csopor-
tunkat, izgalommal, egyéni bánásmóddal, 
türelemmel és nagy szeretettel várjuk!

Paszternák-Molnár Annamária 
Szepessy-Jándék Erika
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Tájékoztató a képviselő-testület (a polgármester) 
2020. év végi és a 2021. évi munkájáról

2020. november 4-én a Kor-
mány ismét veszélyhelyzet kihir-
detéséről döntött, így a képvi-
selő-testület hatáskörét (a 2021. 
május 3-i állapotnak megfelelő-
en, 2021. május 22-ig) a polgár-
mester gyakorolja. Ezen jogkö-
rében a polgármester 2020. dec-
ember 8-tól az alábbi döntéseket 
hozta a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése felhatalmazása alap-
ján:

Beszámolót fogadott el az 
önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésének 2020. szeptember 
30-ig történő teljesítéséről, dec-
ember 10-én döntött a szociális 
tüzelő iránti kérelmek elbírálá-
sáról, majd december 11-én az 
Anarcs Község Önkormányzata 
és intézményei Belső ellenőrzé-
sének 2020-2023. évekre vonat-
kozó stratégiai ellenőrzési tervét 
és az ajaki székhellyel működő 
Belső Ellenőrzési Önkormány-
zati Társulás Belső ellenőrzési 
kézikönyvét (2020-2021.) fogad-
ta el. Ugyanezen a napon dön-
tött a Gyulaházai Közös Önkor-
mányzati Hivatalt 2020. évben 
megillető kiegészítő támogatás 
lakosságarányos összegének 
biztosításáról az Anarcsi és a 
Szabolcsbákai kirendeltségi 
hivatalok részére című megálla-
podásról, valamint jóváhagyta a 
Gyulaházai Közös Önkormány-
zati Hivatal és az Anarcsi Czó-
bel Minka Óvoda- Bölcsőde és 
Konyha gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési 
szerv közötti a munkamegosz-
tás rendjét tartalmazó megálla-
podást.

2020. december 14-én dön-
tött a belső ellenőrzés 2021. évi 
ütemtervéről Anarcs Község 
Önkormányzatára valamint a 
fenntartásában működő intéz-
ményeire vonatkozóan, vala-
mint elhatározta, hogy a Járási 
Startmunka programok közül a 
szociális jellegű programelemre 
pályázik, melynek célja a község 
belterületi közútjainak, kerékpár-
út, park és zöldterületek karban-
tartása, javítása, környezetének 
tisztántartása.

2020. december 17-én döntött 
az egyszeri karácsonyi támogatás 
megállapításáról.

747-748/2020. határozatai-
ban gazdasági szervezetektől 
kér ajánlatot a Belügyminisz-
ter által támogatott Sportöltöző 
felújítására, azon munkálatok 
elvégzésére, melyek nélkül nem 
valósítható meg az eredeti beru-
házás teljes egészében, valamint 
döntött a kivitelező kiválasztá-
sáról - Ágoston-Ház Építőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság. 
4600 Kisvárda, Wesselényi út 16.

Felhatalmazást adott Ajak 
Város Önkormányzatának pol-
gármesterének, dr. Ragány 
Adriennek, hogy a Felső-Sza-
bolcsi Víziközmű Beruházási 
Társulás MKB Banknál vezetett 
10300002-10451857-49020013 
számú pénzforgalmi számlája 
felett rendelkezzen.

A 2021-es évben továbbra is 
fennáll a veszélyhelyzeti kor-
mányzás, így a továbbra is a 
polgármester dönt a képviselő-
testület hatáskörében, a képvi-
selő-testület és annak szervei 
továbbra sem működnek.

Az idén az alábbiakról hatá-
rozott:

A polgármester 2021. január 
11-én döntött a 4546 Anarcs. 
Iskola utca 11. szám (hrsz: 
Anarcs 277/11) alatti szolgálati 
bérlakás használatáról, valamint 
a 4546 Anarcs, Állomás tér 1/C. 
szám (hrsz: Anarcs 580/3) alatti 
3 számú bérlakás használatáról, 
-a képviselő-testület által elfo-
gadott bérleti szerződés szerint, 
a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 30. napig meghosszabbí-
totta azt.

2021. január 12-én Anarcs 
Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 8/2005. (V. 
12.) Ökt. számú rendeletében 
(továbbiakban: ÖR) szabályo-
zottak alapján, a polgármester 
dr. Somogyi Gábor háziorvosnak 
az „Anarcs Község Díszpolgára” 
címet adományozta. Az adomá-
nyozás időpontja: 2021. január 
15.

2021. január 13-án döntött a 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 
azonosító számú „Felső-Sza-
bolcsi Szennyvíz-elhelyezési 

és tisztítási projekt” elnevezésű 
beruházás, mint befejezett beru-
házás átadásáról szóló vagyon-
megosztási megállapodásról, azt 
a 2021. január 14-én tartandó 
tanácskozáson aláírja.

2021. január 20-án döntött 
arról, hogy az Anarcs települé-
sen kisgyermekgondozó-nevelő 
(OKJ 54 761 02) szakképesíté-
sen résztvevő hallgatók elméleti 
oktatása céljából bérbe adja az 
Anarcs, Ady E. utca 19. szám 
alatti, az önkormányzat tulajdo-
nában álló ingatlanának egy ter-
mét és ahhoz kapcsolódó kiszol-
gáló helységet az oktatást meg-
valósító Projekt Oktatási és Szol-
gáltató Kft. Felnőttképzési Intéz-
mény (Nyvsz: E-000810/2014., 
székhely: 4800 Vásárosnamény, 
Rákóczi u. 4., asz: 14010026-1-
15) részére. A bérlet időtartalma: 
2021. január-2021. november.

Döntött arról, hogy az Anarcs 
Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 317/2020. 
(IX.04.) határozata alapján elké-
szült pályázati anyagot, a TOP-
2.1.3-16-SB2 számú, Települési 
környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések című felhívás-
ra, „Belvízkezelési fejlesztések 
Anarcs Község területén II. 
ütem” elnevezéssel benyújtja.

2021. február 3-án született 
polgármesteri határozat értel-
mében, Anarcs Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
360/2020. (X. 28.) határozata 
alapján, megállapodást kötött 
az Anarcsi Református Egyház-
község fenntartásában működő 
Csillag Diakóniai Központ és 
Szociális Szolgálattal a szociális 
törvény szerinti étkeztetés fel-
adat ellátásához, az Anarcsi Czó-
bel Minka Óvoda és Bölcsőde és 
Konyhán előállított ebéd (meleg 
étkezés) vásárlásáról, valamint 
ennek kiszállításáról.

Határozott arról, hogy az 
önkormányzatnál és intézménye-
inél, a Tornyospálcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Czóbel Minka Tagintéz-
ményénél, valamint a Gyulahá-
zai Közös Önkormányzati Hiva-
tal Anarcsi Kirendeltségénél a 
munkahelyi szervezett étkeztetés 
igénybevételére a köztisztviselői 

és közalkalmazotti jogviszony-
ban, valamint a Munkatörvény-
könyve szerinti munkaviszony-
ban álló személyek jogosultak 
munkahelyi étkezésre, az étkezés 
térítési díját 480 forintban állapí-
totta meg, mely összeg az Áfá-t 
nem tartalmazza. Megállapítot-
ta a vendégebéd kiszállításának 
díját (59 ft/adag, mely összeg az 
Áfa-t nem tartalmazza).

A képviselő-testület 223/2020. 
(II. 14.) határozata értelmében a 
2021. évben a településen futó 
közfoglalkoztatási programokba 
bevonható személyekről döntött. 
A képviselő-testület fenti határo-
zata értelmében a közfoglalkoz-
tatási programban történő foglal-
koztatásra a foglalkoztathatósági 
feltételeknek megfelelő szemé-
lyek pályázatot nyújthatnak be, 
mely alapján a jelen veszélyhely-
zetben a polgármester dönt arról, 
hogy a kiválasztott személyt a 
foglalkoztatási hatóság kiközve-
títse.

2021. február 10-én határoza-
tot hozott a polgármester 2021 
évi szabadságolási ütemtervéről, 
az önkormányzat 2020-2021. évi 
közbeszerzési tervéről, valamint 
a képviselő-testület 2021. évi 
munkatervéről.

Polgármesteri döntés született 
a Nyíregyházi és a Kisvárdai 
Tankerületi Központ részére a 
nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 
bekezdése szerinti véleménye-
zéséről az iskolai körzethatárok 
tekintetében.

2021. február 12-én határozott 
a saját bevételek és adósságot 
keletkeztető ügyletek meghatá-
rozásáról, valamint 2021. február 
17-i kihirdetéssel elfogadta az 
önkormányzat 2021. évi költség-
vetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletet.

Szintén ezen a napon döntés 
született az intézményvezető 
javaslata alapján, a Czóbel Min-
ka Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
nevelési intézménybe való fel-
vételi időpontjának kijelöléséről 
és a beiratkozás módjának meg-
határozásáról, valamint a Czó-
bel Minka Óvoda- Bölcsőde és 
Konyha 2021. évi zárva tartásá-
nak időpontjáról.

Dr. Somogyi Gábor Anarcs díszpolgára 
„Ha az ünnep elérkezik az élet-
ben, akkor ünnepelj egészen.”

Márai Sándor

Márai Sándor szavaival 
élve: ha az ünnep 

elérkezik az életben, 
akkor ünnepelni kell.  Ezt 
tettük, amikor szeretettel 
köszöntöttük Dr. Somogyi 
Gábor háziorvosunkat. 

Édesapja nyomdokaiba lép-
ve az orvosi hivatást válasz-
totta. Az egyetem elvégzése 
után a vásárosnaményi kórház-
ban kezdett dolgozni a szülé-
szet-nőgyógyászati osztályon. 
1982-ben szakvizsgázott ebből 
a szakterületből.

A család 1983-ban Vásá-
rosnaményba költözött. Majd 
1988-ban az élet úgy alakította 
sorsát, hogy amikor Anarcson 
éppen háziorvosra volt szük-
ség, igent mondott az anarcsi 
vezetők felkérésére. A község-
hez való kötődését erősítette, 
hogy 1988. október 1-jén a 
család is a községbe költö-
zött. Hivatását nagy odaadás-
sal, elhivatottsággal végezte és 

végzi most is, betegei szere-
tik, magas szakmai tudásában 
betegei maximálisan bíznak. 
Ő nem csak az orvosunk, de 
olyan ember, akire nyugod-
tan bízzuk gyermekeink, sze-
retteink életét, egészségünket. 
Nemcsak a testek, de a lelkek 
gyógyítója, s teszi, teheti ezt 
azért is, mert betegeit ismeri, 
sorsukra, gondjaikra, bajaik-
ra odafigyel. Bölcs tanácsait 
szívesen vesszük és fogadjuk 
meg. Olyan ember, aki rög-
tön a megoldáson, a segítségen 
gondolkodik, és önzetlenül 

segít betegein, embertársa-
in. Mára ezer szállal kötődik 
Anarcshoz. Itt nőttek fel fiai, 
akiknek gondtalan életet biz-
tosított, emberségre és a sport 
szeretetére nevelte őket.

A sport nemcsak hobbi szá-
mára, a község futballéletének 
motorja, irányítója lett. Az 
Anarcs Sportegyesület elnöke-
ként munkájával, anyagi támo-
gatással és orvosként is segíti 
az egyesületet.

Ragaszkodik Anarcshoz, hiá-
ba készült el Vásárosnamény-
ban a családi ház, ő nem akar 

elköltözni, mert anarcsinak érzi 
magát.

Dr. Somogyi Gábornak, 
aki községünk meghatáro-
zó személyisége, példaértékű 
és magas szakmai színvona-
lú, lelkiismeretes munkájáért, 
emberségéért, a község sport-
életében végzett elévülhetetlen 
érdemeiért megbecsülésünk és 
szeretetünk jeleként ANARCS 
KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 
címet adományoztunk. 

A kitüntető oklevelet és a 
díszpolgári emlékplakettet 
dr. Seszták Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője, 
kormánybiztos úr adta át, aki 
méltatta Dr. Somogyi Gábor 
lelkiismeretes orvosi tevé-
kenységét, közéleti szerepét, 
emberségét. Példaként állította 
háziorvosunkat mindannyiunk 
számára, rámutatva végtelen 
szerénységére, önzetlenségére, 
hivatástudatára, mellyel a köz-
ség lakosságát szolgálja. 

