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Szent karácsony ünne-
pén Jézus Krisztus 

születésének örvend a 
világ. Mi, keresztények 
tudatosan is ünneplünk, 
de velünk ujjong az egész 
teremtés, mert Isten sze-
mélyesen belépett az 
általa alkotott világmin-
denségbe.

„Történt pedig azokban a 
napokban, hogy Augusztusz 
császár rendeletet adott ki: írják 
össze az egész földet.  Felment 
József is a galileai Názáret-
ből Júdeába, Dávid városába, 
amelyet Betlehemnek neveznek, 
mert Dávid házából és nem-
zetségéből származott, hogy 
összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban 
volt. 

És történt, hogy amíg ott vol-
tak, eljött szülésének ideje,  és 
megszülte elsőszülött fiát.

Bepólyálta, és a jászolba fek-
tette, mivel a szálláson nem volt 
számukra hely.” 

Minden ember számára isme-
rős ez a történet és mégis min-
den évben újat jelent számunk-
ra. Mert minden évben újra 
eljön hozzánk a csoda, Jézus 
születésének csodája, hogy 
mi emberek örvendezzünk és 
újraéljük ezeket a különleges 
pillanatokat. A varázsa abban 
van ennek a napnak, hogy a 
mienk lehet, mi élhetjük meg, 
csak meg kell látni vagy inkább 
érezni azt az apró mozzanatot, 
mely nekünk is elhozza az új 
életet, a boldogságot, a családi 
harmóniát. 

Krisztus születése megnyit-
ja előttünk a világot. A tér, 

az idő, az anyag beláthatat-
lan távlatokat hoznak. „A mi 
hazánk a mennyben van” (Fil 
3,20; vö. 2Pt 3,13; Zsid 13,14; 
stb.) – ahogy Szent Pál írja. De 
Isten iránti szeretetünk, akara-
tának keresése az embertársa-
ink felé fordít minket. Minden 
„új születésnél” érzékenyebbé 
leszünk, vágyakozunk arra, 
hogy a kis Jézuskát melegben 
tudjuk, ellássuk a földi kénye-
lemmel az istálló puritán, egy-
szerű körülményei helyett. 
Vágyakozunk arra is, hogy lel-
künk megtisztuljon; a jóság, 
az isteni szeretet szétáradjon 
lelkünkben és áthassa egész 
lényünket ezekben a napokban. 
Mit is vinnénk a kis Jézusnak? 
Vajon mire lett volna szüksége 
a családnak, azokban a nehéz 
napokban? Talán meleg taka-
rót, ételt adnánk? Úgy, ahogyan 
a régi magyar szokás szerint is 
illett komatálat vinni a gyer-
mekágyas asszonynak.

 A karácsony egyik szép aján-
déka a családnak adott ünnepi 
vacsora szenteste, vagy a kará-
csonyi ebéd. Gondoljunk arra, 
amikor ezeket fogyasztjuk, 
hogy ez is ajándék, a karácsony 
ajándéka számunkra. Az aján-
dék csak akkor válik igazivá, ha 
ilyenkor a közös ünnepi ebédre 
vagy vacsorára egybegyűlik a 
család. A kis Jézusban min-
den embert meg kell látnunk. A 
saját családunk tagjait, akiktől 
néha meg nem értés vagy 
régi sérelem távolított 
el minket, szüle-
inket, testvé-
reinket, roko-
nainkat, akiket 
akaratlanul is 
néha megbántot-

tunk, vagy akikkel egyszerűen 
csak régen találkoztunk. A hét-
köznapokban a munka vagy a 
tanulás miatt, nincs időnk egy-
másra, mert sokat kell tanulni, 
mert túl sok munka hárul ránk. 
Azért válik csodává a szenteste 
és a karácsony, mert a kisded 
jászla körül, a karácsonyfa alatt 
találkozunk egymással, ráérünk 
egymást meghallgatni és meg-
érteni. 

Meg kell látnunk a betlehemi 
gyermekben embertársainkat is, 
mindenkit, akinek egy jó szóra,  
apró vagy nagyobb segítség-
re van szüksége. Különösen 
figyeljünk azokra a magányo-
sokra,  beteg emberekre, akinek 
nem jut jó szó, emberi mosoly, 
vagy elegendő étel. Ha körül-
nézünk a közvetlen környeze-
tünkben lássuk meg a segítség-
re szorulókat! 

A betlehemi jászolhoz is sor-
ban járultak a pásztorok, majd 
a három királyok. Égi jelek 
vezették őket, hogy oda találja-
nak. A régi jó szokás szerint ők 
sem mentek üres kézzel, aján-
dékot vittek a kis Jézuskának. 

A betlehemi jászolhoz a kis-
dednek aranyat, tömjént és mir-
hát vittek a királyok, amiknek 
jelképes jelentésük van. Az arany 
általában királyi ajándék volt. A 
tömjént  templomi szertartások 
során füstölőszerként 
használták. A har-
madik ajándék a 

mirha; a Bibliában  illatszerként 
és orvosságként említtetik. 

Az ajándék és a karácsony 
mára már elválaszthatatlanná 
vált egymástól. 

Mi kerüljön a mi „karácso-
nyi jászolunk”,  a fenyőfa alá? 
Azt mindenkinek magának kell 
eldöntenie, hogy mit adjon sze-
retteinek. A legfontosabb, hogy 
az ajándékban legyen ott a 
szeretetünk, az egymásra való 
odafigyelésünk, mert nem az 
ajándék értéke a legfontosabb, 
hanem az, hogy tudjuk mit sze-
retne, mire vágy a megajándé-
kozott. Ne essünk túlzásokban, 
mert nem az ajándéktárgyak 
mennyisége a legfontosabb! A 
személyre szabottan kiválasz-
tott és tiszta lélekkel, szeretettel 
adott ajándék nemcsak az aján-
dékozottnak ad örömet, hanem 
az ajándékozónak is, mégpedig 
olyan lelki kincset, mely pusztán 
pénzzel nem vehető meg!

Adja Isten, hogy a karácsonyi 
szeretetet, lelki békét és nyu-
galmat átérezhessük, és tovább 
is tudjuk adni, hogy szeretteink 
és mások is érezhessék; a kará-
csony csodája mindenkié, csak 
meg kell nyitni a lelkünket, hogy 
be tudjuk azt fogadni.

Kertész Zoltánné
képviselő

Értéktár

2017. március 3-án a Czó-
bel-kú riá ban sajtótájékoz-
tatót tartott Baracsi Endre a 
S z a b o l c s - S z a t m á r- B e r e g 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
abból az alkalomból, hogy az 
anarcsi Czóbel-kúria is felke-
rült a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Értéktárba. 

A tájékoztatón Baracsi Endre 
elmondta, hogy személyesen is 
végigkísérte azt a folyamatot, 
mely során a rendkívül leromlott 
állapotban lévő épület megszé-
pült. A kúria mára vonzó turisz-

tikai helyszín lett, újra élet költö-
zött az épületbe, ezért is válasz-
totta a tájékoztató színhelyéül 
az örökséggyűjtemény részévé 
váló épületet. A Czóbel-kúria az 
anarcsiak közösségi és kulturá-
lis rendezvényeinek ad helyet. 
Állandó kiállítása folyamatosan 
látogatható a helyi lakosok és az 
ide látogatók számára is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Értéktár épített kör-
nyezet kategóriájába bekerült 
Czóbel-kúriában szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Elkészült a településképi 
arculati kézikönyve

Településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. tv.  
törvény célja, hogy a helyi 
közösségek gondolják át, 
hogy milyen települési kör-
nyezetben szeretnének élni, 
hogyan őrizzék meg építésze-
ti és természeti értékeiket, és 
hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a tele-
pülésképi arculati kézikönyv 
feladata, hogy meghatározza 
Anarcs község (településké-

pi, építészeti stb.) jellemzőit, 
eltérő karakterű település-
részeit és értékeit, a telepü-
léskép minőségi formálásá-
ra vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez 
illeszkedő építészeti elemeket 
fogalmazzon meg szöveges és 
képi formában.

Az elkészült kézikönyv 
megtekinthető a www.anarcs.
hu honlapon és a Polgármes-
teri Hivatalban.

Távol,
A boldogság kétes honából,
Egy ének hangzik szépen

A messzeségben:

Egy régen elmúlt éjjel a mezőn
Csillagot láttak,

Feltünt a csillag, szép hitegetőn
Három királynak.

És vándorolva mentenek
Mint hívő jámbor gyermekek.
Útjukat állta, számos határban

Meredek árok,
De a királyok 

Csak mentek bátran.

Megbotlott a kis öszvér lába
Nagy teve nyomába

Mely száguldott előtte
A szürke-zöld mezőbe.

Fehér lován arany palástja 
fénylett

Egyik királynak
Hárman voltak, kik az Isten 

fiának
Hódolatot s ajándékot vivének.

És mentek a királyok,
Fehéren fénylett a szentély 

utánuk.
……………………………….

Szépség istennőjének 
képemása:

Fehér szűz tartá keblén a gyer-
meket,

Sugárzott a csillag ragyogása
A jászol felett.

(Czóbel Minka)

Három király
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2017. november 29. 

A KéPvISElő-tEStülEt:
–  Módosította a szervezeti és 

működési szabályzatát vala-
mint a szociális és gyermekvé-
delmi ellátásokról szóló ren-
deletét, melynek oka az volt, 
hogy szociális alapszolgálta-
tásokat biztosító intézmények 
megváltoztak.

–  Megállapította a 2018. január 
1-jétől alkalmazandó nyers-
anyagnormát.

–  Meghatározta a gyermekek 
napközbeni ellátásáért 2018. 
január 1-jétől fizetendő térí-
tési díjak összegét. Eszerint 
az intézményi térítési díjak 
összege az alábbiak szerint 
alakul 2018. január 1-jétől:
1. óvoda (háromszori étkezés):

bruttó 330 Ft/étkezési nap
2. iskola (háromszori étkezés): 

bruttó 432 Ft/étkezési nap
3. iskola (csak ebéd):

bruttó 267 Ft/étkezési nap
4. felnőtt vendég ebéd:

bruttó 561 Ft/ebéd

Ebből különböző kedvezménye-
ket kell biztosítani. A gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerint
1. ingyen kell biztosítani az 

étkezést az alábbi gyermekek 
részére:
óvodás:
–  rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül
–  tartósan beteg vagy fogya-

tékos, vagy olyan családban 
él, amelyben tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket 
nevelnek

–  olyan családban él, amelyben 
három vagy több gyermeket 
nevelnek

–  olyan családban él, amelyben 
a szülő nyilatkozata alapján az 
egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a 
kötelező legkisebb munkabér 
személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-
át vagy

–  nevelésbe vették
iskolás:
–  rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül vagy
–  nevelésbe vették
2. �50%�mértékű�kedvezményt�

kell biztosítani az alábbi 
iskolások részére:

–  ha olyan családban él, amely-
ben három vagy több gyerme-
ket nevelnek

–  tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermek számára,

3.  Ezen felül az önkormányzat 
minden olyan gyermek részé-
re, aki a fenti kedvezmény 
valamelyikében nem részesül 
40% kedvezményt ad. Tehát 
teljes árat egy gyerek sem 
fizet.

–  Elhatározta, hogy 2017. decem-
ber 9. napján Idősek Napja 
rendezvényt szervez, ahová 
meghív minden 60 éven felüli 
anarcsi lakost. A rendezvény 
szervezésre 2 millió forintot 
biztosított költségvetéséből. 
Az idősek napja alkalmából 
minden 60 éven felüli személy 
részére 3000,- Ft értékű vásár-
lási utalványt és szaloncukrot 
juttatott. Ez 368 anarcsi lakost 
érintett.