A bensőséges ünnepségre a 
járványügyi helyzetre tekintet-
tel szűk körben került sor. 

Kertész Zoltán
polgármester

Pünkösdi kalács Boriné
Margitka néni receptje szerint

Hozzávalók:
●● 0,5 l tej
●● 4 dkg élesztő
●● 4 tojássárgája
●● kevés só
●● 4 dkg cukor
●● 75 dkg liszt

Elkészítés:
Az élesztőt 

a cukorral és a 
sóval együtt pici 
tejben megfut-
tatjuk. Ha meg-
kelt, a lisztet, 
t o j á s s á rg á j á t 
hozzáadjuk, és 
jól kidolgozzuk. Kelés után két cipót készítünk belőle. Ezeket 
kinyújtjuk, olvasztott vajjal megkenjük. A cipókat két-két részre 
vágjuk, megtöltjük mákkal, vagy dióval, ezután feltekerjük. A 
feltekert tésztákat összefonjuk, (úgy, mint a fonott kalácsot) 
majd megkenjük felvert tojásfehérjével vagy tojássárgájával. 
Előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.

Jó étvágyat a pünkösdi kalácshoz!

Megemlékezés

Czóbel Minka halálának 
74. évfordulóján 2021. 

január 17-én,  Kertész Zol-
tán polgármester, Tarsoly 
Barna alpolgármester és 
az oktatási intézmények 
vezetői; Kertész Zoltánné 
és Pappné Révész Judit 
helyezték el a költőnő sír-
emlékénél az emlékezés 
koszorúit.

Minden évben az évforduló 
napján déli 12 órakor megszó-
lal a síremléken lévő kisharang, 
emlékezve arra az 1947-es 
havas, zúzmarás napra, melyen 

a költőnő lelke átköltözött a 
„Máslét titkos, magasztos távo-
lába…”.

Teste az anarcsi kert évszá-
zados fái alatt pihen, melyeket 
ő ültetgetett, szerető gonddal 
nevelgetett, melyekhez útjai 
után mindig hazatérhetett. Ezek 
voltak gyermekei; halk sóha-
jainak, álmainak, panaszainak 
hallgatói, titkainak, szellemé-
nek örök őrzői.

A járványügyi előírások 
miatt csak szűk körben, koszo-
rúzással emlékeztünk közsé-
günk jeles szülöttére.

KZné

Az anyaföldnek egy-egy álma:
Rég elvirult növényzetnek pora
Elhamvadt nemzedékek tábora,
Szétomlott sziklák foszlott törmeléke -
Csak száll a por a finom esti légbe,
S örökre egyesülve benne réved
az elmúló – kifogyhatatlan élet.

(Czóbel Minka: A por)
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Javításra került a polgármester 

2021 évi szabadságolási ütemter-
véről szóló 9/2021. (II. 10.) hatá-
rozata, Takács Nándor képviselő 
jelzése alapján – mivel elírásra 
került a polgármesteri határozat-
ban hivatkozott ügyrendi bizott-
sági határozat száma.

2021. február 18-án a polgár-
mester árajánlatkérésről döntött, 
az Állomás tér 1. szám alatti, új 
szociális bérlakás kialakításához. 

Ugyanezen a napon döntés 
született a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021. 
évi költségvetésének tervezeté-
ről, azt a polgármester elfogadás-
ra javasolta.

2021. február 22-én polgár-
mesteri határozat született az 
Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelettel 
megállapított 2019. évi költ-
ségvetési maradvány korrekci-
ójáról, melynek kimutatásáról 
készült jegyzőkönyvet a Magyar 
Államkincstár részére meg kel-
lett küldeni, valamint a 2020. évi 
költségvetésről szóló rendeleten 
szükséges átvezetni.

Február 24-én döntés született 
fiatalok első lakásszerzésének 
önkormányzati támogatásáról.

2021. február 25-én a polgár-
mester kiválasztotta az Állomás 
tér 1. szám alatti, új szociális 
bérlakás kialakításához kért 
árajánlatok alapján a beruházás 
kivitelezőjét.

A 2021. március 1-jén született 
határozatában a polgármester a 
közfoglalkoztatásra közvetíten-
dők névsorának összeállításáról 
döntött.

A polgármester, figyelemmel a 
védelmi intézkedések ideiglenes 
szigorításáról szóló 104/2021. 
(III. 5.) kormányrendelet 11. § 
(1)–(2) bekezdésére, valamint a 
veszélyhelyzet ideje alatt teendő, 
egyes szociális és gyermekvé-
delmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szo-
ciális és gyermekvédelmi szol-
gáltatásoknak a veszélyhelyzet 
ideje alatt elrendelt működési 
rendjéről szóló 556/2020. (XII. 
4.) Kormányrendelet 19.§-ra, 
elhatározta, hogy az önkormány-
zat gondoskodik a gyermekek 
étkeztetéséről, sajátos rendet 
kialakítva az intézményi gyer-
mekétkeztetés és a szünidei gyer-
mekétkeztetés szabályait figye-
lembe véve. A gyermekétkezte-
tés megszervezésével megbízta a 
Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde 

és Konyha intézményvezetőjét, 
aki köteles együttműködni a 
Tornyospálcai Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Czóbel Minka Tagintézménye 
tagintézmény-vezetőjével. Mivel 
az önkormányzat a szülő, vagy 
más törvényes képviselő kérel-
mére – kiszállítás formájában 
– a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény. 21/A. 
és 21/B. §-a szerint, ingyenes és 
kedvezményes, valamint térítési 
díjas intézményi gyermekétkez-
tetést biztosít a köznevelési és 
szakképző intézményeket érintő-
en elrendelt zárvatartás, digitális 
oktatás időtartamára.

A Kisvárdai Tankerületi Köz-
pont megkeresésére, a Tornyos-
pálcai Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Czóbel 
Minka Tagintézménye nemze-
tiségi nevelés-oktatás formáját 
érintő bővülésével (nemzetiségi 
nevelés-oktatás (romani-ukrán)) 
kapcsolatosan a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (4) bekezdés h) 
pontja alapján kért véleménye-
zésre tett nyilatkozatot a pol-
gármester: a tervezett intézmé-
nyi átszervezéssel kapcsolatban 
ellenvetése nem volt.

A Czóbel Minka Óvoda- Böl-
csőde és Konyha 2021-2022-es 
nevelési évére vonatkozó Beis-
kolázási tervét illetve Tovább-
képzési programját (2018-2023) 
megismerte, azokat jóváhagy-
ta és elfogadta 2021. március 
16-án.

A polgármester a 25/2021.
(III. 16.) határozatával az anarcsi 
állandó lakcímmel rendelkező, 
életvitelszerűen Anarcson tartóz-
kodó – családok részére „élelmi-
szer csomag” támogatást állapí-
tott meg hivatalból.

A csomag tartalma: kristály 
cukor 2 kg, finom liszt 2 kg, 
étolaj 1 l, tartós tej 2 l, pörkölt 
tészta 500 g, leves tészta 250 g, 
só 1 kg.

A támogatást külön határozat-
hozatal nélkül állapította meg, 
az egyszeri karácsonyi támogatás 
2020-ban elfogadott jogosultsági 
listája alapján osztotta ki, átvé-
teli-elismervény aláírásával. Aki 
nem szerepelt a listán, de a jogo-
sultsági feltételeknek megfelelt, 
azt regisztrálni kellett a jogosul-
tak közé. Az eljárási szabályokat 
külön határozat tartalmazta.

Takács Nándor képviselő 
2021. március 2-ai jelzése alap-

ján, – adminisztratív, gépelési 
hiba- miatt javításra került a 
2021. február 10-én elfogadott, a 
polgármester 2021 évi szabadsá-
golási ütemtervéről szóló 9/2021. 
(II.10.) határozatának alábbi 
mondata: „2021. január 6-án a 
polgármester előző évben igény-
be vett szabadságának mértéke: 
23 nap, a 2021 évi szabadság 
mértéke 39 nap; a ki nem adott 
szabadság és a tárgyévi szabad-
ság összesen: 62 nap.” helyesen:

„2021. január 6-án a polgár-
mester előző évben igénybe nem 
vett szabadságának mértéke: 23 
nap, a 2021 évi szabadság mér-
téke 39 nap; a ki nem adott sza-
badság és a tárgyévi szabadság 
összesen: 62 nap.”

A tűzoltóparancsnok által 
készített beszámolót a Kisvár-
dai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Kisvárdai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2020 évi 
tevékenységéről az önkormány-
zat megismerte és azt tudomásul 
vette.

2021. április 12-én döntött a 
polgármester az Anarcs, Állo-
más tér 1/B szám alatti szociális 
bérlakás hasznosításáról, majd 
a benyújtott kérelmek alapján, 
2021. április 19-én kijelölte a 
bérlakás bérlőjét.

2021. április 13-án polgár-
mesteri döntés született az MFP 
MFP-TFB/2021- Tanya- és 
falugondnoki buszok beszerzé-
se, MFP-KOEB/2021- Kom-
munális eszköz beszerzése, 
MFP-OJKJF/2021- Óvodai ját-
szóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztése, MFP-ÖTIF/2021- 
Önkormányzati temetők infra-
strukturális fejlesztése, MFP-
UHK/2021- Út, híd, kerékpár-
forgalmi létesítmények építése/
felújítása, MFP-ÖTIK/2021 
Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése pályázatok 
feltételeinek megvizsgálásáról, 
– amennyiben a önkormányzat 
megfelel a kiírt feltételeknek, 
annak benyújtásáról.

Az Anarcsi Czóbel Minka 
Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
intézmény intézményveze-
tői megbízásáról döntött 2021. 
május 7-én, a pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köz-
nevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 21/B. 
§ -ban szabályozottak szerint. A 
megbízás pályázat nélkül további 

három évvel meghosszabbítható, 
ha az érintett az intézményveze-
tői megbízását követően az intéz-
ményvezetői szakképzettséget 
megszerezte. Így Pappné Révész 
Judit jelenlegi intézményvezetőt 
megbízta 2021. augusztus 1 nap-
jától 2024. július 31 napjáig az 
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- 
Bölcsőde és Konyha intézmény-
vezetői feladatainak ellátásával, 
mivel az intézményvezetői szak-
képzettségét 2020. június 10-én 
megszerezte.

A veszélyhelyzet novembe-
ri elrendelése óta hat képvise-
lői interpelláció és egy kérdés 
érkezett. Interpellációnak az a 
kérdés illetve problémafelvetés 
tekinthető, amely szoros kap-
csolatban áll az önkormányzat 
által ellátandó feladatokkal illet-
ve valamely irányítása alatt álló 
szervezet tevékenységi körével. 
Ha a válaszadás előzetes vizs-
gálatot igényel, az interpellált 
személy 15 napon belül írásban 
ad választ. A kérdést és az írás-
beli választ minden képviselő-
nek meg kell küldeni. Ebben az 
esetben a válasz elfogadásáról a 
testület a soron következő ülésén 
dönt. Bár a veszélyhelyzet ide-
je alatt a képviselőtestület nem 
működik a beadványok a jogsza-
bályi határidőn belül megvála-
szolásra kerültek. 

Tájékoztatom a tisztelt érdek-
lődőket, hogy a képviselő-tes-
tület nyílt üléséről készül jegy-
zőkönyvek, jelen helyzetben 
(veszélyhelyzet) a polgármester 
képviselő-testület nevében meg-
hozott döntései a település hon-
lapján megtalálhatóak.

Továbbra is feladatunk az idő-
közi választás lebonyolítása. A 
koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvény 4. §-ban szabályozot-
tak szerint a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete feloszlásá-
nak kimondása esetén e döntés 
hatálya a veszélyhelyzet meg-
szűnését követő napon áll be. 
A veszélyhelyzet megszűnését 
követő napig időközi választás 
nem tűzhető ki, a már kitűzött 
választások elmaradnak. A ki 
nem tűzött és az elmaradt válasz-
tást a veszélyhelyzet megszűné-
sét követő tizenöt napon belül ki 
kell tűzni. A választás napjának 
kitűzéséről, így a veszélyhely-
zet megszűnését követően dönt a 
Helyi Választási Bizottság.

Váriné Lunczer Enikő 
aljegyző

In memoriam 
Szepessy Ottóné
Születtünk, élünk, 

alkotunk, majd egy 
pillanatban megszűnik 
a létezés. 

Ha egy ember távozik 
az élők sorából az fájda-
lommal, hiányérzettel, 
ürességgel tölti meg az 
itt maradt hozzátartozók, 
barátok , munkatársak, 
ismerősök szívét. 

Szeretett nyugalmazott 
kolléganőnk, Szepessy 
Ottóné, Edit élete 2021. 
április 1. napján véget 
ért, bezárult a remény, a 
viszontlátás kapuja. 

Bizonyára kevés felnőtt 
ember van a faluban, aki 
ne ismerte volna őt, hisz az 
önkormányzati hivatalban 
mindenkinek akadt időn-
ként elintézendő feladata. 

Edit 40 évet töltött az 
épület falai között, ismerte 
a lakosság apraját-nagy-
ját, a falu múltját, jelenét, 

s picit talán látta jövőjét. 
Segítőkészségére, kedves-
ségére, türelmére mindig 
számíthatott a hozzá fordu-
ló. Tette a dolgát becsület-
tel, alázattal, időnként cin-
kos humorával fűszerezte 
azt.  Bölcsessége, tájéko-
zottsága és kimért maga-
tartása jó példa volt a fia-
talabb generációk számára. 

Keze munkája, anya-
könyvi bejegyzései örök 
nyomot hagytak a jelen- és 
az utókor számára, emlé-
ke mindig élni fog. Igazi 
emberszerető, tiszteletadó 
kollégát veszítettünk el, 
aki tele volt még tervekkel,  
és véget nem érő tudás-
vággyal.  

Fejet hajtunk előtted, 
Edit! Emléked megőriz-
zük! Nyugodj békében!   

Egykori munkatársaid 
nevében:

Orbán Attiláné

Bizonyára már ott a 
mennyekben vagy a Jóis-
ten oldalán, ahol szorgosan 
öltögeted a kézimunkákat, 
szövögeted az égi szőtte-
seket, mosolyogsz, a hoz-
zád fordulókhoz kedves és 
segítőkész vagy, úgy ahogy 
mindig is. Mit is gondol-
hatnánk mást rólad, hiszen 
ilyen voltál az életben is. 
Mindig számíthattunk rád, 
tanítgattál bennünket, hogy 
vessük fel a fonalat a szö-
vőszékre, hogyan vezes-
sük a szálakat, hogy abból 
kezünk nyomán szőttes 
legyen. Ami elkészült 
abból a szőnyegből abban 
benne van minden, amit 
Tőled tanultunk. Ígérjük, 
hogy ha majd a pandémia 
után újra tarthatunk szak-
kört, befejezzük azt a sző-
nyeget. Egy olyan szakköri 
tagunktól búcsúzik most 
kis közösségünk, aki példa 
lehet számunkra és mások 

számára is. Az a türelem, 
jóindulat, optimizmus, 
ami téged jellemzett, bizo-
nyára nekünk is jó len-
ne. Felvillannak a képek a 
közös programokról: ami-
kor velünk együtt sütöt-
ted  temérdek lapcsánkát a 
tanulóknak, amikor együtt 
tépkedtünk az anyagokat 
a szőnyeghez, amikor a 
régi fotókon mutattad ki 
kicsoda. Úgy tudtál mesél-
ni, hogy szavaid nyomán 
megelevenedtek a történe-
tek a régi időkből. 

Őrizzük az általad leírt 
recepteket, melyekről min-
dig te jutsz majd eszünk-
be, a szövőszéket, melyet 
nekünk hagytál, hogy dol-
gozhassunk rajta, moso-
lyodat, szeretetedet. 

Nem felejtünk el! „Hisz 
örök az élet, örök a sze-
retet!”

a Hagyományőrző 
Kézimunka Szakkör  tagjai

Drága Edit!

hosszú távollét után az apróságok 
is vágynak újra a közösen átélt 
élményekre, az együttes tevékeny-
ségekre.

Anyák napja alkalmából, titkos 
meglepetésre készültünk, mivel a 
jelenlegi helyzet még nem tette 
lehetővé a nagy létszámú ünnep-
lést, ezért csoportonként rövid 
anyák napi műsorral, saját készí-
tésű ajándékkal köszöntöttük az 
édesanyákat. A zárt csoportban 
közzétett videót az anyukák meg-
hatódva és elismeréssel fogadták.

A kellemes tavaszi időjárás 
beköszöntével végre teljes mérték-
ben birtokba vehették a gyermekek 
a pályázati forrásból igényesen 
felújított óvodaudvart, új moz-
gásfejlesztő játékokat. Előkerül-
tek a kis motorok triciklik, bicik-
lik, labdák, és az önkormányzat 
jóvoltából friss homokkal került 
feltöltésre az új homokozó, ahol 
napvitorla is védi kicsinyeinket 

az erős napsugárzástól. Ismét egy 
tartalmas, sikeres együttműködé-
sekben gazdag, élménydús időszak 
teljesítése áll a hátunk mögött. 
Reméljük, az elkövetkező időben 
sikerül felülkerekedni a vírus-
helyzet okozta nehézségeken, és a 
szülők-gyermekek-óvodai dolgo-
zók ismét tartalmas, közös progra-
mokat, találkozásokat szervezhet-
nek gyermekeink örömére.

Kovács Csaba, Viktorné
intézményvezető helyettes
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Óvodai pillanatképek decembertől májusig
Idén a mikulásvárás is 

rendhagyó módon tör-
tént óvodánkban. Ünne-
pi díszítéssel, ünneplő 
ruhába öltözve, sok szép 
mikulást köszöntő dallal, 
verssel készülve vártuk 
Szent Miklós napján óvo-
dánkban a Mikulást. 

Izgatottan fényesítették csiz-
májukat kicsik és nagyok, és 
meglepődve köszöntötték a 
csoportokba bekukkantó Miku-
lás bácsit, majd örömmel bon-
togatták a fényes csomagokat. 
Fotókkal örökítettük meg az 
emlékezetes pillanatokat.

Az adventi várakozás meghitt 
hangulatát az óvodánkra jel-
lemző ízléses ünnepi dekoráció 
fokozta, amit karácsonyi dalok 
folyamatos hallgatásával tet-
tünk még tökéletesebbé. Betle-
hemet állítottunk a gyermekek-
kel közösen, adventi koszorút 
helyeztünk el a csoportszobák-
ban. Rendhagyó módon, a jár-
ványügyi intézkedéseket figye-
lembe véve az adventi gyertyák 
meggyújtása idén nem a szo-
kásos falubeli keretek között 
történt, hanem csak családias 
óvodai közösségben.

Óvodánk öltözőjében hatal-
mas fenyőfát állítottunk, szü-
lői felajánlásnak köszönhetően, 
amit a szorgos kis kezek ott-
honról hozott és saját készítésű 
díszekkel varázsoltak színpom-
pássá. A meseszép karácsony-
fánkat közösen köszöntöttük 
családias hangulatban, megható 
versekkel, dalokkal, ami ebben 
a mindenki számára nehéz, 
vírusos helyzetben néhány 
percnyi megnyugvást, felüdü-
lést hoztak.

A Betlehemi történet meg-

hallgatása után csengettyűszó 
jelezte a Jézuska ajándékainak 
érkezését, melyek megörven-
deztették óvodánk kis lakóit.

A hosszúra nyúlt téli időszak 
után a Maci-hét keretében izga-
tottan lestük, mikor bújik ki a 
medve a barlangjából. Ezen a 
héten minden tevékenységünk 
a maci körül forgott, sok-sok 
macis verset, mondókát és dalt 
tanultunk a maci előcsaloga-
tására. Mindeközben rengeteg 
hasznos információval lettek 
gazdagabbak gyermekeink a 
medve tulajdonságairól, szoká-
sairól és az ébredező természet 
jellemzőiről.

A szokásos télűző farsangi 
mulatságunk sem maradhatott 
el, mely farsangi hetünk záró 
eseménye volt. Ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezekkel talál-
kozhatunk idén is, és a szülők 
sok finomsággal látták el az 
ünneplő gyermekeket, persze a 
fánk kóstolás sem maradhatott 
ki, amit a konyhai dolgozók 
ügyes keze készített el óvodása-
ink számára, a hozzávalókat az 
óvodai szülői munkaközösség 
finanszírozta.

Alig pihentük ki a télkerge-
tés fáradalmait, mindennapi 
nevelőmunkánkra is rányomta 
bélyegét a koronavírus rohamos 

és erőteljes terjedése. Ennek 
következményeként március 
8-ától rendkívüli szünet került 
bevezetésre óvodánkban is. 
Digitális formában tartottuk a 
kapcsolatot a szülőkkel és gyer-
mekekkel csoportonként, és 
minden napra színezős, rajzos, 
kézműves feladatokat küldtünk 
számukra. Örömmel nyugtáz-
tuk, hogy a gyermekek szívesen 
oldották meg a számukra kül-
dött feladatokat, természetesen 
ezt mi sem hagytuk dicsérő szó 
nélkül.

A rendkívüli helyzet ideje 
alatt biztosított volt az óvodás 
gyermekek számára is a napi 
háromszori étkezés, amit szép 
számmal igénybe is vettek a 
szülők. Kis létszámú csoport-
ban ügyeletet tartottunk fent az 
arra jogosult szülők gyermekei 
számára. 

Folyamatosan biztosítva vol-
tak óvodánk számára a napi 
szintű fertőtlenítéshez haszná-
latos eszközök, fertőtlenítő- és 
tisztítószerek. Néhány szülő 
még ezen kívül is ajánlott fel  
kézfertőtlenítő gélt és fertőt-
lenítős folyékony szappant a 
vírusveszély csökkentése érde-
kében.  Óvodánk székesfehér-
vári örökbefogadója is rend-
szeresen tartotta intézményve-
zetőnkkel a kapcsolatot, érdek-
lődött miben tudná támogatni 
óvodánkat. Félévente tisztító- 
és fertőtlenítő csomagot küldött 
intézményünk számára.

Végre elérkezett április 19-e, 
amikor újra kitárta kapuit óvo-
dánk az idejáró gyermekek 
előtt. Kezdetben néhányan, 
majd napról napra többen 
érkeztek az óvodába. Mindenki 
félti a gyermekét, de a szülők 
azt is felismerték, hogy ilyen 

Húsvéti emlékeink – Régi idők húsvétjai
A Rétközi Múzeum 

múzeumandragógi-
ai programja keretében 
rendhagyó fotópályázatot 
hirdetett Húsvéti emléke-
ink – Régi idők húsvétjai 
címmel. Erre küldtünk be 
két képet Anarcsról. 

Az egyik képen Kaczur Lász-
lóné (Takács Gizella) látható 
hímestojás festése közben. A 
másik kép „megfejtése” lakos-
sági segítséggel történt. Nagyon 
sokan felismerték a képeken 
lévőket és facebook üzenetekkel 
írták meg, hogy ki kicsoda a 
képen.

A képen láthatók balról: Ban-
ga Juci, Krakk Gyuláné (Irénke 
néni), Megellai Gizella, Megellai 
Malvin, Megellai József, Korcs-
máros Jánosné (Piroska néni), 
Korcsmáros László, a kalapos 
kisfiú Megellai Ferenc, a haj-
szalagos kislány Megellai Mari-
ka (Drabik Károlyné), a világos 
kendős néni Megellai Ferencné 
(Marcsa néni). Sajnos hátul álló 
férfit nem ismertük fel.

A fotók II. és III. helyezést 
értek el a pályázaton. Az okle-
velet és ajándékot a múzeum 
munkatársai személyesen adták 
át Kaczur Lászlóné és Kertész 
Zoltánné pályázók részére.

Miserend a pünkösdi időszaban
2021. május 23-án 11.00 órakor Pünkösdi Szent Liturgia
2021. május 24-én 11.00 órakor Pünkösd hétfő Szent Liturgia 
2010. május 30-án 11.00 órakor Szentháromság ünnepe, római katolikus búcsú
2021. június 13-án Elsőáldozási mise
Májusban minden hétköznap 16.30-tól Parakliszt, Mária ájtatosságot végzünk.
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Iskolai életünk karácsonytól pünkösdig
A karácsonyi készülődé-

sünk a járványhelyzet 
miatt kicsit  másképp ala-
kult mint máskor, de igye-
keztünk az ünnep hangula-
tát megidézni, a tanulókat 
ráhangolni a karácsonyi 
várakozás örömére. 