–  Elfogadta az önkormányzat 
2018. évi belső ellenőrzési 
tervét. 

–  Elhatározta, hogy 2017. 
december 7-én közmeghallga-
tást tart.

–  Határozatot hozott Madár 
János költő József Attila-díjra 
történő felterjesztéséről tekin-
tettel arra, hogy az országos 
hírű költő tanulmányokat írt 
Czóbel Minka és Komjáthy 
Jenő kapcsolatáról, Párizsról, 
a Nyugatról. Czóbel Minka 

költészetének, emberi és alko-
tói értékeinek őrzője, aki a 
Czóbel Minka születésének 
150. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen előadást 
tartott.

–  Zárt ülés keretében
–  elbírálta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-pályázat  2018. évi 
fordulója keretében beérkezett 
15 pályázatot. Minden pályázó 
havi 4000,- Ft összegű támo-
gatást kap 10 hónapon keresz-
tül. Ez az önkormányzatnak 
600 ezer forint kiadást jelent. 

–  114 szociális tűzifa iránti 
kérelemről döntött, melyek 
közül 34 kérelmet elutasított, 
80 kérelmező részére pedig 
összesen 168 m3 keménylom-
bos tűzifa odaítéléséről dön-
tött.

–  egyszeri karácsonyi támoga-
tás címén 10.000,- Ft össze-
gű támogatást ítélt oda 584 
anarcsi háztartásnak. Ez az 
önkormányzatnak 5.840.000,- 
Ft-jába került.

–  hátrányos helyzetű diákok 
Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételéről 
döntött.

dr. Dolhai Edina
 kirendeltség-vezető 

Adventi koncert
A Czóbel-kúria adott otthont 2017. november 24-én a 

Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai 
által adott adventi hangversenynek. Az egykor sok zenét hal-
lott nagyszalon falai között felcsendülő muzsika lélekemelő 
pillanatokat szerzett a közönség számára. A hangszeres zene 
mellett gyönyörű karácsonyi dalokkal is megörvendeztettek 
bennünket a fellépők. A szépszámú közönség előtt az adventi 
hangulatot teremtő rendezvény nagy sikert aratott. Remé-
nyeink szerint a közeljövőben otthont adhatunk egy tanári 
hangversenynek is. Ezúton is köszönjük a résztvevő tanulók 
és tanárok közreműködését! KZ

Könyvbemutató
a Czóbel-kúriában

Anarcs Község Önkormány-
zata és a Czóbel Minka Baráti 
Kör a Különben roppant ked-
vesek című antológiát mutatta 
be szeptember 27-én, amely 
a Spanyolnátha Könyvek-so-
rozatban jelent meg Czóbel 
Minka halálának 70. évfordu-
lója alkalmából. 

A kötet szerkesztője, Deák-
Takács Szilvia, a Kisvárdai 
Bessenyei György Gimnázium 
tanára, a Spanyolnátha vendég-
szerkesztője, aki Deák Anna és 
Kertész Zoltánné közreműkö-
désével mutatta be a könyvet a 
Czóbel-kúriában. 

A kötetben Bene Kál-
mán, Bene Zoltán, Egyed 

Emese,Gyárfás Judit, Homonna 
György, Kapus Erika, Karádi 
Zsolt, Kertész Zoltánné, 
Margócsy István írása szere-
pel. A borító Homonna György 
munkája alapján készült, a 
könyvben látható fotókat Deák 
Anna készítette.

Anglia – szabad a csók a fagyöngy alatt

A gyerekek zoknijukat akasztják ki, hogy Father Christmas 
(karácsonyapó) ajándékokkal töltse meg. A szobába vagy az 
előszobába fagyöngyöt függesztenek. Aki pedig alatta áll, 
azt meg szabad csókolni. Karácsony délután beszédet mond 
a királynő a tévében. A vacsora sült pulyka, gyümölcsös pite, 
karácsonyi puding. Nagyobb partikon puncsot is kínálnak a 
vendégeknek.

Lengyelország

Karácsonykor a lengyelek részt vesznek az éjféli misén. Az 
ünnepi asztalnál a családfő oplateket, vékony ostyát tör kis 
darabokra, és szétosztja a családnak. Az oplateket Jézus szüle-
tésével kapcsolatos jelenetek díszítik.

Görögország – mesterségem címere

A görögök ünnepi vacsorára disznót, bárányt vagy kecskét 
adnak az asztalra. A desszert melomakarona (mézbe mártott, 
dióval töltött sütemény) és Christopsomo, azaz Krisztus kenye-
re. Utóbbi kerek, tetejét kereszt díszíti, és annak a szakmának 
a jelvénye, amit a ház ura űz. A halászok például hallal deko-
rálják.

Csehország – Ezerféle sütemény

Csehországban a karácsonyi ünneplés kevésbé látványos 
része, hogy a háziasszonyok már december elején elkezdik 
sütni az ezerféle aprósüteményt. Mire eljön a karácsonyeste, 
az asztalok fő dísze a sok-sok aprósüteménnyel teli tányér. 
Természetesen a sütemény előtt is gazdag a menü. A legtöbb 
család halat eszik, néhányan gesztenyével vagy aszalt szilvával 
töltött pulykát. 

Franciaország – Színes a fenyőfa

Franciaországban a karácsony családi ünnep: ilyenkor nagy-
papáktól az unokákig mindenki összegyűlik, hogy élvezhessék 
egymás társaságát, a pihenés, meg az ajándékozás örömeit. A 
karácsonyi vacsora menüje hasonló, mint Magyarországon, de 
tengeri országról lévén szó, sok olyan fogás is asztalra kerül, 
amelyek nálunk nem éppen megszokottak: a francia háziasz-
szony kagylók, rákok, polipok tucatjaiból válogathat. 

Ausztrália/Új Zéland

A déli féltekén nyárra esik karácsony ünnepe. Az emberek 
a tengerpartra mennek piknikezni. A gyerekeknek is ebben az 
időben adják ki a hathetes nyári vakációt. Természetesen az 
utcákon a többi angolszász országhoz hasonlóan karácsonyi 
énekeket énekelnek. Az ünnepi menü pulyka és puding. Az 
ajándékot karácsonyapó hozza.

Japán

A távol-keleti országban nem csak a kisszámú keresztény 
közösség ünnepel ilyenkor. Az áruházak is karácsonyra időzítik 
nagy akcióikat, és az ünnep egybeesik az egyébként is szokásos 
japán év végi ajándékozással, a seibóval. Jóllehet december 25. 
nem piros betűs ünnep, mégis sok ember vesz részt ilyenkor 
nyugati stílusú partikon, és a szülők ünnepi süteményt vásárol-
nak gyerekeiknek.

Hogyan ünnepel-
nek más népek?

Alapítványi napok 
iskolánkban

„Az anarcsi iskolás gyerme-
kekért” Alapítvány a Czóbel 
Minka Tagintézményben ebben 
a félévben új kezdeménye-
zésként két alapítványi napot 
tartott. Szeptember elsején 
hagyományteremtő céllal egész 
napos rendezvényt szerveztünk, 
melyet anyagilag az önkor-
mányzat is támogatott. Erre 
a különleges alkalomra meg-
hívtuk a szülőket és nyugdíjas 
dolgozóinkat is. A szépkorúak 
– akik az alapítvány önkéntes 
segítői –, hagyományos étele-
ket készítettek a tanulónknak. 
Krumplilángost és lapcsánkát 
sütöttek, melyet tanulóink 
és a résztvevők jó étvággyal 

fogyasztottak. Népi játékokat 
tanítottunk: méta, gólyalába-
zás, de választhattak a  szám-
háború és az íjászat között is a 
vállalkozó kedvűek. Ebéd után 
táncház várta a tanulókat, ahol 
különböző tánclépéseket sajátí-
tottak el a Nyírség táncegyüttes 
tagjaitól. Novemberben Szent 
Erzsébetre emlékeztünk. Ezen 
a napon az alapítvány önkén-
tesei – nyugdíjasaink és a kézi-
munka szakkör tagjai pogácsát 
sütöttek a tanulóknak.

Szeretnénk az alapítványi 
napoknak hagyományt terem-
teni és tovább bővíteni azokat.

Vitai Mihály
az alapítvány kuratóriumi tagja 
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2016. január 1. – 2017. december 3.

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Sivák Bence Kisvárda, 2016. január 12., szülei: Csiki Nikolett, Sivák Sándor
takács Károly Kisvárda, 2016. január 16.,   szülei: Blaskó Tünde, Takács Károly
takács Marcell Kisvárda, 2016. január 17.,   szülei: Takács Melinda
Karskó Zalán István Kisvárda, 2016. január 31.,   szülei: Maczkó Beáta, Karskó István
Pintér lászló Debrecen, 2016. február 4.,   szülei: Takács Orsolya, Pintér László
Nagy Gergely Debrecen, 2016. február 11.,   szülei: Szabó Erika, Nagy Gergely
Nagy Ákos Debrecen, 2016. február 11.,   szülei: Szabó Erika, Nagy Gergely
varró Katinka Nyíregyháza, 2016. február 19.,   szülei: Csordás Viktória Vanda, Varró István
Szikora Natália Kisvárda, 2016. március 7.,   szülei: Balogh Patrícia, Szikora Zsolt
Király Noel Kisvárda, 2016. április 13.,   szülei: Királycsik Mária, Király Zsolt
Kelemen Dorka Kisvárda, 2016. április 17.,   szülei: Mészáros Enikő, Kelemen István
Bakai Máté Kisvárda, 2016. április 18.,   szülei: Sándor Zsuzsa, Bakai Tamás
Horváth Dorottya Kisvárda, 2016. április 22.,   szülei: Dudás Éva, Horváth Norbert
Márton Csenge Kisvárda, 2016. május 23.,   szülei: Jónás Alexandra, Márton Mihály
Kőrizs Balázs Kisvárda, 2016. július 8.,   szülei: Kancsura Éva, Kőrizs Szabolcs
Jenei Janka Zsanka Nyíregyháza, 2016. július 29.,  szülei: Kocák Katalin, Jenei István
Jenei Zsombor Zénó Nyíregyháza, 2016. július 29.,  szülei: Kocák Katalin, Jenei István
veres Balázs Kisvárda, 2016. augusztus 18.,  szülei: Takács Tímea, Veres Gábor
Dér Noel Kisvárda, 2016. szeptember 21.,  szülei: Herczeg Beáta, dr. Dér András
Molnár lászló Milán Kisvárda, 2016. október 9.,  szülei: Nagy Bernadett, Molnár László
Molnár Maja Kisvárda, 2016. október 18.,  szülei: Bányai Zsuzsanna, Molnár Szabolcs
Farkas Milán Kisvárda, 2016. október 21.,  szülei: Lakatos Renáta, Farkas Tamás
Berta Zoltán Kisvárda, 2016. november 27.,  szülei: Paszternák Judit Adrienn, Berta Zoltán
Márta veronika Kisvárda, 2016. december 9.,   szülei: Hossszú Veronika, Márta Viktor
Kiss Nolen Kisvárda, 2016. december 27.,   szülei: Komló Ildikó, Kiss Tamás
Kiss Maja Kisvárda, 2016. december 27.,   szülei: Komló Ildikó, Kiss Tamás
Pirigyi Bettina Kisvárda, 2017. január 10.,  szülei: Nagy Anita, Pirigyi István
Zámbó Jázmin Kisvárda, 2017. január 18.,  szülei: Pataki Eszmeralda, Zámbó Lajos
Háda viktória Elena Kisvárda, 2017. március 1.,  szülei: Kecskeméti Ilona, Háda Pál
Kovács Natasa Kisvárda, 2017. március 4.,  szülei: Farkas Zsuzsanna, Kovács Gergő
Szikora liliána Kisvárda, 2017. március 19.,  szülei: Balogh Patrícia, Szikora Zsolt
Csajkó Dorina Kisvárda, 2017. április 8.,  szülei: Petró Veronika, Csajkó Tibor
Berta Hanna Nyíregyháza, 2017. április 25.,  szülei: Bíró Melinda, Berta László
Katona Attila Kisvárda, 2017. május 9.,  szülei: Kovács Vivien, Katona Attila
torma lorina Kisvárda, 2017. május 23.,  szülei: File Patrícia, Torma Zoltán Sándor
Szepessy Áron Kisvárda, 2017. július 5.,  szülei: Jándék Erika, Szepessy Gábor
Paszternák Botond Kisvárda, 2017. július 9.,  szülei: Molnár Annamária, Paszternák András
Káté lilien Kisvárda, 2017. augusztus 6.,  szülei: Márton Éva, Káté László
Moldvai Dániel Kisvárda, 2017. augusztus 16.,  szülei: Kovács Éva, Moldvai Ferenc
Balogh Hanna Kisvárda, 2017. szeptember 5.,  szülei: Batta Kitti, Balogh József
Márton laura Nikolett Kisvárda, 2017. október 3.,  szülei: Tóth Nikolett, Márton Zsolt
Gégény Fanni Kisvárda, 2017. október 24.,  szülei: Nagy Ágnes, Gégény Miklós
Sebestyén Milán Kisvárda, 2017. november 20.,  szülei: Takács Renáta, Sebestyén Richárd

„Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, 
de valakinek te jelented magát a világot!”

(Gabriel García Márquez)

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Oláh József Anarcs, 2016. január 25.
Kiss András Kisvárda, 2016. január 31.
Sallai Attila Kisvárda, 2016. február 8.
Váradi Károly Kisvárda, 2016. február 9.
Sólyom Antal Imre Kisvárda, 2016. március 1.

Váradi Alajos Kisvárda, 2016. március 13.
Karádi Jánosné Anarcs, 2016. március 14.
Váradi Károly Kisvárda, 2016. március 20.
Balog Béla Anarcs, 2016. március 27.
Papp Jánosné Kisvárda, 2016. április 9.
Séra Lajos Anarcs, 2016. április 10.
Magyar Ferenc Kisvárda, 2016. április 19.
Takács Ferenc Kisvárda, 2016. május 5.
Kocserha Albertné Kisvárda, 2016. május 5.
Váradi Istvánné Kisvárda, 2016. május 18.
Murin László Kisvárda, 2016. július 8.
Szabó Józsefné Kisvárda, 2016. július 12.
Bíró Jánosné Kisvárda, 2016. július 19.
Barnai Dávid Kisvárda, 2016. szeptember 14.
Krakk Józsefné Fényeslitke, 2016. október 8.
Pongó Sándor Anarcs, 2016. október 20.
Fazekas Imréné Kisvárda, 2016. november 2.
Nagy István Kisvárda, 2016. november 20.
Csépke Ferenc Attila Kisvárda, 2016. december 13.
Csépke Lászlóné Kisvárda, 2016.  december 17.

Zámbó József Kisvárda, 2016. december 20.
Paszternák András Anarcs, 2016. december 22.
Drótár Andrásné Kisvárda, 2017. január 2.
Pocsai Ferenc Anarcs, 2017. január 6.
Horváth József Kisvárda, 2017. január 8.
Bíró Józsefné Kisvárda, 2017. január 21.
Barna Istvánné Kisvárda, 2017. február 2.
Takács István Anarcs, 2017. február 3.
Dajka Sándorné Kisvárda, 2017. február 26.
Jerkus István Anarcs, 2017. március 10.
Horváth Jánosné Kisvárda, 2017. március 22.
Orbán Sándor Anarcs, 2017. április 12.
Pazonyi István Kisvárda, 2017. június 6.
Csépke Lászlóné Anarcs, 2017. június 22.
Kertész Lászlóné Kisvárda, 2017. július 18.
Murin Jánosné   Gyál 2017. szeptember 29.
Grósz Ferenc Anarcs, 2017. augusztus 5.
Filip András Tornyospálca, 2017. szeptember 19.
Takács Kálmán Kisvárda, 2017. szeptember 21.
Takács Ferencné Anarcs, 2017. december 3.

„Azt mondod: – Nincs többé! – 
Jaj, mennyire tévedsz!
Azért mert nem látod, 
arcához nem érhetsz?
Fizikai teste eltűnt a világból,
de nem szűnt meg lelke, 
más síkon él, s máshol.”

(Aranyosi Ervin)

„Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.”

(Edith Piaf)

Akik összekötötték
életüket:

Aros Viktor – Gergely Erika
2016. március 26.

Kőrizs Szabolcs János –  
Kancsura Éva
2016. június 6.

Szikora Zsolt –  
Balogh Patrícia 

2016. július 11.
Tótik Tibor – Tóth Margit

2016. július 25.
Kiss Tamás Károly –  

Komló Ildikó
2016. szeptember 10.

Varga Viktor –  
Szoták Andrea

2017. június 6.
Király Tamás –  

Lakatos Klaudia
2017. június 10.
Szép Károly –  

Takács Barbara
2017.augusztus 19.

Nyiri István – Márkus Katalin
2017. szeptember 9.
Balobás Ferenc – 

Nagy Tímea
2017. szeptember 23.

Egy hosszú élet munkája, 
eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek 
meg kell nyilvánulnia a tár-
sadalom tagjai, közösségei, 
intézményei részéről. Magyar-
ország Kormánya az Idősügyi 
Tanács kezdeményezésére, a 
szépkorúak iránti társadalmi 
megbecsülés kifejezésekép-
pen a Kormány Magyaror-
szág nevében köszönti a 90., 
a 95., a 100., a 105., a 110. 
és a 115. életévüket betöl-
tött, Magyarországon beje-
lentett lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárokat.

2016 augusztusában Anarcs 
Község Önkormányzata 
nevében Kalinák József pol-
gármester úr köszöntötte a 90 
esztendős Murin Jánosnét. 

Az akkor még jó egész-
ségnek örvendő Ilonka néni 
örömmel és szeretettel várta 
vendégeit.

1926. augusztus 3-án 
Anarcson látta meg a napvi-
lágot, szép nagy családban 
nevelkedett. Már gyermek-
ként megtanulta mi a mező-
gazdasági munka, mert sokat 
kellett segédkeznie.

Murin Jánossal kötött 
házasságából két gyermek 
született, akiket férje halá-
la után egyedül nevelt, nagy 

szeretetben és szorgalmas 
munka mellett.

A helyi termelőszövetkezet-
ben dolgozott és onnan ment 
nyugdíjba. A megérdemelt 
pihenés évei nem a tétlenke-
dést jelentették számára, éle-
te volt a munkálkodás, soha 
nem szeretett munka nélkül 
élni. Jó kedélye, optimizmusa 
megszépítették napjait, melyet 
unokái és három dédunokája 
aranyozott be. A nagyit, dédit 
gyakran látogatta családja, 
aki mindig nagyon várta eze-
ket a pillanatokat. Ilonka néni 
szívesen beszélgetett ismerő-
sivel is. Hosszú élete tapasz-
talatait megosztotta család-
jával, példát mutatott nekik 
türelemből, jóindulatból és 
pozitív életszemléletből.

Sajnos Ilonka néni az ősz 
folyamán itt hagyott bennün-
ket. Szeretettel emlékezünk 
rá, nyugodjon békében! KZ

90 évesek köszöntése

S az esztendő hiába fordul újra,
a lombokkal hiába sápadok,
ott élek én pirostüzesre gyúlva,
ahogy régente annyit láttatok.

(Áprily Lajos)

Reformáció 500 
Történelmi vetélkedő
A reformáció, amely a katolikus egyház megújítására törekvő 

mozgalmat jelentette, 500 évvel ezelőtt történt. Luther Már-
ton Ágoston rendi szerzetes 1517-ben függesztette ki 95 pontból 
álló tanításait. Célja az volt, hogy az egyházat átalakítsa, megre-
formálja. Kisvárdában, a Várday István Városi Könyvtár a refor-
máció 500 éves emlékére történelmi vetélkedőt szervezett. Ezen 
a rendezvényen – szeptember 21-én – iskolánk öt tanulója vett 
részt. Farkas Bianka (8. o), Németh Nóra (8. o.), Varga Nikolett 
(7. o.), Rubóczki Stefánia (7. o.), Nagy Liliána (7. o.). A tanu-
lók érdekes és izgalmas feladatokon keresztül adhattak számot 
tudásukról: a történelmi háttérről, a reformáció kultúrában elért 
eredményeiről, a kisvárdai egyházi épületekről. Tanulóink ered-
ményesen szerepeltek a csapatok versenyében, ahol a kisvárdai 
és a dögei általános iskolásokkal mérhették össze tudásukat. A 
színvonalas vetélkedő végén a szervezők értékes könyvjutalom-
mal ajándékozták meg a tanulókat, így mindenki győztesnek 
érezhette magát. Csépke Dóra, felkészítő tanár

Irodalmi teadélután 
Anarcs község Önkormány-

zata és a Czóbel Minka Bará-
ti Kör 2017. június 7-én a 
Czóbel-kúria teraszán Czóbel 
Minka születésének 162. évfor-
dulójára emlékezett irodalmi 
teadélután keretében. Nagy 
örömünkre a helyi érdeklő-
dők mellett a kisvárdai Béres 
József TIT Egyesület tagjai 
szép számban eljöttek rendez-
vényünkre. A költőnőhöz és 
Anarcshoz kapcsolódó emlé-
keket osztott meg velünk Borsi 
Antal, aki az iskola előtt talál-
ható Czóbel Minka mellszobrot 
készítette, Deák-Takács Szilvia 
– a Czóbel Minka Baráti Kör 
tagja, író –, Kertész Zoltánné 

– a Czóbel Minka Baráti Kör 
titkára –, Marczikó István – a 
Béres József TIT igazgatója 
–, Néző István helytörténész. 
Kótics Ferenc grafikus megle-
petésként egy grafikát készí-
tett, melyet Czóbel Minka 
versei ihlettek. Az ajándékot 
a Czóbel Minka Baráti Kör 
kapta, melyet a kúriában helye-
zünk majd el. A Kisvárdai Férfi 
Dalárda tagjaival közösen éne-
keltük a költőnő Esik eső sűrű 
cseppje című – Fráter Lóránt 
által megzenésített – nótáját. A 
kúria teraszán megtartott ren-
dezvény a régi időket idézte.

Kertész  Zoltánné
Czóbel Minka Baráti Kör titkára

A felújított Czóbel-kúriát Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr 
adta át 2016. november 18-án. A mintegy 200 millió forintos kormányzati 
támogatással felújított épületben az önkormányzat  emlékszobát rendezett 
be az Anarcson született Czóbel Minka (1855-1947) emlékére.  A szobákba a 
család életkörülményeit stilizáló berendezés került. A kúria bal szárnyában 
tablósorozaton tekinthető meg a család és a költőnő  életútja, illetve  Anarcson 
született Hajnal Mihály festőművész festményeiből látható állandó kiállítás. A 
díszterem konferenciák és rendezvények, házasságkötések színhelye. 