Osztálykeretben valósultak 
meg programok, és az ajándé-
kozás sem maradt el. A Roma 
Kisebbségi Önkormányzat sza-
loncukorral, gyümölccsel, „Az 
anarcsi iskolás gyermekekért” 
Alapítvány feliratos pólóval lepte 
meg a tanulókat.

A szünet után már a tanulásé 
volt a főszerep, készülődtünk a 
félév zárására. 

Nagy boldogsággal olvastuk, 
hogy pályamunkánk az Erzsé-
bet Alapítvány „Kedves Nap-
lóm” című alkotói pályázatán III. 
helyezést ért el az alsó tagoza-
tos kategóriában. Ennek jutalma 
egy kirándulás lesz, reméljük a 
nyár folyamán meg is valósulhat. 
Intézményünk 30 alsós diákja és 
három nevelője vett részt a pályá-
zatban.

Iskolánk névadója, Czóbel 
Minka halálának évfordulójára 
rádiós megemlékezés keretében 
került sor, a közös koszorúzás a 
járványhelyzet miatt elmaradt. 

Január 22-én rádiós műsor-
ral emlékeztünk meg a magyar 
kultúra napjáról. Fontos, hogy 
tanulóink tudják ezen a napon 
írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt, 

nemzeti imádságukat. Az idén a 
tél is megmutatta arcát, együtt 
örültünk a havazásnak. Ki is 
használtuk a lehetőséget a csúsz-
kálásra az SZMK-tól kapott aján-
dék csúszkákkal.

A tél búcsúztatása elképzelhe-
tetlen farsang nélkül, ezért feb-
ruárban megtartottuk. A vírus-
helyzet miatt hagyományainktól 
eltérő rendezvényt szerveztünk. 
Az osztályok tanulói hangulatos, 
vidám délutánt töltöttek együtt, 
melynek során játszottak,  ügyes-
ségi feladatokat oldottak meg a 
gyerekek. A diákok kedvük sze-
rint jelmezbe öltözhettek, álarcot 
vehettek fel, kifesthették magu-
kat. 

„Minden alkalommal, ami-
kor önzetlenül adunk, számunk-
ra is tágasabbá válik a világ.” 
Ennek a gondolatnak a jegyében 
csatlakoztunk az Interact Club 
Dragons Kisvárda (a Rotary által 
támogatott középiskolásokból 
álló ifjúsági szervezet), kupak-
gyűjtési felhívásához, akik egy 
SMA betegséggel küzdő kisfiú, 
Zsombor gyógyulását támogat-
ják az összegyűjtött kupakok-
kal. 2021. március 4-én leadtuk 
Kisvárdában az Interact Club 
gyűjtőpontján az összegyűjtött 
műanyag kupakokat. Tanulóink 
nagy igyekezettel kapcsolódtak 
be a gyűjtésbe, a lakosság is 
segített, sőt még más faluból is 
kaptunk kupakokat.

Április 11-én a költészet nap-
ján hagyományosan szavalóver-

senyt szoktunk rendezni. Mivel 
a gyerekek nem jártak iskolában, 
ezért online versenyt hirdettünk a 
kisvárdai Van Esély Közhasznú 
Egyesülettel közös szervezésben. 
Nagy örömünkre 18 tanuló küld-
te el a felvételt a versenyre. Min-
den versenyző nagy dicséretet 
érdemel a szereplésért, a szülők-
nek pedig köszönjük a segítséget 
a felvételekért. 

1. osztályosok: Bognár Hanna, Debrei 
Péter, Katona Janka, Pirigyi István
2. osztályosok: Horváth Flórián, Márton 
Titanilla, Mikula Hanna, Paszternák 
Anna, Porvázsnyik Kitti, Végh Lilla, Villás 
István 

3. osztályos: Farkas Noel
4. osztályosok: Peti Attila, Szabó Luca
5. osztályos: Szabó Evelin 
6. osztályosok: Csercsa Dániel, Kosztig 
Csenge
8. osztályos: Ignácz Noémi
Minden tanulónk könyvjutalomban 
részesült.

2021. április 19-től az alsó 
tagozat számára visszatért a 
hagyományos oktatás, a felsősök 
pedig május 10-én kezdhették 
meg a jelenléti tanulást. Igyek-
szünk minden járványügyi elő-
írást szigorúan betartani, hogy 
lehetőség szerint megóvjuk a 
tanulókat, dolgozókat.

Még csak az alsósaink járhat-
tak iskolába, amikor a Föld napja 
alkalmával az osztályok projek-
teket valósítottak meg, melyek-
kel ráirányítottuk figyelmüket a 
környezetvédelem fontosságára.

Diákjaink nagy örömére az 
ügyes takarító nénik és karban-
tartónk ugróiskolákat festettek a 
játszóudvarra, amit boldogan vet-
tek birtokba a kisiskolások.

Május elsejéhez közeledve 
nem maradhat el a májusfa állí-
tása, így volt ez az idén is, fel-
kerültek a szalagok és a lufik az 

iskolások májusfájára. Nebulóink 
nagy lelkesedéssel díszítettek. A 
régi, szép hagyomány az idén is 
örömet jelentetett a tanulóknak.

Az anyák napja az egyik leg-

bensőségesebb ünnepünk.  Az 
idén nem köszönhettük szemé-
lyesen az édesanyákat, nagyma-
mákat az iskolában, de napokon 
keresztül készültek a kicsit az 
anyukáknak, nagyiknak szóló 
ajándékok elkészítésére, köszön-
tő versek tanulására a tanító 
nénik segítségével. Bizonyára az 
otthon átadott ajándékok, versek 
az anyukák számára a legcsodá-
latosabb ajándékok voltak.

Anarcs Község Önkormányza-
ta 2021. március 8-tól biztosítot-
ta az étkezést a tanulóknak, amit 
ki is szállítottak, ezt köszönjük a 
tanulók és szüleik nevében is. 

Minden 8. osztályos diákunk 
felvételt középiskolába, aminek 
nagyon örülünk. 

Szeretettel várjuk szeptember-
ben a leendő elsős kisdiákokat, 
akiket beírattak oktatási intéz-
ményünkbe szüleik. A jelenléti 
oktatásba visszatérő felsőseinkre 
sok-sok tanulás, feladat vár a hát-
ralevő tanulmányi időben. 

Kartársaim nevében is köszö-
nöm a szülők segítségét, melyet 
a digitális oktatás időszakában 
nyújtottak. 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Egyik szemem sír, 
a másik nevet

„A leckét az iskola adja fel, de 
az élet kérdezi ki.”

Dorosmai János

Szomorú szívvel enge-
dem el a „gyermeke-

im” kezét, akik 4 évvel 
ezelőtt bizonytalan kisdi-
ákként lépték át iskolánk 
kapuját, majd napról 
napra, évről évre olyan 
sok örömöt, boldogságot 
kaptam tőlük. 

Azok az izgalmas 
tanítási órák, 
v e r s e n y e k e n 
való sikerek, 
a feledhetetlen 
közös programok, 
kirándulások meg-
maradnak mindany-
nyiunk emlékezeté-
ben. Ezek erősítettek 
meg abban, hogy szép é s 
nemes hivatást választottam.

Ugyanakkor bizakodva for-
dulok a leendő kis elsőseim-

hez, akikkel szeretném újra 
megélni azt a csodát, amit 
az olvasás, írás, számolás 
tudományának átadása nyújt 
nekem. Legfőbb küldetésem-
nek tekintem, hogy mindenek-
előtt embert formáljak tanítvá-
nyaimból. Az általános értelmi 
képességek fejlesztésén túl, 
igyekszem megtalálni minden 
gyermek speciális tehetségét, 
hiszen ahogy azt Dr. Czeizel 

Endre is megfogalmazta, 
„időnként a szürkének lát-
szó kavicsból is előtűnik a 
drágakő csillogása.”

A kisiskoláskor a talaj 
előkészítésének idősza-
ka, ezért fontos, hogy 
kikövezzük tanulóink 
előtt a tudásvágy felé 
vezető utat. Szeretet-

tel várlak benneteket leen-
dő kis elsősök, szeptemberben 
megkezdjük az utat a tanulás 
és tudás csodás országába.

Tamásné Murin Mónika, tanító
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Óvodai pillanatképek decembertől májusig
Idén a mikulásvárás is 

rendhagyó módon tör-
tént óvodánkban. Ünne-
pi díszítéssel, ünneplő 
ruhába öltözve, sok szép 
mikulást köszöntő dallal, 
verssel készülve vártuk 
Szent Miklós napján óvo-
dánkban a Mikulást. 

Izgatottan fényesítették csiz-
májukat kicsik és nagyok, és 
meglepődve köszöntötték a 
csoportokba bekukkantó Miku-
lás bácsit, majd örömmel bon-
togatták a fényes csomagokat. 
Fotókkal örökítettük meg az 
emlékezetes pillanatokat.

Az adventi várakozás meghitt 
hangulatát az óvodánkra jel-
lemző ízléses ünnepi dekoráció 
fokozta, amit karácsonyi dalok 
folyamatos hallgatásával tet-
tünk még tökéletesebbé. Betle-
hemet állítottunk a gyermekek-
kel közösen, adventi koszorút 
helyeztünk el a csoportszobák-
ban. Rendhagyó módon, a jár-
ványügyi intézkedéseket figye-
lembe véve az adventi gyertyák 
meggyújtása idén nem a szo-
kásos falubeli keretek között 
történt, hanem csak családias 
óvodai közösségben.

Óvodánk öltözőjében hatal-
mas fenyőfát állítottunk, szü-
lői felajánlásnak köszönhetően, 
amit a szorgos kis kezek ott-
honról hozott és saját készítésű 
díszekkel varázsoltak színpom-
pássá. A meseszép karácsony-
fánkat közösen köszöntöttük 
családias hangulatban, megható 
versekkel, dalokkal, ami ebben 
a mindenki számára nehéz, 
vírusos helyzetben néhány 
percnyi megnyugvást, felüdü-
lést hoztak.

A Betlehemi történet meg-

hallgatása után csengettyűszó 
jelezte a Jézuska ajándékainak 
érkezését, melyek megörven-
deztették óvodánk kis lakóit.

A hosszúra nyúlt téli időszak 
után a Maci-hét keretében izga-
tottan lestük, mikor bújik ki a 
medve a barlangjából. Ezen a 
héten minden tevékenységünk 
a maci körül forgott, sok-sok 
macis verset, mondókát és dalt 
tanultunk a maci előcsaloga-
tására. Mindeközben rengeteg 
hasznos információval lettek 
gazdagabbak gyermekeink a 
medve tulajdonságairól, szoká-
sairól és az ébredező természet 
jellemzőiről.

A szokásos télűző farsangi 
mulatságunk sem maradhatott 
el, mely farsangi hetünk záró 
eseménye volt. Ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezekkel talál-
kozhatunk idén is, és a szülők 
sok finomsággal látták el az 
ünneplő gyermekeket, persze a 
fánk kóstolás sem maradhatott 
ki, amit a konyhai dolgozók 
ügyes keze készített el óvodása-
ink számára, a hozzávalókat az 
óvodai szülői munkaközösség 
finanszírozta.

Alig pihentük ki a télkerge-
tés fáradalmait, mindennapi 
nevelőmunkánkra is rányomta 
bélyegét a koronavírus rohamos 

és erőteljes terjedése. Ennek 
következményeként március 
8-ától rendkívüli szünet került 
bevezetésre óvodánkban is. 
Digitális formában tartottuk a 
kapcsolatot a szülőkkel és gyer-
mekekkel csoportonként, és 
minden napra színezős, rajzos, 
kézműves feladatokat küldtünk 
számukra. Örömmel nyugtáz-
tuk, hogy a gyermekek szívesen 
oldották meg a számukra kül-
dött feladatokat, természetesen 
ezt mi sem hagytuk dicsérő szó 
nélkül.

A rendkívüli helyzet ideje 
alatt biztosított volt az óvodás 
gyermekek számára is a napi 
háromszori étkezés, amit szép 
számmal igénybe is vettek a 
szülők. Kis létszámú csoport-
ban ügyeletet tartottunk fent az 
arra jogosult szülők gyermekei 
számára. 

Folyamatosan biztosítva vol-
tak óvodánk számára a napi 
szintű fertőtlenítéshez haszná-
latos eszközök, fertőtlenítő- és 
tisztítószerek. Néhány szülő 
még ezen kívül is ajánlott fel  
kézfertőtlenítő gélt és fertőt-
lenítős folyékony szappant a 
vírusveszély csökkentése érde-
kében.  Óvodánk székesfehér-
vári örökbefogadója is rend-
szeresen tartotta intézményve-
zetőnkkel a kapcsolatot, érdek-
lődött miben tudná támogatni 
óvodánkat. Félévente tisztító- 
és fertőtlenítő csomagot küldött 
intézményünk számára.

Végre elérkezett április 19-e, 
amikor újra kitárta kapuit óvo-
dánk az idejáró gyermekek 
előtt. Kezdetben néhányan, 
majd napról napra többen 
érkeztek az óvodába. Mindenki 
félti a gyermekét, de a szülők 
azt is felismerték, hogy ilyen 

Húsvéti emlékeink – Régi idők húsvétjai
A Rétközi Múzeum 

múzeumandragógi-
ai programja keretében 
rendhagyó fotópályázatot 
hirdetett Húsvéti emléke-
ink – Régi idők húsvétjai 
címmel. Erre küldtünk be 
két képet Anarcsról. 

Az egyik képen Kaczur Lász-
lóné (Takács Gizella) látható 
hímestojás festése közben. A 
másik kép „megfejtése” lakos-
sági segítséggel történt. Nagyon 
sokan felismerték a képeken 
lévőket és facebook üzenetekkel 
írták meg, hogy ki kicsoda a 
képen.

A képen láthatók balról: Ban-
ga Juci, Krakk Gyuláné (Irénke 
néni), Megellai Gizella, Megellai 
Malvin, Megellai József, Korcs-
máros Jánosné (Piroska néni), 
Korcsmáros László, a kalapos 
kisfiú Megellai Ferenc, a haj-
szalagos kislány Megellai Mari-
ka (Drabik Károlyné), a világos 
kendős néni Megellai Ferencné 
(Marcsa néni). Sajnos hátul álló 
férfit nem ismertük fel.

A fotók II. és III. helyezést 
értek el a pályázaton. Az okle-
velet és ajándékot a múzeum 
munkatársai személyesen adták 
át Kaczur Lászlóné és Kertész 
Zoltánné pályázók részére.

Miserend a pünkösdi időszaban
2021. május 23-án 11.00 órakor Pünkösdi Szent Liturgia
2021. május 24-én 11.00 órakor Pünkösd hétfő Szent Liturgia 
2010. május 30-án 11.00 órakor Szentháromság ünnepe, római katolikus búcsú
2021. június 13-án Elsőáldozási mise
Májusban minden hétköznap 16.30-tól Parakliszt, Mária ájtatosságot végzünk.

Anarcs_2021_05.indd   5 2021. 05. 13.   11:36:14



Anarcsi HírmondóAnarcsi Hírmondó 94
Javításra került a polgármester 

2021 évi szabadságolási ütemter-
véről szóló 9/2021. (II. 10.) hatá-
rozata, Takács Nándor képviselő 
jelzése alapján – mivel elírásra 
került a polgármesteri határozat-
ban hivatkozott ügyrendi bizott-
sági határozat száma.

2021. február 18-án a polgár-
mester árajánlatkérésről döntött, 
az Állomás tér 1. szám alatti, új 
szociális bérlakás kialakításához. 

Ugyanezen a napon döntés 
született a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021. 
évi költségvetésének tervezeté-
ről, azt a polgármester elfogadás-
ra javasolta.

2021. február 22-én polgár-
mesteri határozat született az 
Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelettel 
megállapított 2019. évi költ-
ségvetési maradvány korrekci-
ójáról, melynek kimutatásáról 
készült jegyzőkönyvet a Magyar 
Államkincstár részére meg kel-
lett küldeni, valamint a 2020. évi 
költségvetésről szóló rendeleten 
szükséges átvezetni.

Február 24-én döntés született 
fiatalok első lakásszerzésének 
önkormányzati támogatásáról.

2021. február 25-én a polgár-
mester kiválasztotta az Állomás 
tér 1. szám alatti, új szociális 
bérlakás kialakításához kért 
árajánlatok alapján a beruházás 
kivitelezőjét.

A 2021. március 1-jén született 
határozatában a polgármester a 
közfoglalkoztatásra közvetíten-
dők névsorának összeállításáról 
döntött.

A polgármester, figyelemmel a 
védelmi intézkedések ideiglenes 
szigorításáról szóló 104/2021. 
(III. 5.) kormányrendelet 11. § 
(1)–(2) bekezdésére, valamint a 
veszélyhelyzet ideje alatt teendő, 
egyes szociális és gyermekvé-
delmi ellátásokkal kapcsolatos 
intézkedésekről, valamint a szo-
ciális és gyermekvédelmi szol-
gáltatásoknak a veszélyhelyzet 
ideje alatt elrendelt működési 
rendjéről szóló 556/2020. (XII. 
4.) Kormányrendelet 19.§-ra, 
elhatározta, hogy az önkormány-
zat gondoskodik a gyermekek 
étkeztetéséről, sajátos rendet 
kialakítva az intézményi gyer-
mekétkeztetés és a szünidei gyer-
mekétkeztetés szabályait figye-
lembe véve. A gyermekétkezte-
tés megszervezésével megbízta a 
Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde 

és Konyha intézményvezetőjét, 
aki köteles együttműködni a 
Tornyospálcai Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Czóbel Minka Tagintézménye 
tagintézmény-vezetőjével. Mivel 
az önkormányzat a szülő, vagy 
más törvényes képviselő kérel-
mére – kiszállítás formájában 
– a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény. 21/A. 
és 21/B. §-a szerint, ingyenes és 
kedvezményes, valamint térítési 
díjas intézményi gyermekétkez-
tetést biztosít a köznevelési és 
szakképző intézményeket érintő-
en elrendelt zárvatartás, digitális 
oktatás időtartamára.

A Kisvárdai Tankerületi Köz-
pont megkeresésére, a Tornyos-
pálcai Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Czóbel 
Minka Tagintézménye nemze-
tiségi nevelés-oktatás formáját 
érintő bővülésével (nemzetiségi 
nevelés-oktatás (romani-ukrán)) 
kapcsolatosan a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (4) bekezdés h) 
pontja alapján kért véleménye-
zésre tett nyilatkozatot a pol-
gármester: a tervezett intézmé-
nyi átszervezéssel kapcsolatban 
ellenvetése nem volt.

A Czóbel Minka Óvoda- Böl-
csőde és Konyha 2021-2022-es 
nevelési évére vonatkozó Beis-
kolázási tervét illetve Tovább-
képzési programját (2018-2023) 
megismerte, azokat jóváhagy-
ta és elfogadta 2021. március 
16-án.

A polgármester a 25/2021.
(III. 16.) határozatával az anarcsi 
állandó lakcímmel rendelkező, 
életvitelszerűen Anarcson tartóz-
kodó – családok részére „élelmi-
szer csomag” támogatást állapí-
tott meg hivatalból.

A csomag tartalma: kristály 
cukor 2 kg, finom liszt 2 kg, 
étolaj 1 l, tartós tej 2 l, pörkölt 
tészta 500 g, leves tészta 250 g, 
só 1 kg.

A támogatást külön határozat-
hozatal nélkül állapította meg, 
az egyszeri karácsonyi támogatás 
2020-ban elfogadott jogosultsági 
listája alapján osztotta ki, átvé-
teli-elismervény aláírásával. Aki 
nem szerepelt a listán, de a jogo-
sultsági feltételeknek megfelelt, 
azt regisztrálni kellett a jogosul-
tak közé. Az eljárási szabályokat 
külön határozat tartalmazta.

Takács Nándor képviselő 
2021. március 2-ai jelzése alap-

ján, – adminisztratív, gépelési 
hiba- miatt javításra került a 
2021. február 10-én elfogadott, a 
polgármester 2021 évi szabadsá-
golási ütemtervéről szóló 9/2021. 
(II.10.) határozatának alábbi 
mondata: „2021. január 6-án a 
polgármester előző évben igény-
be vett szabadságának mértéke: 
23 nap, a 2021 évi szabadság 
mértéke 39 nap; a ki nem adott 
szabadság és a tárgyévi szabad-
ság összesen: 62 nap.” helyesen:

„2021. január 6-án a polgár-
mester előző évben igénybe nem 
vett szabadságának mértéke: 23 
nap, a 2021 évi szabadság mér-
téke 39 nap; a ki nem adott sza-
badság és a tárgyévi szabadság 
összesen: 62 nap.”

A tűzoltóparancsnok által 
készített beszámolót a Kisvár-
dai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Kisvárdai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2020 évi 
tevékenységéről az önkormány-
zat megismerte és azt tudomásul 
vette.

2021. április 12-én döntött a 
polgármester az Anarcs, Állo-
más tér 1/B szám alatti szociális 
bérlakás hasznosításáról, majd 
a benyújtott kérelmek alapján, 
2021. április 19-én kijelölte a 
bérlakás bérlőjét.

2021. április 13-án polgár-
mesteri döntés született az MFP 
MFP-TFB/2021- Tanya- és 
falugondnoki buszok beszerzé-
se, MFP-KOEB/2021- Kom-
munális eszköz beszerzése, 
MFP-OJKJF/2021- Óvodai ját-
szóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztése, MFP-ÖTIF/2021- 
Önkormányzati temetők infra-
strukturális fejlesztése, MFP-
UHK/2021- Út, híd, kerékpár-
forgalmi létesítmények építése/
felújítása, MFP-ÖTIK/2021 
Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése pályázatok 
feltételeinek megvizsgálásáról, 
– amennyiben a önkormányzat 
megfelel a kiírt feltételeknek, 
annak benyújtásáról.

Az Anarcsi Czóbel Minka 
Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
intézmény intézményveze-
tői megbízásáról döntött 2021. 
május 7-én, a pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köz-
nevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 21/B. 
§ -ban szabályozottak szerint. A 
megbízás pályázat nélkül további 

három évvel meghosszabbítható, 
ha az érintett az intézményveze-
tői megbízását követően az intéz-
ményvezetői szakképzettséget 
megszerezte. Így Pappné Révész 
Judit jelenlegi intézményvezetőt 
megbízta 2021. augusztus 1 nap-
jától 2024. július 31 napjáig az 
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- 
Bölcsőde és Konyha intézmény-
vezetői feladatainak ellátásával, 
mivel az intézményvezetői szak-
képzettségét 2020. június 10-én 
megszerezte.

A veszélyhelyzet novembe-
ri elrendelése óta hat képvise-
lői interpelláció és egy kérdés 
érkezett. Interpellációnak az a 
kérdés illetve problémafelvetés 
tekinthető, amely szoros kap-
csolatban áll az önkormányzat 
által ellátandó feladatokkal illet-
ve valamely irányítása alatt álló 
szervezet tevékenységi körével. 
Ha a válaszadás előzetes vizs-
gálatot igényel, az interpellált 
személy 15 napon belül írásban 
ad választ. A kérdést és az írás-
beli választ minden képviselő-
nek meg kell küldeni. Ebben az 
esetben a válasz elfogadásáról a 
testület a soron következő ülésén 
dönt. Bár a veszélyhelyzet ide-
je alatt a képviselőtestület nem 
működik a beadványok a jogsza-
bályi határidőn belül megvála-
szolásra kerültek. 

Tájékoztatom a tisztelt érdek-
lődőket, hogy a képviselő-tes-
tület nyílt üléséről készül jegy-
zőkönyvek, jelen helyzetben 
(veszélyhelyzet) a polgármester 
képviselő-testület nevében meg-
hozott döntései a település hon-
lapján megtalálhatóak.

Továbbra is feladatunk az idő-
közi választás lebonyolítása. A 
koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvény 4. §-ban szabályozot-
tak szerint a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete feloszlásá-
nak kimondása esetén e döntés 
hatálya a veszélyhelyzet meg-
szűnését követő napon áll be. 
A veszélyhelyzet megszűnését 
követő napig időközi választás 
nem tűzhető ki, a már kitűzött 
választások elmaradnak. A ki 
nem tűzött és az elmaradt válasz-
tást a veszélyhelyzet megszűné-
sét követő tizenöt napon belül ki 
kell tűzni. A választás napjának 
kitűzéséről, így a veszélyhely-
zet megszűnését követően dönt a 
Helyi Választási Bizottság.