Megszépült a Czóbel-kúria
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CsengőszóAkármennyire is sze-
rették volna a tanu-

lók, hogy a nyári szünet 
tovább tartson szeptem-
ber elsején megszólalt az 
iskolai csengő és ezzel 
megkezdődött a tanév. 

Örömmel köszöntöttük a kis 
első osztályosokat: 
Balogh Zsófia
Berta Lara
Farkas Benett Tamás
Farkas Sándor
Kecskeméti Violetta
Kuczik Máté
Nagy Boglárka 
Peti Attila
Radics Ádám
Szabó Luca
Szász Csaba
Tóth Dávid
Varga Dalma

 
 Minden jó ha, ha jó a vége 

– mondja a közmondás. Mi 
megfordítottuk, minden jó, ha 
jól kezdődik, ezért a tanévet 
alapítványi nappal kezdtük. Az 
„Anarcsi iskolás gyermekekért” 
Alapítvány és Anarcs Község 
Önkormányzata támogatásával 
egész napos tanévkezdő bulival 
indítottuk az évet. 

A hivatalos tanévnyitó után 
finom tízóraival indult a nap. Az 
udvaron már várta a tanulókat 
a „gumiszamár” (ugráló), ahol 
kedvükre ugrálhattak, szórakoz-
hattak. Egész nap választhat-
tak a népi játékok kipróbálása, 
a számháború és a mozgásos 
versenyek közül, sőt még raj-
zolásra, színezésre jutott idő. A 
jó étvággyal elfogyasztott ebé-
det a táncházban mozoghattuk 
le, a Nyírség néptáncegyüttes 
táncosainak irányításával. A 
délután folyamán az alapítvány 
nyugdíjas támogatói népi étele-
ket készítettek,  jócskán fogyott 
krumplilángos és a lapcsánka is.

A következő napok már a 
tanulásról szóltak, s bizony 
mára már az elsősök is  „ruti-
nos” diákokká váltak. Tanító 
nénijük, Tamásné Murin Móni-
ka segítségével belekóstoltak 
a betűtanulás, a számolás rej-
telmeibe, megtanulták megsze-
lídíteni a ceruzát és betűket 
formálni, sőt el is olvasni, hogy 
mit is írtak. A tanulók, a szülők 
és tanító nénijük együtt élik 
meg az írás-olvasás-számolás 
tudományának  elsajátításának 
küzdelmeit és örömeit.

A többi diákunk sem unat-
kozott, hisz a tanulás mellett 
érdekes és izgalmas programok 
vártak rájuk. A magyar nép-
mese napját előadással, mese-
nézéssel, kedvenc mesehősnek 
öltözve köszöntöttük. Közben 

elkezdődött a pogácsakészítés, 
melyet Boriné Margitka néni 
sütött nekünk. Minden tanu-
ló elkészítette a vándortarisz-
nyáját, amit feltett az „égigérő 
fára”, s ha elég szép volt a 
tarisznya (természetesen min-
denkié az volt!) megkapta az 
útravaló hamuban sült pogá-
csát, ami olyan finom volt, 
hogy azon nyomban mindenki 
el is fogyasztotta.

A teljes iskolát megmozgat-
ta a papírgyűjtés. Meg is telt 
egy pótkocsi diákjaink szorgos 
gyűjtése nyomán. 

Nebulóink minden hónapban 
vetélkedhettek, megmérethet-
ték tantárgyi tudásukat, sport-
versenyeken vettek részt. 

Az alsósok és a felsősök is 
válthattak színházbérletet, ők 

már izgalmas színházi előadá-
sokat is láttak Kisvárdában. 
Október 6-án osztálykeretben 
emlékeztünk meg az aradi 
hősökről. Október 23-án a 6. 
és a 8. osztály emlékezetes pil-
lanatokat teremtett számunk-
ra, amikor lélekemelő módon 
elevenítették fel  a forradalom 
eseményeit.

November végén az Erzsé-
bet napot szent Erzsébetre 
emlékezve köszöntöttük. Meg-
ismerkedtünk a jótékonyságá-
ról híres asszony történetével, 
majd minden osztály karácso-
nyi jókívánságot olvasott fel 
az iskolaközösség számára. A 
program zárásaként elfogyasz-
tottuk azt a pogácsát, melyet 
az iskolai alapítvány önkéntes 
segítői sütöttek számunkra. Ez 
bizony olyan finom volt, hogy 
egy morzsa sem maradt belőle.

Már november végén elkez-
dődött az ünnepi készülődés az 
iskolánkban. Az első adventi 
vasárnapon az alsó tagozatos 
tanulók részvételével, énekszó-
val és versekkel köszöntöttük 
az Úr eljövetelét.

A téli szünet előtt december 
15-én (pénteken) délután 4 órá-
tól szeretettel hívtuk és vártuk a 
szülőket, nagyszülőket és min-
den anarcsi lakost az iskolai 
karácsonyi ünnepségünkre. A 
műsor után jótékonysági vásárt 
tartottunk, ahol a tanulók, szü-
lők, nevelők által szeretettel 
készített karácsonyi ajándéktár-
gyak, finomságok között válo-
gathattak az érdeklődők.

Az ünnep közeledtével az 
iskola tanulóközössége és dol-
gozói nevében áldott, szeretet-
ben, békességben megélt kará-
csonyt és boldog új esztendőt 
kívánok: 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

REFORMÁTUS HÍREK

Ünnepi istentiszteleti alkalma-
ink a református templomban

ünnepi istentiszteleti alkalmaink a református templomban: 
December 20-23. (szerda-szombat): 

l 18.00 óra Bűnbánati istentiszteletek 
December 24. (Advent 4) 

l 11.00 óra Ünnepi istentisztelet
l 18.00 óra – szenteste gyermekek karácsonyi műsora

December 25. Karácsony 1. nap: 
l  11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet – legátus 

szolgálata
l  15.00 óra – Ünnepi istentisztelet – házassági jubilálók 

alkalma
December 26. Karácsony 2. nap: 

l 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet – legátus szolgálata
December 31. 

l 11.00 óra –  délelőtti istentisztelet
l 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet

Január 1. 
l 11.00 óra – Újévi istentisztelet

A reformáció 500. évében, 
2017. október 8-án egyház-
községi választói közgyűlést 
tartottunk, ahol törvényeink 
értelmében megválasztottuk a 
2018-2024 ciklusra egyház-
községünk vezető testületé-
nek tagjait, a presbitériumot. 
Az Anarcsi Gyülekezetben 12 
presbiter, köztük 1 gondnok 
kezdi meg szolgálatát az új 
egyházi ciklusban. A válasz-
tás eredménye: gondnok – 
Takács Tamás; presbiterek: 
Benga Éva, Csépke Atti-
la, Dajka Károly, Hosszú 
Jánosné, Hosszú Józsefné, 
Király László, Lakatos Bar-

na, Takács Ádám, Takács 
Mariann, Takács Nándor, 
Takács Tamás, Váradi Kál-
mán. Pótpresbiterek:  Kovács 
Margit, K. Takács József, 
Kézi János, Magyar Dávid, 
Kertész Árpádné. Tiszteletbe-
li presbiterek: Szabó István, 
László József, Éles Károly. 

A presbiterek ünnepélyes 
fogadalomtétele Advent 3. 
vasárnapján, 2017. december 
17-én lesz a délelőtti isten-
tisztelet keretében. Ezúton is 
gratulálunk a megválasztott 
presbitereknek és Isten áldá-
sát kívánjuk a gyülekezetben 
való szolgálatukra!

Presbiterválasztás Refis kiszállás 
Adventben

Advent 2. vasárnapján, 
2017. december 10-én a dél-
előtti istentiszteletre (11.00 
órakor) vendégek érkeznek 
gyülekezetünkbe, a Kisvárdai 
Református Általános Isko-
la 3. osztályos diákjai, akik 
adventi műsorral örvendez-
tetnek meg bennünket. Szere-
tettel várunk minden kedves 
érdeklődőt az ünnepi isten-
tiszteletre!

lEGÁtUS
Karácsony ünnepére a 

hagyományokhoz hűen legá-
tus érkezik a gyülekezetünk-
be, hogy hirdesse közöttünk 
a Jézus Krisztus születéséről 
szóló evangéliumot. Legá-
tusunk: Kovács Patrícia 3. 
éves teológus-lelkész szakos 
hallgató a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egye-
temről. Ezúton köszönjük 
meg a legátum adományokat, 
amellyel legátusunkat és a 
DRHE lelkészképző intéz-
ményt támogatjuk.

Szenteste
Szenteste, december 24-én 18.00 órakor 
ünnepi istentiszteletet tartunk, melynek 
keretében a református gyülekezet 
ifjúsága karácsonyi műsort ad, ver-
sekben és énekekben mesélve el a 
Jézus Krisztus születéséről szóló 
örömhírt. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a 
Testvéreket az ünnepi alka-
lomra!

Meghívás –
Házassági Jubilálók!

„Hol Hit, ott Szeretet. Hol 
Szeretet, ott Béke. Hol Béke, ott 
Áldás. Hol Áldás, ott Isten, Hol 
Isten, ott szükség nincsen!” Sze-
retettel hívjuk és várjuk 2017. 
december 25-én karácsony első 
napján a református templomba 
a délután 15.00 órakor kezdő-
dő ünnepi istentiszteletre azokat 
a házaspárokat, akik ebben az 
esztendőben ünneplik házassá-
guknak valamely kerek évfor-
dulóját. Az ünnepi istentisztelet 

keretében alkalmat készítünk 
arra, hogy a karácsonyi örömhír 
mellett a házaspárokkal együtt 
örüljünk és adjunk hálát azokért 
az évekért, amelyben Isten meg-
őrizte és békességben megtar-
totta házasságukat. Ha meghí-
vásunkat elfogadják, részvételi 
szándékukat, kérem, jelezzék 
előre a Lelkészi Hivatalban! 

Tel: +36 30 393 7860
Testvéri szeretettel: Diák Péter 

ref. lelkész

Szilveszteri Református 
Jótékonysági Bál

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, 
családjaikat és baráti társaságokat, felekezetre és 
lakóhelyre való tekintet nélkül, a 2017. december 

31-én tartandó Szilveszteri Jótékonysági Bálunkra.
Belépőjegy: 6.000 Ft személyenként. 

Helyszín: Általános Iskola tornaterme. 
Kérjük a leendő bálozókat és 

támogatóinkat, hogy a belépő-
jegyek mellett tombolatárgyak 
felajánlásával támogassák ren-
dezvényünket! Felajánlásaikat 

előre is köszönjük!
Kezdés:  

este 7 óra. 
Jegyek kaphatók  

(korlátozott számban 180 fő)  
és a felajánlások leadhatók:  
a Csillag Közösségi Házban  

(Református Templom mellett). 

tel.: +36 70 500 3418
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A mi óvodánkban minden 
feltétel kiválóan alkal-

mas a gyermekek nevelésé-
hez-fejlesztéséhez, amelyet 
a támogató önkormányzat-
nak köszönhetünk. 