Váriné Lunczer Enikő 
aljegyző

In memoriam 
Szepessy Ottóné
Születtünk, élünk, 

alkotunk, majd egy 
pillanatban megszűnik 
a létezés. 

Ha egy ember távozik 
az élők sorából az fájda-
lommal, hiányérzettel, 
ürességgel tölti meg az 
itt maradt hozzátartozók, 
barátok , munkatársak, 
ismerősök szívét. 

Szeretett nyugalmazott 
kolléganőnk, Szepessy 
Ottóné, Edit élete 2021. 
április 1. napján véget 
ért, bezárult a remény, a 
viszontlátás kapuja. 

Bizonyára kevés felnőtt 
ember van a faluban, aki 
ne ismerte volna őt, hisz az 
önkormányzati hivatalban 
mindenkinek akadt időn-
ként elintézendő feladata. 

Edit 40 évet töltött az 
épület falai között, ismerte 
a lakosság apraját-nagy-
ját, a falu múltját, jelenét, 

s picit talán látta jövőjét. 
Segítőkészségére, kedves-
ségére, türelmére mindig 
számíthatott a hozzá fordu-
ló. Tette a dolgát becsület-
tel, alázattal, időnként cin-
kos humorával fűszerezte 
azt.  Bölcsessége, tájéko-
zottsága és kimért maga-
tartása jó példa volt a fia-
talabb generációk számára. 

Keze munkája, anya-
könyvi bejegyzései örök 
nyomot hagytak a jelen- és 
az utókor számára, emlé-
ke mindig élni fog. Igazi 
emberszerető, tiszteletadó 
kollégát veszítettünk el, 
aki tele volt még tervekkel,  
és véget nem érő tudás-
vággyal.  

Fejet hajtunk előtted, 
Edit! Emléked megőriz-
zük! Nyugodj békében!   

Egykori munkatársaid 
nevében:

Orbán Attiláné

Bizonyára már ott a 
mennyekben vagy a Jóis-
ten oldalán, ahol szorgosan 
öltögeted a kézimunkákat, 
szövögeted az égi szőtte-
seket, mosolyogsz, a hoz-
zád fordulókhoz kedves és 
segítőkész vagy, úgy ahogy 
mindig is. Mit is gondol-
hatnánk mást rólad, hiszen 
ilyen voltál az életben is. 
Mindig számíthattunk rád, 
tanítgattál bennünket, hogy 
vessük fel a fonalat a szö-
vőszékre, hogyan vezes-
sük a szálakat, hogy abból 
kezünk nyomán szőttes 
legyen. Ami elkészült 
abból a szőnyegből abban 
benne van minden, amit 
Tőled tanultunk. Ígérjük, 
hogy ha majd a pandémia 
után újra tarthatunk szak-
kört, befejezzük azt a sző-
nyeget. Egy olyan szakköri 
tagunktól búcsúzik most 
kis közösségünk, aki példa 
lehet számunkra és mások 

számára is. Az a türelem, 
jóindulat, optimizmus, 
ami téged jellemzett, bizo-
nyára nekünk is jó len-
ne. Felvillannak a képek a 
közös programokról: ami-
kor velünk együtt sütöt-
ted  temérdek lapcsánkát a 
tanulóknak, amikor együtt 
tépkedtünk az anyagokat 
a szőnyeghez, amikor a 
régi fotókon mutattad ki 
kicsoda. Úgy tudtál mesél-
ni, hogy szavaid nyomán 
megelevenedtek a történe-
tek a régi időkből. 

Őrizzük az általad leírt 
recepteket, melyekről min-
dig te jutsz majd eszünk-
be, a szövőszéket, melyet 
nekünk hagytál, hogy dol-
gozhassunk rajta, moso-
lyodat, szeretetedet. 

Nem felejtünk el! „Hisz 
örök az élet, örök a sze-
retet!”

a Hagyományőrző 
Kézimunka Szakkör  tagjai

Drága Edit!

hosszú távollét után az apróságok 
is vágynak újra a közösen átélt 
élményekre, az együttes tevékeny-
ségekre.

Anyák napja alkalmából, titkos 
meglepetésre készültünk, mivel a 
jelenlegi helyzet még nem tette 
lehetővé a nagy létszámú ünnep-
lést, ezért csoportonként rövid 
anyák napi műsorral, saját készí-
tésű ajándékkal köszöntöttük az 
édesanyákat. A zárt csoportban 
közzétett videót az anyukák meg-
hatódva és elismeréssel fogadták.

A kellemes tavaszi időjárás 
beköszöntével végre teljes mérték-
ben birtokba vehették a gyermekek 
a pályázati forrásból igényesen 
felújított óvodaudvart, új moz-
gásfejlesztő játékokat. Előkerül-
tek a kis motorok triciklik, bicik-
lik, labdák, és az önkormányzat 
jóvoltából friss homokkal került 
feltöltésre az új homokozó, ahol 
napvitorla is védi kicsinyeinket 

az erős napsugárzástól. Ismét egy 
tartalmas, sikeres együttműködé-
sekben gazdag, élménydús időszak 
teljesítése áll a hátunk mögött. 
Reméljük, az elkövetkező időben 
sikerül felülkerekedni a vírus-
helyzet okozta nehézségeken, és a 
szülők-gyermekek-óvodai dolgo-
zók ismét tartalmas, közös progra-
mokat, találkozásokat szervezhet-
nek gyermekeink örömére.

Kovács Csaba, Viktorné
intézményvezető helyettes
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Tájékoztató a képviselő-testület (a polgármester) 
2020. év végi és a 2021. évi munkájáról

2020. november 4-én a Kor-
mány ismét veszélyhelyzet kihir-
detéséről döntött, így a képvi-
selő-testület hatáskörét (a 2021. 
május 3-i állapotnak megfelelő-
en, 2021. május 22-ig) a polgár-
mester gyakorolja. Ezen jogkö-
rében a polgármester 2020. dec-
ember 8-tól az alábbi döntéseket 
hozta a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése felhatalmazása alap-
ján:

Beszámolót fogadott el az 
önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésének 2020. szeptember 
30-ig történő teljesítéséről, dec-
ember 10-én döntött a szociális 
tüzelő iránti kérelmek elbírálá-
sáról, majd december 11-én az 
Anarcs Község Önkormányzata 
és intézményei Belső ellenőrzé-
sének 2020-2023. évekre vonat-
kozó stratégiai ellenőrzési tervét 
és az ajaki székhellyel működő 
Belső Ellenőrzési Önkormány-
zati Társulás Belső ellenőrzési 
kézikönyvét (2020-2021.) fogad-
ta el. Ugyanezen a napon dön-
tött a Gyulaházai Közös Önkor-
mányzati Hivatalt 2020. évben 
megillető kiegészítő támogatás 
lakosságarányos összegének 
biztosításáról az Anarcsi és a 
Szabolcsbákai kirendeltségi 
hivatalok részére című megálla-
podásról, valamint jóváhagyta a 
Gyulaházai Közös Önkormány-
zati Hivatal és az Anarcsi Czó-
bel Minka Óvoda- Bölcsőde és 
Konyha gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési 
szerv közötti a munkamegosz-
tás rendjét tartalmazó megálla-
podást.

2020. december 14-én dön-
tött a belső ellenőrzés 2021. évi 
ütemtervéről Anarcs Község 
Önkormányzatára valamint a 
fenntartásában működő intéz-
ményeire vonatkozóan, vala-
mint elhatározta, hogy a Járási 
Startmunka programok közül a 
szociális jellegű programelemre 
pályázik, melynek célja a község 
belterületi közútjainak, kerékpár-
út, park és zöldterületek karban-
tartása, javítása, környezetének 
tisztántartása.

2020. december 17-én döntött 
az egyszeri karácsonyi támogatás 
megállapításáról.

747-748/2020. határozatai-
ban gazdasági szervezetektől 
kér ajánlatot a Belügyminisz-
ter által támogatott Sportöltöző 
felújítására, azon munkálatok 
elvégzésére, melyek nélkül nem 
valósítható meg az eredeti beru-
házás teljes egészében, valamint 
döntött a kivitelező kiválasztá-
sáról - Ágoston-Ház Építőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság. 
4600 Kisvárda, Wesselényi út 16.

Felhatalmazást adott Ajak 
Város Önkormányzatának pol-
gármesterének, dr. Ragány 
Adriennek, hogy a Felső-Sza-
bolcsi Víziközmű Beruházási 
Társulás MKB Banknál vezetett 
10300002-10451857-49020013 
számú pénzforgalmi számlája 
felett rendelkezzen.

A 2021-es évben továbbra is 
fennáll a veszélyhelyzeti kor-
mányzás, így a továbbra is a 
polgármester dönt a képviselő-
testület hatáskörében, a képvi-
selő-testület és annak szervei 
továbbra sem működnek.

Az idén az alábbiakról hatá-
rozott:

A polgármester 2021. január 
11-én döntött a 4546 Anarcs. 
Iskola utca 11. szám (hrsz: 
Anarcs 277/11) alatti szolgálati 
bérlakás használatáról, valamint 
a 4546 Anarcs, Állomás tér 1/C. 
szám (hrsz: Anarcs 580/3) alatti 
3 számú bérlakás használatáról, 
-a képviselő-testület által elfo-
gadott bérleti szerződés szerint, 
a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 30. napig meghosszabbí-
totta azt.

2021. január 12-én Anarcs 
Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 8/2005. (V. 
12.) Ökt. számú rendeletében 
(továbbiakban: ÖR) szabályo-
zottak alapján, a polgármester 
dr. Somogyi Gábor háziorvosnak 
az „Anarcs Község Díszpolgára” 
címet adományozta. Az adomá-
nyozás időpontja: 2021. január 
15.

2021. január 13-án döntött a 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 
azonosító számú „Felső-Sza-
bolcsi Szennyvíz-elhelyezési 

és tisztítási projekt” elnevezésű 
beruházás, mint befejezett beru-
házás átadásáról szóló vagyon-
megosztási megállapodásról, azt 
a 2021. január 14-én tartandó 
tanácskozáson aláírja.

2021. január 20-án döntött 
arról, hogy az Anarcs települé-
sen kisgyermekgondozó-nevelő 
(OKJ 54 761 02) szakképesíté-
sen résztvevő hallgatók elméleti 
oktatása céljából bérbe adja az 
Anarcs, Ady E. utca 19. szám 
alatti, az önkormányzat tulajdo-
nában álló ingatlanának egy ter-
mét és ahhoz kapcsolódó kiszol-
gáló helységet az oktatást meg-
valósító Projekt Oktatási és Szol-
gáltató Kft. Felnőttképzési Intéz-
mény (Nyvsz: E-000810/2014., 
székhely: 4800 Vásárosnamény, 
Rákóczi u. 4., asz: 14010026-1-
15) részére. A bérlet időtartalma: 
2021. január-2021. november.

Döntött arról, hogy az Anarcs 
Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 317/2020. 
(IX.04.) határozata alapján elké-
szült pályázati anyagot, a TOP-
2.1.3-16-SB2 számú, Települési 
környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések című felhívás-
ra, „Belvízkezelési fejlesztések 
Anarcs Község területén II. 
ütem” elnevezéssel benyújtja.

2021. február 3-án született 
polgármesteri határozat értel-
mében, Anarcs Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
360/2020. (X. 28.) határozata 
alapján, megállapodást kötött 
az Anarcsi Református Egyház-
község fenntartásában működő 
Csillag Diakóniai Központ és 
Szociális Szolgálattal a szociális 
törvény szerinti étkeztetés fel-
adat ellátásához, az Anarcsi Czó-
bel Minka Óvoda és Bölcsőde és 
Konyhán előállított ebéd (meleg 
étkezés) vásárlásáról, valamint 
ennek kiszállításáról.

Határozott arról, hogy az 
önkormányzatnál és intézménye-
inél, a Tornyospálcai Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Czóbel Minka Tagintéz-
ményénél, valamint a Gyulahá-
zai Közös Önkormányzati Hiva-
tal Anarcsi Kirendeltségénél a 
munkahelyi szervezett étkeztetés 
igénybevételére a köztisztviselői 

és közalkalmazotti jogviszony-
ban, valamint a Munkatörvény-
könyve szerinti munkaviszony-
ban álló személyek jogosultak 
munkahelyi étkezésre, az étkezés 
térítési díját 480 forintban állapí-
totta meg, mely összeg az Áfá-t 
nem tartalmazza. Megállapítot-
ta a vendégebéd kiszállításának 
díját (59 ft/adag, mely összeg az 
Áfa-t nem tartalmazza).

A képviselő-testület 223/2020. 
(II. 14.) határozata értelmében a 
2021. évben a településen futó 
közfoglalkoztatási programokba 
bevonható személyekről döntött. 
A képviselő-testület fenti határo-
zata értelmében a közfoglalkoz-
tatási programban történő foglal-
koztatásra a foglalkoztathatósági 
feltételeknek megfelelő szemé-
lyek pályázatot nyújthatnak be, 
mely alapján a jelen veszélyhely-
zetben a polgármester dönt arról, 
hogy a kiválasztott személyt a 
foglalkoztatási hatóság kiközve-
títse.

2021. február 10-én határoza-
tot hozott a polgármester 2021 
évi szabadságolási ütemtervéről, 
az önkormányzat 2020-2021. évi 
közbeszerzési tervéről, valamint 
a képviselő-testület 2021. évi 
munkatervéről.

Polgármesteri döntés született 
a Nyíregyházi és a Kisvárdai 
Tankerületi Központ részére a 
nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 
bekezdése szerinti véleménye-
zéséről az iskolai körzethatárok 
tekintetében.

2021. február 12-én határozott 
a saját bevételek és adósságot 
keletkeztető ügyletek meghatá-
rozásáról, valamint 2021. február 
17-i kihirdetéssel elfogadta az 
önkormányzat 2021. évi költség-
vetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletet.

Szintén ezen a napon döntés 
született az intézményvezető 
javaslata alapján, a Czóbel Min-
ka Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
nevelési intézménybe való fel-
vételi időpontjának kijelöléséről 
és a beiratkozás módjának meg-
határozásáról, valamint a Czó-
bel Minka Óvoda- Bölcsőde és 
Konyha 2021. évi zárva tartásá-
nak időpontjáról.

Dr. Somogyi Gábor Anarcs díszpolgára 
„Ha az ünnep elérkezik az élet-
ben, akkor ünnepelj egészen.”

Márai Sándor

Márai Sándor szavaival 
élve: ha az ünnep 

elérkezik az életben, 
akkor ünnepelni kell.  Ezt 
tettük, amikor szeretettel 
köszöntöttük Dr. Somogyi 
Gábor háziorvosunkat. 

Édesapja nyomdokaiba lép-
ve az orvosi hivatást válasz-
totta. Az egyetem elvégzése 
után a vásárosnaményi kórház-
ban kezdett dolgozni a szülé-
szet-nőgyógyászati osztályon. 
1982-ben szakvizsgázott ebből 
a szakterületből.

A család 1983-ban Vásá-
rosnaményba költözött. Majd 
1988-ban az élet úgy alakította 
sorsát, hogy amikor Anarcson 
éppen háziorvosra volt szük-
ség, igent mondott az anarcsi 
vezetők felkérésére. A község-
hez való kötődését erősítette, 
hogy 1988. október 1-jén a 
család is a községbe költö-
zött. Hivatását nagy odaadás-
sal, elhivatottsággal végezte és 

végzi most is, betegei szere-
tik, magas szakmai tudásában 
betegei maximálisan bíznak. 
Ő nem csak az orvosunk, de 
olyan ember, akire nyugod-
tan bízzuk gyermekeink, sze-
retteink életét, egészségünket. 
Nemcsak a testek, de a lelkek 
gyógyítója, s teszi, teheti ezt 
azért is, mert betegeit ismeri, 
sorsukra, gondjaikra, bajaik-
ra odafigyel. Bölcs tanácsait 
szívesen vesszük és fogadjuk 
meg. Olyan ember, aki rög-
tön a megoldáson, a segítségen 
gondolkodik, és önzetlenül 

segít betegein, embertársa-
in. Mára ezer szállal kötődik 
Anarcshoz. Itt nőttek fel fiai, 
akiknek gondtalan életet biz-
tosított, emberségre és a sport 
szeretetére nevelte őket.

A sport nemcsak hobbi szá-
mára, a község futballéletének 
motorja, irányítója lett. Az 
Anarcs Sportegyesület elnöke-
ként munkájával, anyagi támo-
gatással és orvosként is segíti 
az egyesületet.

Ragaszkodik Anarcshoz, hiá-
ba készült el Vásárosnamény-
ban a családi ház, ő nem akar 

elköltözni, mert anarcsinak érzi 
magát.

Dr. Somogyi Gábornak, 
aki községünk meghatáro-
zó személyisége, példaértékű 
és magas szakmai színvona-
lú, lelkiismeretes munkájáért, 
emberségéért, a község sport-
életében végzett elévülhetetlen 
érdemeiért megbecsülésünk és 
szeretetünk jeleként ANARCS 
KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 
címet adományoztunk. 

A kitüntető oklevelet és a 
díszpolgári emlékplakettet 
dr. Seszták Miklós térségünk 
országgyűlési képviselője, 
kormánybiztos úr adta át, aki 
méltatta Dr. Somogyi Gábor 
lelkiismeretes orvosi tevé-
kenységét, közéleti szerepét, 
emberségét. Példaként állította 
háziorvosunkat mindannyiunk 
számára, rámutatva végtelen 
szerénységére, önzetlenségére, 
hivatástudatára, mellyel a köz-
ség lakosságát szolgálja. 

A bensőséges ünnepségre a 
járványügyi helyzetre tekintet-
tel szűk körben került sor. 

Kertész Zoltán
polgármester

Pünkösdi kalács Boriné
Margitka néni receptje szerint

Hozzávalók:
●● 0,5 l tej
●● 4 dkg élesztő
●● 4 tojássárgája
●● kevés só
●● 4 dkg cukor
●● 75 dkg liszt

Elkészítés:
Az élesztőt 

a cukorral és a 
sóval együtt pici 
tejben megfut-
tatjuk. Ha meg-
kelt, a lisztet, 
t o j á s s á rg á j á t 
hozzáadjuk, és 
jól kidolgozzuk. Kelés után két cipót készítünk belőle. Ezeket 
kinyújtjuk, olvasztott vajjal megkenjük. A cipókat két-két részre 
vágjuk, megtöltjük mákkal, vagy dióval, ezután feltekerjük. A 
feltekert tésztákat összefonjuk, (úgy, mint a fonott kalácsot) 
majd megkenjük felvert tojásfehérjével vagy tojássárgájával. 
Előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.

Jó étvágyat a pünkösdi kalácshoz!

Megemlékezés

Czóbel Minka halálának 
74. évfordulóján 2021. 

január 17-én,  Kertész Zol-
tán polgármester, Tarsoly 
Barna alpolgármester és 
az oktatási intézmények 
vezetői; Kertész Zoltánné 
és Pappné Révész Judit 
helyezték el a költőnő sír-
emlékénél az emlékezés 
koszorúit.

Minden évben az évforduló 
napján déli 12 órakor megszó-
lal a síremléken lévő kisharang, 
emlékezve arra az 1947-es 
havas, zúzmarás napra, melyen 

a költőnő lelke átköltözött a 
„Máslét titkos, magasztos távo-
lába…”.

Teste az anarcsi kert évszá-
zados fái alatt pihen, melyeket 
ő ültetgetett, szerető gonddal 
nevelgetett, melyekhez útjai 
után mindig hazatérhetett. Ezek 
voltak gyermekei; halk sóha-
jainak, álmainak, panaszainak 
hallgatói, titkainak, szellemé-
nek örök őrzői.

A járványügyi előírások 
miatt csak szűk körben, koszo-
rúzással emlékeztünk közsé-
günk jeles szülöttére.

KZné

Az anyaföldnek egy-egy álma:
Rég elvirult növényzetnek pora
Elhamvadt nemzedékek tábora,
Szétomlott sziklák foszlott törmeléke -
Csak száll a por a finom esti légbe,
S örökre egyesülve benne réved
az elmúló – kifogyhatatlan élet.

(Czóbel Minka: A por)
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2020. 12. 04. – 2021. 05. 06.
Dér Nara 

Kisvárda, 2020. december 22., 
szülei: Dr. Dér András, Dr. Dér-Herczeg Beáta

Balobás Dorka 
Kisvárda, 2021. január 5., 

szülei: Balobás Ferenc, Balobásné Nagy Tímea
Ramocsa Antal 

Kisvárda, 2021. január 29., 
szülei: Ramocsa Antal, Pekola Annamária

Kozák Baltazár 
Nyíregyháza, 2021. április 4.,  

szülei: Kozák Roland, Kozák-Filep Edina
Márton Bence Mihály 

Kisvárda, 2021. április 23.  
szülei: Márton Mihály, Jónás Alexandra 

„Az életet véges-végig, 
együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér 
a nő és mit a férfi.

Jót és rosszat megosztani, 
kacagni és sírni,

A szerelem dal, melyet együtt 
kell megírni.”

/Sztyepan Scsipacsov/

Tutkovics József –  
Czimbalmos Szabrina 

2021. február 13.
Csire Gábor –  

Huszti Nikolett 
2020. február 20.

Összeállította:
Orbán Attiláné anyakönyvvezető

Tudom, mindenütt így 
van ez a nagyvilágon,
ha egy kisgyerek meg-

születik.
Mert a kisgyerek 

egyszer felnő,
s talán sikerül,

hogy a könnyeket 
nevetéssé,

a gyűlöletet szeretetté,
az ellenségeket bará-

tokká változtassa.

Cserháti Zsuzsa

Gólyahírek

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Kiss Károlyné Kisvárda, 2020. december 29.

Fekete József Kisvárda, 2021. január 6.

Kalinák István Kisvárda, 2021. január 29.

Tóth László Kisvárda, 2021. február 15.

Jónás Andrásné Kisvárda, 2021. március 16.

Piszár József Zoltán Anarcs, 2021. március 22.

Márta Miklós Anarcs, 2021. március 22.

Szepessy Ottóné Budapest, 2021. április 1.

Lázár József Kisvárda, 2021. április 10.

Balogh Béla Kisvárda, 2021. április 18.

Akiktől búcsúzunk

“Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom,
Örök a szél és a lomb a fákon,

Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat a nemlét.

De ha gondolsz ránk, mi felébredünk,
De ha gondolsz ránk, érinted kezünk,

De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk”... 

/Maurice Maeterlinck/

Házasságot
kötöttek

Vajon a ma embere előbb 
hívná a tűzoltókat, hogy 
azonnal oltsanak, vagy 
bezárná az ablakokat, hogy 
a viharos szél ne fújjon be 
a kényelmes életébe? Nem 
lenne itt az ideje, hogy örül-
jünk a szélnek? Nem kellene 
felemelt karral megköszönni 
az Úrnak, hogy még nincs 
végünk? Most, amikor már 
több mint egy éve vagyunk 
bezárva otthonunkba, 
magunkba, reménytelenség-
be és betegségbe, nem érez-
zük úgy, hogy ki kell tárnunk 
az ajtókat, a szíveket, hogy 
mint a friss tavaszi szellő 
beáradjon Isten Szentlelke az 
életünkbe? 

Szeretnél megújulni, fel-

frissülni, eltelni és betelni 
Jézussal? Engedd, hogy az 
Úr szele és tüze tisztítson, 
takarítson, portalanítson, új 
erővel töltsön el! Ez ma is 
a pünkösd valósága. Még 
akkor is, ha időnként fáj-
dalmas a szélzúgás, vagy 
melegítés helyett perzsel és 
éget a tűz. Nos, az Úr ma 
is így munkálkodik. Csak 
hagyjuk Őt szóhoz jutni az 
életünkben, és kiderül, hogy 
Isten szele nem is félelme-
tes, hanem lágyan simogató, 
megújító. 

Lélek nélkül nincs meg-
újulás! Lélek nélkül nincs 
élet! Engedjük, hogy a szél, a 
pünkösdi Lélek átjárja meg-
újulásra váró egész életünket. 

Engedd át magad a szélnek, 
tárd ki kapuidat és ajtóidat, 
hogy járjon át miden félree-
ső, másoktól eldugott sarkot 
az életedben a pünkösdi szél. 
Vigye magával a bánatodat, 
hozzon új erőket, mozdítson 
ki téged is egy fásult, mások 
felé elindulni képtelen létből 
a gyülekezeti élet állandó és 
szeretettel teljes mozgása 
felé. Ez a tűz soha nem éget, 
és ez a szél soha nem borít 
el, hanem megvilágosít és 
Istenhez visz közel. 