Minden évben van lehetősé-
günk fejleszteni a tárgyi feltét-
eleinket, amelynek színvonala 
már most is példaértékű. A meg-
valósult fejlesztések a teljesség 
igénye nélkül: Óvodai beren-
dezések, asztalok, székek, öltö-
zőszekrények zárt szekrényre 
cserélése, festés, udvari játék-
eszközök beszerzése /libikóka, 
mászóka, labdadobáló/, vala-
mennyi játékeszköz alá, köré 
ütéscsillapító folyami homok 
terítése, udvari ivókút telepítése. 
Természetesen mindezek mellett 
a gyermekek képességfejleszté-
séhez szükséges egyéb eszközök 
is rendelkezésre állnak. 

Az udvarunk most már nagyon 
szép lenne, ha sajnálatos módon 
a vandalizmus nem jelenne 
meg folyamatosan. Elszomorí-
tó, hogy a bekamerázott udva-
runkat, az óvodás gyermekek 
játékát, folyamatosan tönkre 
teszik. Ezúton is kérem a ked-
ves anarcsi lakosokat, hogy ne 
hagyjuk tönkretenni értékeinket, 
segítsenek nekünk ebben!

Az intézményünkben a napi 
szervezett tevékenységek mellett 
több Tehetségműhelyt működte-
tünk. Egy-egy műhelyben 10-15 
gyermek vesz részt.   Ebben 
az évben Zene-ovi, Mesekuckó, 
Kreatív kezecskék és Fit-ball 
foglalkozásokon próbálhatják ki 
a gyermekek a képességeiket. 
Egy pályázat jóvoltából a Sport 
Manó programba kapcsolódott 

be intézményünk, amely lehető-
séget ad arra, hogy a megnyert 
sporteszközökkel a gyermekek 
mozgásfejlesztése tudatosan, 
célirányosan nyomon követhető 
legyen.  Gyermekjóga foglalko-
zást is választhatnak a szülők és 
a gyermekek, amely nagy nép-
szerűségnek örvend.  A szülők 
választása alapján hittan oktatás-
ban is részesülnek. Valamennyi 
óvodás gyermekünk használhat-
ja a sószobát. Szeptember első 
heteiben a legfontosabb felada-
tunk az új gyerekek fogadása, 
beszoktatása, az érzelmi bizton-
ság megteremtése, a szociali-
záció. Az ovikezdés mérföldkő 
a család életében. Nincs olyan 
gyerek, aki előbb vagy utóbb ne 
szokna be az óvodai közösség-
be, ám sok múlik a szülőkön, és 
természetesen az intézményen. 
A beszoktatásra készülni kell!

Természetesnek tartjuk az 
egyéni eltérést, igényekhez való 
igazodást, amely a gyermek-
kel való bánásmódban jelenik 
meg. Az érzelmileg érettebb és 
a kevésbé érett gyermekekhez 
különböző módszerek alkalma-
zásával keresünk „utat”.

Gyermeknevelésünk a család 
intézményének tiszteletén alap-
szik. A gyermek fejlődéséért 
elsősorban a család a felelős, 
de egyenrangú nevelőpartneri 
viszonyban érhetünk el valós 
eredményeket. A beilleszke-
dés folyamatát akkor tekint-
jük befejezettnek, amikor azt 
tapasztaljuk, hogy a szülő és 
a gyermek viselkedésében már 
megfigyelhetőek az elfogadás 
jelei (személyek, környezet). 
A befogadás nehézségein túl 
vagyunk, a kis ovisaink öröm-
mel érkeznek hozzánk, jól érzik 
magukat a közösségben. Már az 
első sétákon, kiránduláson is túl 
vannak, amelyek nem kis kihí-
vást jelentenek egy 2,5-3 éves 
gyermeknek. Az óvodánkban 
kihasználva a környezetünk a 
helyi sajátosságaink adta lehe-
tőségeket, minden évszakban 
olyan projekteket valósítunk 
meg, amelyben a gyermekek-
nek a tapasztalatszerzésre, 
élménygyűjtésre alkalmat nyúj-
tunk. Köszönjük mindazoknak 
a támogatását, akik lehetőséget 
adtak, hogy a gyermekek kipró-
bálhassák a szilvalekvárfőzést, a 
kukoricatörést, az almaszedést, 
azt, hogy tapasztalatot, élményt 
gyűjthettek. Már hagyománnyá 
vált, hogy a Szülőket is meghív-
juk az Őszi projektzáró rendez-
vényünkre. Ezek az alkalmak 
maradandó élményt nyújtanak 
gyermeknek, szülőnek, óvodánk 
dolgozóinak egyaránt. Sok érde-
kes és ötletes termésbáb készült, 
volt tökfaragás majd kiállítás az 
elkészült „remekművekből”. A 
nyílt napunkon minden gyerek 
szülője részt vehetett, amelyet 
a Márton napi programunkon is 

megtehettek. A mi óvodánkba 
olyan szülők járatják a gyerekei-
ket, akiknek fontos az együttmű-
ködés, az együttnevelés, ezért 
mindig számos szülő jön el hoz-
zánk. A Márton napon megele-
venítették a Pillangó csoportos 
gyermekek Márton legendáját, 
együtt énekeltek, táncoltak a szü-
lőkkel. A kis Méhecskecsopor-
tosok bemutatták az alkalomhoz 
illő népi dalosjátékokat, versi-
kéket. A lámpások készítésében 
a szülők aktívan részt vettek, 
amellyel utána fel is vonultunk a 
település központjába. Az eddig 
eltelt néhány hónapban már ren-
geteg élményt szereztek a gyer-
mekek. A könyvtárban érdekes, 
interaktív könyvbemutatón vet-
tek részt, Pap községben állat-
simogatóban ismerkedhettek 
az állatokkal, gondozásukkal, a 
Kisvárdán színházi bérletes elő-
adás keretében láthatták a Dió-
törő zenés műsort.

A szülők tájékoztatását, támo-
gatását a nevelési nehézségek 
megoldásában fontosnak tartjuk. 
Ezt figyelembe véve a gyer-
meki fejlődés sajátosságairól, 
az iskolaérettség kritériumairól 
Kisvárdai Nevelési Tanácsadó 
kiváló szakembere, gyógype-
dagógusa, logopédusa tartott 
előadást. A Mikulás is  megér-
kezett hozzánk, aki a fenntartó 
önkormányzat ajándékát hozta. 
Előttünk álló esemény, amelyre 
már a Pillangó csoportos gyer-
mekek izgatottan készülnek, 
a települési szinten szervezett 
Adventi gyertyagyújtás, ahol 
bemutatkoznak kis műsorukkal. 
A karácsony érkezését az óvo-
dában is izgatott készülődéssel, 
sok érdekes tevékenység szerve-
zésével várjuk. Kívánok minden 
kedves anarcsi lakosnak áldott, 
békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket az Óvoda valamennyi 
dolgozója nevében!

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

Kristóf Ibolya óvodavezető

A teljesség igénye nél-
kül szemezgessünk a 

2017-es év emlékezetes 
egyházközségi eseményei 
közül, amelyek örömmel 
és reménnyel töltik el a 
szívünket így az év vége 
és a következő év felé 
haladva!

–  A házszentelésekkel, a lakó-
házak megáldásával kezd-
tük az évet, ami azért fontos 
az egyházközség életében, 
mert ilyenkor a pap „házhoz 
megy”, meglátogatja  a csa-
ládot, és közösen imádkozva 
a Jóisten áldását kérjük az 
egész családra. Rohanó vilá-
gunkban legalább ilyenkor 
tudunk egy kicsit kötetle-
nebbül is beszélgetni. Szinte 
mindenki várja, és fontosnak 
tartja a katolikusoknál ezt a 
napot.

–  A nagyböjti időszakban az 
esperesi kerület parókiá-
it látogatjuk végig. Az idén 
már az ötödik alkalom volt, 
hogy a nagyböjt egy szerdá-
ján az Előszenteltek Liturgi-
ájára hozzánk is ellátogattak 
a környező településekről.  
Lélekemelő élmény, amikor a 
nagyböjti énekek különleges 
dallamai telezengik a templo-
munkat és a lelkünket. Közös 
teázás, pogácsázás és beszél-
getés követi a szertartást. 

–  Hála Istennek évről évre egy-
re több pászkaszenteléskor 
(húsvéti eledelek megáldá-
sa) a kosarak száma. Ez az 
ősi hagyomány újra fontossá 
kezd válni.

–  Idén májusban is volt első ál-
do zás. 8 fiú és 5 kislány vette 
magához a Szent Euchariszti-
át (Krisztus testét és vérét).

–  A húsvéti és karácsonyi lel-
kigyakorlatok mellett június 
elején egy kilenc fős felnőtt 
csapattal Fűzérradványon 
voltunk egy háromnapos lel-

kigyakorlaton. Már visszajá-
rók vagyunk. Tavaly is vol-
tunk, és jövőre is tervezzük. 

–  Részt vettünk Alsóregmecen 
az anarcsi születésű Szatmári 
Béla esperes atya aranymi-
séjén (50 éves papi szolgá-
lat hálaadó Szent Liturgiá-
ja), ahol nagy szeretettel és 
meghatottsággal fogadtak 
bennünket.

–  Az idei egyházközségi kirán-
dulás célja Róma, Kassa, 
Nagyvárad után Szatmár-
németi, majd onnan Nagy-
károly volt.  Csengerben a 
görögkatolikus „Makovecz 
templomot” néztük meg,  
majd a középkori református 
templomot. Szatmárnémeti-
ben az ottani görögkatolikus 
egyházközséggel ismerked-
tünk, utána pedig a római 
katolikus püspökséget láto-
gattuk meg. Ezt követően a 
várost fedeztük föl és egy jó 
ebéd elfogyasztása után, kipi-
henve, felfrissülve Nagyká-
rolyba utaztunk, ahol a felújí-
tott kastélyt jártuk be. Haza-
felé Nyírbátorban fagyiztunk, 
és a gondviselés kegyelméből 
a cukrászdában vészeltük át 
a borzasztó felhőszakadást. 
Sikeresen, élményekben gaz-
dagon és fáradtan tértünk 
haza.

–  Szatmárnémetiben vendég-
ségbe hívtuk Pallai Béla 
parókus atyát és egyházköz-
ségét. Éltek is a lehetőséggel, 
mert a templombúcsúra egy 
busszal zarándokoltak el hoz-
zánk. Nagyon tetszett nekik 
a Czóbel- kúria, a Bárókert, 
a felújított templomunk, a 
búcsúi szíveslátás.

–  2012. november 30-ára 
készült el a terveknek megfe-
lelően a templomunk felújítá-
sa.  Gondoljunk bele, már öt 
év telt el azóta... Jövőre lesz 
a felszentelésének az ötödik 
évfordulója.

Czóbel Minka Óvodában történtEgyházközségi 
visszatekintő

„Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már.”

Thomas Hardy

50 éves házasság évfordulóját ünnepelte Herczeg József és neje Szécsi 
Mária. Két gyermekük, 5 unokájuk és egy dédunokájuk köszöntötte 
őket  az aranylakodalom alkalmából. A jeles napon az 50 évvel ezelőtti 
fogadalmukat a görög katolikus templomban erősítették meg. 

Karácsonyi Szent Liturgia 
a katolikus templomban

Dec. 24.  11.00 óra Szent liturgia
 este 8.30 óra Szentestei Szent liturgia, kántálás
Dec. 25.  11.00 óra Gyermekek műsora utána Szent liturgia
Dec. 26.  11.00 óra római katolikus Szent Mise
Dec. 27.  11.00 óra Szent liturgia
Dec. 31.  11.00 óra Szent liturgia (óév végi hálaadás)

2018
Jan. 1.  11.00 óra újévi Szent liturgia 
Jan. 6.  9.00 óra vízkereszt Szent liturgia (Vízszentelés)

–  December 9-én adventi 
imádságos délutánt szervez-
tünk.