Így legyen áldott pünkös-
dünk és a megújulás remény-
ségével a szívemben várok 
mindenkit ezen az ünnepen a 
református templomba!

Diák Péter református lelkész

Ünnepi istentiszteleti alkalma-
ink a református templomban 

pünkösd ünnepén a következő-
képpen alakulnak: 

•  május 21-22. (péntek-szombat) 19.00 óra: 
Bűnbánati istentiszteletek a templomban

•  május 23. pünkösd 1. nap 11.00 óra: 
Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

•  május 24. pünkösd 2. nap 11.00 óra: 
Ünnepi istentisztelet – legátus szolgálatával

Úrvacsorázás a kis kelyhek használatával 
történik. Legátusunk Horváth Béla V. éves teo-
lógus-lelkész szakos hallgató. A konfirmáció 
június hónapban lesz megtartva.

Elérhetőségeink: 
Telefonon: +36-30-393-7860

Anarcsi Református Egyházközség 
facebook oldalán üzenetben

E-mailben: anarcs@reformatus.hu

Bölcsődei élet az Őzike csoportban

A 2020-as évet a bölcsődénk kis lakói 
a járványhelyzettől függetlenül, teljes lét-
számmal (7 fő), sok mókával, vidámsággal 
és a karácsonyra kapott játékok örömével 
zárta. Az új évet megkezdve a csoportunk 
összetétele 3 fiú és 4 lány, akik 2-3 éves 
korosztályba tartoznak. Januárban megtar-
tottuk a hóember hetet, ezután a tél elűzé-
sére hangolódtunk. Figyelemmel kísértük 
a medvék időjós napját, és február végén 
nagy farsangi mulatsággal űztük el a telet. 
A szülők jóvoltából minden finomsággal 
ellátott asztalhoz ülhettek a gyerekek a 
jelmezeikben. 

Márciusban a nőnapról sem feledkeztek 
meg a bölcsődés legények és virággal 
köszöntötték a lányokat. 2021.03.05-én 
Magyarország kormánya a védelmi intéz-
kedések ideiglenes szigorításáról döntött. 
A 104/2021(III.5) Korm.rend. alapján a 
bölcsődék nyitva tartását nem korlátozta. 
Március 8-án életbe léptek a szigorú védel-
mi intézkedések. Bölcsődénk a szülők 
bizalmát élvezve, szinte teljes létszámmal 
üzemelt a zárások alatt is. A gyerekeknek 
feltűnt a csend, az üresség, hogy az isko-
la lakói nem integetnek nekik az ablak-
ból. Még nagyobb hangsúlyt fektettünk a 
helyes kézmosás szabályaira, amit mon-
dókák és dalok segítségével mélyítettünk 
a gyerekekben. Március 22-én tartottuk a 

víz napját, melyet egy teljes héten át való-
sítottunk meg. Igyekeztünk megismertetni 
a víz fontosságát, védelmét. Ezután már 
a húsvétra való készülődéssel töltöttük 
napjainkat. A sok ügyes kéz segítségé-
vel a bölcsőde udvara is húsvéti díszítést 
kapott. Ismertettük a gyerekekkel a hagyo-
mányokat, szokásokat, játékokat. Az ápri-
lisi hónapunk programok sokaságával telt. 
Április 21-e a bölcsődék napja, melyen 
zárva tartottunk. Április 22-e a Föld nap-

ja, melyen nagy hangsúlyt fektettünk a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 
megismertetésére, bemutatására és a Föld 
védelmére. Megismertettük a kicsiket az 
ültetés élményével, mindenki fűfejet készí-
tett, melynek növekedését a mindennapi 
gondozással, öntözéssel kísértek figyelem-
mel. 

Április 26-27-én megtörtént a bölcsődei 
beiratkozás.

A májusfa állításból sem maradhattunk 
ki, a gyerekekkel közösen díszítettük fel a 
fát, ezzel is színesítve bölcsődénk udvarát!

A következő ünnepkörünk az anyák nap-
ja volt, melyre a gyerekek izgalommal, 
titokban készülődtek. Lelkesen készítették 
az anyák napi ajándékot a nagymamáknak 
is, kitartóan gyakorolták a verset, éneket, 
melyet videó formájában továbbítottunk 
minden édesanyának. 

Napjainkat a ballagásra való készülődés 
és az óvodai életre való felkészítés tölti ki. 
Csoportunk minden tagja szeptemberben 
megkezdi az óvodás éveket.

Szomorúan, de nyugodt szívvel adjuk 
őket tovább az óvónéniknek, tudva, hogy 
jó kezekben lesznek! A következő csopor-
tunkat, izgalommal, egyéni bánásmóddal, 
türelemmel és nagy szeretettel várjuk!

Paszternák-Molnár Annamária 
Szepessy-Jándék Erika
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Önkormányzati hírek képekben

Húsvéti dokorációval fogadtuk 
a községbe érkezőket

Húsvéti nyuszik a faluban
Grósz Jánosné Irénke
több doboz könyvet
ajándékozott az iskolának

Májusi kosár

Dr. Dolhai Ágnes virágot
ajándékozott a Czóbel-kúriába

Koszorúzás január 17-én

Májusi dekorációval köszöntöttük
 a községbe érkezőket

Kijavították a megsüllyedt 
csatornák környékén az utakat

Szabolcsbákáról 
Kovácsné Varga Renáta 
ajándékozott fákat a 
kiépülő pihenőparkba 
és a Bárókertbe

Világítás készült a Petőfi 
és Rákóczi utcákat 
összekötő útra

Az idén is feldíszítettük a májusfát

2020 karácsonyára
 minden család 
10.000 forintot, 
kézfertőtlenítőt és 
maszkokat kapott

Húsvéti csomagot
vittünk a családoknak

12
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Hírmondó
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Pünkösdi szél
„Amikor pedig eljött a pünkösd 
napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatal-
mas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek..” 

(ApCsel 2,2)

Kedves Anarcsi Keresztyén 
Testvéreim! 

Szeretem a szelet. Mindig elbűvöl a 
sokfélesége. Micsoda erő van benne! 
Meg tudja hajlítani a hatalmas fákat, 
tisztára sepri az utcákat, megtisztítja 
és felfrissíti az áporodott, benzingőzös 
szennyezett levegőt. Sőt még a paró-
kia tetőzetét is képes leemelni, ahogy 
ennek szomorú tanúi voltunk 2019 
júniusában. Igen, félelmetes is tud 
lenni. Mikor süvít, becsapja az abla-
kot, vagy amikor szembe fúj, és majd-
nem megállásra késztet, igencsak meg 
kell kapaszkodni, hogy előre lehes-
sen haladni. De van olyan is, amikor 
lágyan simogat, játékosan felborzol-
ja a hajat, végigcirógatja az arcot, 
és friss levegőt juttat a tüdőbe egy 
forró nyári napon. A magyar nyelv 
sokszínűsége többféle szót is hasz-
nál a légmozgás kifejezésére: szellő, 
fuvallat, légáramlat, levegőmozgás, 
huzat, széllökés, szélroham, szélvész, 
fergeteg, vihar, tornádó…

A szél, a Szentírás szerint Isten 
teremtett világának különleges és 
állandó jele. Pünkösd után pedig Isten 
újjáteremtő szándékának meghatározó 
jele is. „Hirtelen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt az égből…” 
hirdeti a sokszor olvasott pünkösdi 
történet. Mit éltek át vajon a tanít-
ványok az első pünkösdkor? Miért 
éppen szél? Miért nem egy hóvihar? 
Miért pont ez lett a pünkösd egyik 
szimbóluma? Isten soha nem tesz 
semmit véletlenül. A pünkösdi esemé-
nyek az Ő akaratának megvalósulásai. 
Az, hogy ott Jeruzsálemben a szél és 

a tűz kísérte a Szentlélek megnyilvá-
nulását, nekünk, ma élő embereknek 
is komoly jelentéssel bír.

Hogyan is történtek az események ott 
Jeruzsálemben? Az aratási ünnep miatt 
rengeteg ember tolongott a városban, 
hogy bemutassa templomi áldozatát. 
Egyfajta megnyugvást vártak ettől. Fel-
oldozást, feloldódást. S mit tesz Jézus 
tizenegy tanítványa? Így olvassuk: 
1.  Az apostolok együtt voltak. Tet-

szett az Istennek, hogy a közösségbe 
adjon áldást. Tehát nem elvonulni 
kell, nem a remetelét ad feloldódást, 
és nem ez ment meg a kísértésekben, 
hanem a közösség. 

2.  Aztán a tanítványok vártak. Valamit 
megígért nekik az Úr. Nem is nagyon 
értették. A várakozás nekik mégsem 
tétlenség, hanem felkészülés. Fel-
készülés valami nagyra, arra, hogy 
Krisztus szolgálatába álljanak. 

3.  Harmadszor elfogadták az Úr ilyen 
különleges kijelentését, megjelené-
sét. Nem futottak ki a teremből ijed-
ten, látva a tűzlángokat, érezve a 
szelet az arcukon. Ha így gondolod 
Uram, akkor legyen így! Ez az enge-
delmesség.

4.  Végül úgy szóltak, ahogy a Lélek 
adta nekik szólniuk. Péter nem kért 
mikrofonpróbát, sem több hangerőt a 
hangszórókba, nem próbálta el magá-
ban a mondandóját, hanem azon-
nal mondta, amit ott, akkor kapott. 
Ennek a következményei pedig a 
mai napig hatnak. Hiszen Péter pré-
dikációjának hatására háromezer 
ember megkeresztelkedett, és meg-
alakult az első keresztyén gyüle-
kezet Jeruzsálemben. Majd ennek 
nyomán részben az üldözések miatt 
Isten szele szétfújta az evangéliumot 
mindenfelé a világban. A föld végső 
határáig ért a pünkösdi szél az apos-
tolok hűsége nyomán. 

Folytatás a 2. oldalon.

Pünkösd 2021
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének 

ünnepe, amikor a Szentlélek kiáradt 
az Úr tanítványaira. Pünkösdöt a keresz-
tény egyház születésnapjának is tartjuk. A 
Szentlélek erővel, bölcsességgel, szeretet-
tel töltötte el a tanítványokat, akik bátran 
kezdték el hirdetni az evangéliumot.

„Amikor pedig eljön a Vigasztaló, akit elküldök 
majd nektek az Atyától, az igazság Lelkét, aki az 
Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam; de 
ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva 
velem vagytok.” 

(Jn 15,26-29)

„Személyes pünkösdünk” az, amikor a katoli-
kus keresztény a bérmálás szentségét megkapja, 
a Szentlélek ajándékaiban részesül, ami lehet a 
bölcsesség, értelem, jótanács adása, tudomány, lelki 
erősség, jámborság, istenfélelem. Ezeket az ajándé-
kokat ezután ki kell bontakoztatnia saját életében, 
gondoznia kell, élnie kell vele, használnia kell, mert 
ehhez kapott indíttatást, karizmát. Ezek által fel is 
kell fedeznie, hogy mi a feladata a közösségekben, 
emberi kapcsolataiban.

Mindnyájan ismerjük azt a szót, hogy LELKESE-
DÉS. De mit is hordoz ez a szó magában?

Van, aki olyan erővel bír, ami belülről fakad, ami 
magával ragad, amit nem lehet megszerezni, amit 
nem lehet megvenni, megtanulni, - ami belülről a 
lélekből, s az Isten Lelkéből jön, s ami hajt ben-
nünket. 

Valami ilyesmi az is, amikor az Isten Lelke dol-
gozik bennünk. 

Valami jót, üdvöset akarunk tenni. Olyat akarunk 
véghezvinni, ami az ÉLETET szolgálja.   S amikor 
ezt egyszer is megtapasztaltuk, utána mindig is erre 
vágyunk, s kérjük a Szentlelket, hogy lakozzék 
bennünk, hogy vezessen, ahogy ezt a pünkösdi 
imában is mondjuk: Mennyei Király, Vigasztaló, 
igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy, és min-
deneket betöltesz. Minden jónak Kútfeje, és az élet-
nek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk. És 
tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, 
Jóságos, a mi lelkünket!  

Monostory Marcell
parochus
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