–  December 16-án Gödöllő-
Máriabesnyő zarándokhelyet 
látogattuk meg, majd a Budai 
Görögkatolikus Egyházköz-
séget mutatta be Makláry 
Ákos atya, s végül az adventi 
vásárban barangoltunk.

–  2017. december 22-én, pénte-
ken, 17.00 órakor karácsonyi 
lelkigyakorlat lesz a templo-
munkban.

–  Az egyházközség életét képek-
ben az Anarcsi Görög Katoli-
kus Egyházközség  Facebook 
oldalán is megtekinthetjük. 

Monostory Marcell
görögkatolikus parochus
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Január

Július

Február

Augusztus

Március

Szeptember

Április

Október

Május

November

Június

December

 1 H Újév, Fruzsina
 2 K  Ábel, Gergely
 3 Sze Benjamin
 4 Cs Titusz, Leona
 5 P Simon, Cézár 
 6 Szo  Boldizsár, Menyhért
 7 V Attila, Ramóna
 8 H Gyöngyvér
 9 K  Marcell
  10 Sze  Melánia
 11 Cs Ágota, Baltazár
 12 P Ernő
 13 Szo Veronika
 14 V Bódog, Félix
 15 H Lóránt, Loránd
 16 K Gusztáv
 17 Sze Antal, Antónia
 18 Cs Piroska
 19 P Sára, Márió
 20 Szo Fábián, Sebestyén
  21 V Ágnes
  22 H Vince, Artúr
  23 K Zelma, Rajmund
  24 Sze Timót, Xénia
  25 Cs Pál
  26 P Vanda, Paula
  27 Szo Angelika, Angéla
  28 V Károly, Karola
  29 H Adél
  30 K Gerda, Martina
 31 Sze Marcella

  1  V Annamária, Tihamér
  2  H Ottó
  3  K Kornél, Soma
  4  Sze Ulrik
  5  Cs Emese, Sarolta
  6  P Csaba
  7  Szo Apollónia
  8  V Ellák
  9  H Lukrécia
  10  K Amália
  11  Sze Nóra, Lili
  12  Cs Izabella, Dalma
  13  P	 Jenő
  14  Szo Örs, Stella
  15  V Henrik, Roland
  16  H Valter
  17  K Endre, Elek
  18  Sze Frigyes
  19  Cs Emília
  20  P Illés
  21  Szo Daniella, Dániel
  22  V Magdolna
  23  H Lenke
  24 	 K	 Kinga,	Kincső
  25  Sze Kristóf, Jakab
  26  Cs Anna, Anikó
  27  P Olga, Liliána
  28  Szo Szabolcs
  29  V Márta, Flóra
  30  H Judit, Xénia
  31  K Oszkár, Ignác

     1 Cs Ignác
  2 P Karolina, Aida
  3 Szo Balázs
  4 V Ráhel, Csenge
  5 H Ágota, Ingrid
  6 K Dóra, Dorottya
  7 Sze Rómeó, Tódor
  8 Cs Aranka
  9 P Abigél, Alex
  10 Szo Elvira
  11 V Bertold, Marietta
  12 H Lívia, Lídia
  13 K Ella, Linda
  14 Sze Bálint, Valentin
  15 Cs Kolos, Georgina
  16 P Julianna, Lilla
  17 Szo Donát
  18 V Bernadett
  19 H Zsuzsanna
  20 K Aladár, Álmos
  21 Sze Eleonóra
  22 Cs Gerzson
  23 P Alfréd
  24 Szo Mátyás, Jázmin
  25 V Géza
  26 H Edina
  27 K Ákos, Bátor
  28 Sze Elemér

  1  Sze Boglárka, Alfonz
  2  Cs Lehel, Özséb
  3  P Hermina
  4  Szo Domonkos, Dominika
  5  V Krisztina
  6  H Berta, Bettina
  7  K Ibolya
  8  Sze László
		 9		 Cs	 Emőd
  10  P	 Lőrinc
  11  Szo Zsuzsanna, Tiborc
  12  V Klára
  13  H Ipoly
  14  K Marcell
  15  Sze Mária
  16  Cs Ábrahám, Rókus
  17  P Jácint
  18  Szo Ilona
  19  V Huba
  20  H Az állam. ü., István, Vajk
  21  K Sámuel, Hajna
  22  Sze Menyhért, Mirjam
  23  Cs Bence 
  24  P Bertalan
  25  Szo Lajos, Patrícia
  26  V Izsó
  27  H Gáspár
  28  K Ágoston
  29  Sze Beatrix, Erna
  30  Cs Rózsa
  31  P Erika, Bella

 1 Cs Albin
 2 P Lujza
  3  Szo Kornélia
  4  V Kázmér
  5  H Adorján, Adrián
  6  K Leonóra, Inez
  7  Sze Tamás
  8  Cs Zoltán
  9  P Franciska, Fanni
  10  Szo Ildikó
  11  V Szilárd
  12  H Gergely
  13  K Krisztián, Ajtony
  14  Sze Matild
  15  Cs Nemzeti ünnep, Kristóf
  16  P Henrietta
  17  Szo Gertrúd, Patrik
  18  V Sándor, Ede
  19  H József, Bánk
  20  K Klaudia
  21  Sze Benedek
  22  Cs Beáta, Izolda
  23  P	 Emőke
  24  Szo Gábor
  25 V Irén, Írisz
  26  H Emánuel
  27  K Hajnalka
  28  Sze Gedeon
  29  Cs Auguszta
  30  P Zalán Nagypéntek
  31 Szo Árpád

 1  Szo Egyed, Egon
  2  V Rebeka, Dorina
  3  H Hilda
  4  K Rozália
		 5		 Sze	 Viktor,	Lőrinc
  6  Cs Zakariás
  7  P Regina
  8  Szo Mária, Adrienn
  9  V Ádám
  10  H Nikolett, Hunor
  11  K Teodóra
  12  Sze Mária
  13  Cs Kornél
  14  P Szeréna, Roxána
		15		 Szo	 Enikő,	Melitta
  16  V Edit
		17		 H	 Zsófia
  18  K Diána
  19  Sze Vilhelmina
  20  Cs Friderika
  21  P Máté, Mirella
  22  Szo Móric
  23  V Tekla
  24  H Gellért, Mercédesz
  25  K Eufrozina, Kende
  26  Sze Jusztina
  27  Cs Adalbert
  28  P Vencel
  29  Szo Mihály
  30  V Jeromos

 1 V Húsvét, Hugó
  2  H Húsvét, Áron
  3  K Buda, Richárd
  4  Sze Izidor
  5  Cs Vince
  6  P Vilmos, Bíborka
  7  Szo Herman
  8  V Dénes
  9  H Erhard 
  10  K Zsolt
  11  Sze Leó
  12  Cs Gyula
  13  P Ida
  14  Szo Tibor
  15  V Anasztázia, Tas
  16  H Csongor
  17  K Rudolf
  18  Sze Andrea, Ilma
  19  Cs Emma
  20  P Tivadar
  21  Szo Konrád
  22  V Csilla, Noémi
  23  H Béla
  24  K György
  25  Sze Márk
  26  Cs Ervin, Aida
  27  P Zita, Mariann
  28  Szo Valéria
  29  V Péter
  30  H Katalin, Kitti

   1  H Malvin
  2  K Petra
  3  Sze Helga
  4  Cs Ferenc
  5  P Aurél
  6  Szo Brúnó, Renáta
  7  V Amália
  8  H Koppány
  9  K Dénes
  10 Sze Gedeon
  11  Cs Brigitta, Gitta
  12  P Miksa
  13  Szo Kálmán, Ede
  14  V Helén
  15  H Teréz
  16  K Gál
  17  Sze Hedvig
  18  Cs Lukács
  19  P Nándor
  20  Szo Vendel
  21  V Orsolya
		22		 H	 Előd
  23  K Nemzeti ü., Gyöngyi
  24  Sze Salamon
  25  Cs Blanka, Bianka
  26  P Dömötör
  27  Szo Szabina
  28  V Simon, Szimonetta
  29  H Nárcisz
  30  K Alfonz
  31  Sze Farkas

 1  K A munka ünnepe, Fülöp
  2  Sze Zsigmond, Atanáz
 3 Cs Tímea, Irma
  4  P Mónika, Flórián
  5   Szo Györgyi
  6  V Ivett, Frida
  7  H Gizella
  8  K Mihály
  9  Sze Gergely
  10  Cs Ármin, Pálma
  11  P Ferenc
  12  Szo Pongrác
 13  V Szervác, Imola
  14  H Bonifác
		15		 K	 Zsófia
  16  Sze Mózes
  17  Cs Paszkál
  18  P Erik, Alexandra
  19  Szo Ivó, Milán
 20  V Pünkösd, Bernát, Felícia
  21  H Pünkösd, Konstantin
  22  K Júlia, Rita
		23		 Sze	 Dezső
  24  Cs Eszter, Eliza
  25  P Orbán
  26  Szo Fülöp, Evelin
  27  V Hella
  28  H Emil
  29  K Magdolna
  30  Sze Janka
  31  Cs Angéla

  1  Cs Mindenszentek, Marianna
  2  P Achilles
		 3		 Szo	 Győző
  4  V Károly
  5  H Imre
  6  K Lénárd
		 7		 Sze	 Rezső
  8  Cs Zsombor
  9  P Tivadar
  10  Szo Réka
  11  V Márton
  12  H Jónás, Renátó
  13  K Szilvia
  14  Sze Aliz
  15  Cs Albert, Lipót
  16  P Ödön
		17		 Szo	 Hortenzia,	Gergő
  18  V	 Jenő
  19  H Erzsébet, Zsóka
  20  K Jolán
  21  Sze Olivér
  22  Cs Cecília
  23  P Kelemen, Klementina
  24  Szo Emma
  25  V Katalin
  26  H Virág
  27  K Virgil
  28  Sze Stefánia
  29  Cs Taksony
  30  P András, Andor

  1  P Tünde
  2  Szo Kármen, Anita
  3  V Klotild
  4  H Bulcsú
  5  K Fatime
  6  Sze Norbert, Cintia
  7  Cs Róbert
  8  P Medárd
  9  Szo Félix
  10  V Margit, Gréta
  11  H Barnabás
  12  K	 Villő
  13  Sze Antal, Anett
  14  Cs Vazul
  15  P Jolán, Vid
  16  Szo Jusztin
  17  V Laura, Alida
  18  H Arnold, Levente
  19  K Gyárfás
  20  Sze Rafael
  21  Cs Alajos, Leila
  22  P Paulina
  23  Szo Zoltán, Szidónia
  24  V Iván
  25  H Vilmos, Viola
  26  K János, Pál
  27  Sze László
  28  Cs Levente, Irén
  29  P Péter, Pál
  30  Szo Pál

  1  Szo Elza
  2  V Melinda, Vivien
  3  H Ferenc, Olívia
  4  K Borbála, Barbara
  5  Sze Vilma
  6  Cs Miklós
  7  P Ambrus
  8  Szo Mária
  9  V Natália
  10  H Judit
  11  K Árpád
  12  Sze Gabriella
  13  Cs Luca, Otília
  14  P Szilárda
  15  Szo Valér
  16  V Etelka, Aletta
  17  H Lázár, Olimpia
  18  K Auguszta
  19  Sze Viola
		20		 Cs	 Teofil
  21  P Tamás
  22  Szo Zénó
  23  V Viktória
  24  H Ádám, Éva
  25  K Karácsony, Eugénia
  26  Sze Karácsony, István
  27  Cs János
  28  P Kamilla
  29  Szo Tamás, Tamara
  30  V Dávid
  31  H Szilveszter

falinaptár
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A mi óvodánkban minden 
feltétel kiválóan alkal-

mas a gyermekek nevelésé-
hez-fejlesztéséhez, amelyet 
a támogató önkormányzat-
nak köszönhetünk. 

Minden évben van lehetősé-
günk fejleszteni a tárgyi feltét-
eleinket, amelynek színvonala 
már most is példaértékű. A meg-
valósult fejlesztések a teljesség 
igénye nélkül: Óvodai beren-
dezések, asztalok, székek, öltö-
zőszekrények zárt szekrényre 
cserélése, festés, udvari játék-
eszközök beszerzése /libikóka, 
mászóka, labdadobáló/, vala-
mennyi játékeszköz alá, köré 
ütéscsillapító folyami homok 
terítése, udvari ivókút telepítése. 
Természetesen mindezek mellett 
a gyermekek képességfejleszté-
séhez szükséges egyéb eszközök 
is rendelkezésre állnak. 

Az udvarunk most már nagyon 
szép lenne, ha sajnálatos módon 
a vandalizmus nem jelenne 
meg folyamatosan. Elszomorí-
tó, hogy a bekamerázott udva-
runkat, az óvodás gyermekek 
játékát, folyamatosan tönkre 
teszik. Ezúton is kérem a ked-
ves anarcsi lakosokat, hogy ne 
hagyjuk tönkretenni értékeinket, 
segítsenek nekünk ebben!

Az intézményünkben a napi 
szervezett tevékenységek mellett 
több Tehetségműhelyt működte-
tünk. Egy-egy műhelyben 10-15 
gyermek vesz részt.   Ebben 
az évben Zene-ovi, Mesekuckó, 
Kreatív kezecskék és Fit-ball 
foglalkozásokon próbálhatják ki 
a gyermekek a képességeiket. 
Egy pályázat jóvoltából a Sport 
Manó programba kapcsolódott 

be intézményünk, amely lehető-
séget ad arra, hogy a megnyert 
sporteszközökkel a gyermekek 
mozgásfejlesztése tudatosan, 
célirányosan nyomon követhető 
legyen.  Gyermekjóga foglalko-
zást is választhatnak a szülők és 
a gyermekek, amely nagy nép-
szerűségnek örvend.  A szülők 
választása alapján hittan oktatás-
ban is részesülnek. Valamennyi 
óvodás gyermekünk használhat-
ja a sószobát. Szeptember első 
heteiben a legfontosabb felada-
tunk az új gyerekek fogadása, 
beszoktatása, az érzelmi bizton-
ság megteremtése, a szociali-
záció. Az ovikezdés mérföldkő 
a család életében. Nincs olyan 
gyerek, aki előbb vagy utóbb ne 
szokna be az óvodai közösség-
be, ám sok múlik a szülőkön, és 
természetesen az intézményen. 
A beszoktatásra készülni kell!

Természetesnek tartjuk az 
egyéni eltérést, igényekhez való 
igazodást, amely a gyermek-
kel való bánásmódban jelenik 
meg. Az érzelmileg érettebb és 
a kevésbé érett gyermekekhez 
különböző módszerek alkalma-
zásával keresünk „utat”.

Gyermeknevelésünk a család 
intézményének tiszteletén alap-
szik. A gyermek fejlődéséért 
elsősorban a család a felelős, 
de egyenrangú nevelőpartneri 
viszonyban érhetünk el valós 
eredményeket. A beilleszke-
dés folyamatát akkor tekint-
jük befejezettnek, amikor azt 
tapasztaljuk, hogy a szülő és 
a gyermek viselkedésében már 
megfigyelhetőek az elfogadás 
jelei (személyek, környezet). 
A befogadás nehézségein túl 
vagyunk, a kis ovisaink öröm-
mel érkeznek hozzánk, jól érzik 
magukat a közösségben. Már az 
első sétákon, kiránduláson is túl 
vannak, amelyek nem kis kihí-
vást jelentenek egy 2,5-3 éves 
gyermeknek. Az óvodánkban 
kihasználva a környezetünk a 
helyi sajátosságaink adta lehe-
tőségeket, minden évszakban 
olyan projekteket valósítunk 
meg, amelyben a gyermekek-
nek a tapasztalatszerzésre, 
élménygyűjtésre alkalmat nyúj-
tunk. Köszönjük mindazoknak 
a támogatását, akik lehetőséget 
adtak, hogy a gyermekek kipró-
bálhassák a szilvalekvárfőzést, a 
kukoricatörést, az almaszedést, 
azt, hogy tapasztalatot, élményt 
gyűjthettek. Már hagyománnyá 
vált, hogy a Szülőket is meghív-
juk az Őszi projektzáró rendez-
vényünkre. Ezek az alkalmak 
maradandó élményt nyújtanak 
gyermeknek, szülőnek, óvodánk 
dolgozóinak egyaránt. Sok érde-
kes és ötletes termésbáb készült, 
volt tökfaragás majd kiállítás az 
elkészült „remekművekből”. A 
nyílt napunkon minden gyerek 
szülője részt vehetett, amelyet 
a Márton napi programunkon is 

megtehettek. A mi óvodánkba 
olyan szülők járatják a gyerekei-
ket, akiknek fontos az együttmű-
ködés, az együttnevelés, ezért 
mindig számos szülő jön el hoz-
zánk. A Márton napon megele-
venítették a Pillangó csoportos 
gyermekek Márton legendáját, 
együtt énekeltek, táncoltak a szü-
lőkkel. A kis Méhecskecsopor-
tosok bemutatták az alkalomhoz 
illő népi dalosjátékokat, versi-
kéket. A lámpások készítésében 
a szülők aktívan részt vettek, 
amellyel utána fel is vonultunk a 
település központjába. Az eddig 
eltelt néhány hónapban már ren-
geteg élményt szereztek a gyer-
mekek. A könyvtárban érdekes, 
interaktív könyvbemutatón vet-
tek részt, Pap községben állat-
simogatóban ismerkedhettek 
az állatokkal, gondozásukkal, a 
Kisvárdán színházi bérletes elő-
adás keretében láthatták a Dió-
törő zenés műsort.

A szülők tájékoztatását, támo-
gatását a nevelési nehézségek 
megoldásában fontosnak tartjuk. 
Ezt figyelembe véve a gyer-
meki fejlődés sajátosságairól, 
az iskolaérettség kritériumairól 
Kisvárdai Nevelési Tanácsadó 
kiváló szakembere, gyógype-
dagógusa, logopédusa tartott 
előadást. A Mikulás is  megér-
kezett hozzánk, aki a fenntartó 
önkormányzat ajándékát hozta. 
Előttünk álló esemény, amelyre 
már a Pillangó csoportos gyer-
mekek izgatottan készülnek, 
a települési szinten szervezett 
Adventi gyertyagyújtás, ahol 
bemutatkoznak kis műsorukkal. 
A karácsony érkezését az óvo-
dában is izgatott készülődéssel, 
sok érdekes tevékenység szerve-
zésével várjuk. Kívánok minden 
kedves anarcsi lakosnak áldott, 
békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket az Óvoda valamennyi 
dolgozója nevében!

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

Kristóf Ibolya óvodavezető

A teljesség igénye nél-
kül szemezgessünk a 

2017-es év emlékezetes 
egyházközségi eseményei 
közül, amelyek örömmel 
és reménnyel töltik el a 
szívünket így az év vége 
és a következő év felé 
haladva!

–  A házszentelésekkel, a lakó-
házak megáldásával kezd-
tük az évet, ami azért fontos 
az egyházközség életében, 
mert ilyenkor a pap „házhoz 
megy”, meglátogatja  a csa-
ládot, és közösen imádkozva 
a Jóisten áldását kérjük az 
egész családra. Rohanó vilá-
gunkban legalább ilyenkor 
tudunk egy kicsit kötetle-
nebbül is beszélgetni. Szinte 
mindenki várja, és fontosnak 
tartja a katolikusoknál ezt a 
napot.

–  A nagyböjti időszakban az 
esperesi kerület parókiá-
it látogatjuk végig. Az idén 
már az ötödik alkalom volt, 
hogy a nagyböjt egy szerdá-
ján az Előszenteltek Liturgi-
ájára hozzánk is ellátogattak 
a környező településekről.  
Lélekemelő élmény, amikor a 
nagyböjti énekek különleges 
dallamai telezengik a templo-
munkat és a lelkünket. Közös 
teázás, pogácsázás és beszél-
getés követi a szertartást. 

–  Hála Istennek évről évre egy-
re több pászkaszenteléskor 
(húsvéti eledelek megáldá-
sa) a kosarak száma. Ez az 
ősi hagyomány újra fontossá 
kezd válni.

–  Idén májusban is volt első ál-
do zás. 8 fiú és 5 kislány vette 
magához a Szent Euchariszti-
át (Krisztus testét és vérét).

–  A húsvéti és karácsonyi lel-
kigyakorlatok mellett június 
elején egy kilenc fős felnőtt 
csapattal Fűzérradványon 
voltunk egy háromnapos lel-

kigyakorlaton. Már visszajá-
rók vagyunk. Tavaly is vol-
tunk, és jövőre is tervezzük. 

–  Részt vettünk Alsóregmecen 
az anarcsi születésű Szatmári 
Béla esperes atya aranymi-
séjén (50 éves papi szolgá-
lat hálaadó Szent Liturgiá-
ja), ahol nagy szeretettel és 
meghatottsággal fogadtak 
bennünket.

–  Az idei egyházközségi kirán-
dulás célja Róma, Kassa, 
Nagyvárad után Szatmár-
németi, majd onnan Nagy-
károly volt.  Csengerben a 
görögkatolikus „Makovecz 
templomot” néztük meg,  
majd a középkori református 
templomot. Szatmárnémeti-
ben az ottani görögkatolikus 
egyházközséggel ismerked-
tünk, utána pedig a római 
katolikus püspökséget láto-
gattuk meg. Ezt követően a 
várost fedeztük föl és egy jó 
ebéd elfogyasztása után, kipi-
henve, felfrissülve Nagyká-
rolyba utaztunk, ahol a felújí-
tott kastélyt jártuk be. Haza-
felé Nyírbátorban fagyiztunk, 
és a gondviselés kegyelméből 
a cukrászdában vészeltük át 
a borzasztó felhőszakadást. 
Sikeresen, élményekben gaz-
dagon és fáradtan tértünk 
haza.

–  Szatmárnémetiben vendég-
ségbe hívtuk Pallai Béla 
parókus atyát és egyházköz-
ségét. Éltek is a lehetőséggel, 
mert a templombúcsúra egy 
busszal zarándokoltak el hoz-
zánk. Nagyon tetszett nekik 
a Czóbel- kúria, a Bárókert, 
a felújított templomunk, a 
búcsúi szíveslátás.

–  2012. november 30-ára 
készült el a terveknek megfe-
lelően a templomunk felújítá-
sa.  Gondoljunk bele, már öt 
év telt el azóta... Jövőre lesz 
a felszentelésének az ötödik 
évfordulója.

Czóbel Minka Óvodában történtEgyházközségi 
visszatekintő

„Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már.”

Thomas Hardy

50 éves házasság évfordulóját ünnepelte Herczeg József és neje Szécsi 
Mária. Két gyermekük, 5 unokájuk és egy dédunokájuk köszöntötte 
őket  az aranylakodalom alkalmából. A jeles napon az 50 évvel ezelőtti 
fogadalmukat a görög katolikus templomban erősítették meg. 

Karácsonyi Szent Liturgia 
a katolikus templomban

Dec. 24.  11.00 óra Szent liturgia
 este 8.30 óra Szentestei Szent liturgia, kántálás
Dec. 25.  11.00 óra Gyermekek műsora utána Szent liturgia
Dec. 26.  11.00 óra római katolikus Szent Mise
Dec. 27.  11.00 óra Szent liturgia
Dec. 31.  11.00 óra Szent liturgia (óév végi hálaadás)

2018
Jan. 1.  11.00 óra újévi Szent liturgia 
Jan. 6.  9.00 óra vízkereszt Szent liturgia (Vízszentelés)

–  December 9-én adventi 
imádságos délutánt szervez-
tünk.

–  December 16-án Gödöllő-
Máriabesnyő zarándokhelyet 
látogattuk meg, majd a Budai 
Görögkatolikus Egyházköz-
séget mutatta be Makláry 
Ákos atya, s végül az adventi 
vásárban barangoltunk.

–  2017. december 22-én, pénte-
ken, 17.00 órakor karácsonyi 
lelkigyakorlat lesz a templo-
munkban.

–  Az egyházközség életét képek-
ben az Anarcsi Görög Katoli-
kus Egyházközség  Facebook 
oldalán is megtekinthetjük. 

Monostory Marcell
görögkatolikus parochus
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CsengőszóAkármennyire is sze-
rették volna a tanu-

lók, hogy a nyári szünet 
tovább tartson szeptem-
ber elsején megszólalt az 
iskolai csengő és ezzel 
megkezdődött a tanév. 

Örömmel köszöntöttük a kis 
első osztályosokat: 
Balogh Zsófia
Berta Lara
Farkas Benett Tamás
Farkas Sándor
Kecskeméti Violetta
Kuczik Máté
Nagy Boglárka 
Peti Attila
Radics Ádám
Szabó Luca
Szász Csaba
Tóth Dávid
Varga Dalma

 
 Minden jó ha, ha jó a vége 

– mondja a közmondás. Mi 
megfordítottuk, minden jó, ha 
jól kezdődik, ezért a tanévet 
alapítványi nappal kezdtük. Az 
„Anarcsi iskolás gyermekekért” 
Alapítvány és Anarcs Község 
Önkormányzata támogatásával 
egész napos tanévkezdő bulival 
indítottuk az évet. 

A hivatalos tanévnyitó után 
finom tízóraival indult a nap. Az 
udvaron már várta a tanulókat 
a „gumiszamár” (ugráló), ahol 
kedvükre ugrálhattak, szórakoz-
hattak. Egész nap választhat-
tak a népi játékok kipróbálása, 
a számháború és a mozgásos 
versenyek közül, sőt még raj-
zolásra, színezésre jutott idő. A 
jó étvággyal elfogyasztott ebé-
det a táncházban mozoghattuk 
le, a Nyírség néptáncegyüttes 
táncosainak irányításával. A 
délután folyamán az alapítvány 
nyugdíjas támogatói népi étele-
ket készítettek,  jócskán fogyott 
krumplilángos és a lapcsánka is.

A következő napok már a 
tanulásról szóltak, s bizony 
mára már az elsősök is  „ruti-
nos” diákokká váltak. Tanító 
nénijük, Tamásné Murin Móni-
ka segítségével belekóstoltak 
a betűtanulás, a számolás rej-
telmeibe, megtanulták megsze-
lídíteni a ceruzát és betűket 
formálni, sőt el is olvasni, hogy 
mit is írtak. A tanulók, a szülők 
és tanító nénijük együtt élik 
meg az írás-olvasás-számolás 
tudományának  elsajátításának 
küzdelmeit és örömeit.

A többi diákunk sem unat-
kozott, hisz a tanulás mellett 
érdekes és izgalmas programok 
vártak rájuk. A magyar nép-
mese napját előadással, mese-
nézéssel, kedvenc mesehősnek 
öltözve köszöntöttük. Közben 

elkezdődött a pogácsakészítés, 
melyet Boriné Margitka néni 
sütött nekünk. Minden tanu-
ló elkészítette a vándortarisz-
nyáját, amit feltett az „égigérő 
fára”, s ha elég szép volt a 
tarisznya (természetesen min-
denkié az volt!) megkapta az 
útravaló hamuban sült pogá-
csát, ami olyan finom volt, 
hogy azon nyomban mindenki 
el is fogyasztotta.

A teljes iskolát megmozgat-
ta a papírgyűjtés. Meg is telt 
egy pótkocsi diákjaink szorgos 
gyűjtése nyomán. 

Nebulóink minden hónapban 
vetélkedhettek, megmérethet-
ték tantárgyi tudásukat, sport-
versenyeken vettek részt. 

Az alsósok és a felsősök is 
válthattak színházbérletet, ők 

már izgalmas színházi előadá-
sokat is láttak Kisvárdában. 
Október 6-án osztálykeretben 
emlékeztünk meg az aradi 
hősökről. Október 23-án a 6. 
és a 8. osztály emlékezetes pil-
lanatokat teremtett számunk-
ra, amikor lélekemelő módon 
elevenítették fel  a forradalom 
eseményeit.

November végén az Erzsé-
bet napot szent Erzsébetre 
emlékezve köszöntöttük. Meg-
ismerkedtünk a jótékonyságá-
ról híres asszony történetével, 
majd minden osztály karácso-
nyi jókívánságot olvasott fel 
az iskolaközösség számára. A 
program zárásaként elfogyasz-
tottuk azt a pogácsát, melyet 
az iskolai alapítvány önkéntes 
segítői sütöttek számunkra. Ez 
bizony olyan finom volt, hogy 
egy morzsa sem maradt belőle.

Már november végén elkez-
dődött az ünnepi készülődés az 
iskolánkban. Az első adventi 
vasárnapon az alsó tagozatos 
tanulók részvételével, énekszó-
val és versekkel köszöntöttük 
az Úr eljövetelét.

A téli szünet előtt december 
15-én (pénteken) délután 4 órá-
tól szeretettel hívtuk és vártuk a 
szülőket, nagyszülőket és min-
den anarcsi lakost az iskolai 
karácsonyi ünnepségünkre. A 
műsor után jótékonysági vásárt 
tartottunk, ahol a tanulók, szü-
lők, nevelők által szeretettel 
készített karácsonyi ajándéktár-
gyak, finomságok között válo-
gathattak az érdeklődők.

Az ünnep közeledtével az 
iskola tanulóközössége és dol-
gozói nevében áldott, szeretet-
ben, békességben megélt kará-
csonyt és boldog új esztendőt 
kívánok: 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

REFORMÁTUS HÍREK

Ünnepi istentiszteleti alkalma-
ink a református templomban

ünnepi istentiszteleti alkalmaink a református templomban: 
December 20-23. (szerda-szombat): 

l 18.00 óra Bűnbánati istentiszteletek 
December 24. (Advent 4) 

l 11.00 óra Ünnepi istentisztelet
l 18.00 óra – szenteste gyermekek karácsonyi műsora

December 25. Karácsony 1. nap: 
l  11.00 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet – legátus 

szolgálata
l  15.00 óra – Ünnepi istentisztelet – házassági jubilálók 

alkalma
December 26. Karácsony 2. nap: 

l 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet – legátus szolgálata
December 31. 

l 11.00 óra –  délelőtti istentisztelet
l 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet

Január 1. 
l 11.00 óra – Újévi istentisztelet

A reformáció 500. évében, 
2017. október 8-án egyház-
községi választói közgyűlést 
tartottunk, ahol törvényeink 
értelmében megválasztottuk a 
2018-2024 ciklusra egyház-
községünk vezető testületé-
nek tagjait, a presbitériumot. 
Az Anarcsi Gyülekezetben 12 
presbiter, köztük 1 gondnok 
kezdi meg szolgálatát az új 
egyházi ciklusban. A válasz-
tás eredménye: gondnok – 
Takács Tamás; presbiterek: 
Benga Éva, Csépke Atti-
la, Dajka Károly, Hosszú 
Jánosné, Hosszú Józsefné, 
Király László, Lakatos Bar-

na, Takács Ádám, Takács 
Mariann, Takács Nándor, 
Takács Tamás, Váradi Kál-
mán. Pótpresbiterek:  Kovács 
Margit, K. Takács József, 
Kézi János, Magyar Dávid, 
Kertész Árpádné. Tiszteletbe-
li presbiterek: Szabó István, 
László József, Éles Károly. 

A presbiterek ünnepélyes 
fogadalomtétele Advent 3. 
vasárnapján, 2017. december 
17-én lesz a délelőtti isten-
tisztelet keretében. Ezúton is 
gratulálunk a megválasztott 
presbitereknek és Isten áldá-
sát kívánjuk a gyülekezetben 
való szolgálatukra!

Presbiterválasztás Refis kiszállás 
Adventben

Advent 2. vasárnapján, 
2017. december 10-én a dél-
előtti istentiszteletre (11.00 
órakor) vendégek érkeznek 
gyülekezetünkbe, a Kisvárdai 
Református Általános Isko-
la 3. osztályos diákjai, akik 
adventi műsorral örvendez-
tetnek meg bennünket. Szere-
tettel várunk minden kedves 
érdeklődőt az ünnepi isten-
tiszteletre!

lEGÁtUS
Karácsony ünnepére a 

hagyományokhoz hűen legá-
tus érkezik a gyülekezetünk-
be, hogy hirdesse közöttünk 
a Jézus Krisztus születéséről 
szóló evangéliumot. Legá-
tusunk: Kovács Patrícia 3. 
éves teológus-lelkész szakos 
hallgató a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egye-
temről. Ezúton köszönjük 
meg a legátum adományokat, 
amellyel legátusunkat és a 
DRHE lelkészképző intéz-
ményt támogatjuk.

Szenteste
Szenteste, december 24-én 18.00 órakor 
ünnepi istentiszteletet tartunk, melynek 
keretében a református gyülekezet 
ifjúsága karácsonyi műsort ad, ver-
sekben és énekekben mesélve el a 
Jézus Krisztus születéséről szóló 
örömhírt. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a 
Testvéreket az ünnepi alka-
lomra!

Meghívás –
Házassági Jubilálók!

„Hol Hit, ott Szeretet. Hol 
Szeretet, ott Béke. Hol Béke, ott 
Áldás. Hol Áldás, ott Isten, Hol 
Isten, ott szükség nincsen!” Sze-
retettel hívjuk és várjuk 2017. 
december 25-én karácsony első 
napján a református templomba 
a délután 15.00 órakor kezdő-
dő ünnepi istentiszteletre azokat 
a házaspárokat, akik ebben az 
esztendőben ünneplik házassá-
guknak valamely kerek évfor-
dulóját. Az ünnepi istentisztelet 

keretében alkalmat készítünk 
arra, hogy a karácsonyi örömhír 
mellett a házaspárokkal együtt 
örüljünk és adjunk hálát azokért 
az évekért, amelyben Isten meg-
őrizte és békességben megtar-
totta házasságukat. Ha meghí-
vásunkat elfogadják, részvételi 
szándékukat, kérem, jelezzék 
előre a Lelkészi Hivatalban! 

Tel: +36 30 393 7860
Testvéri szeretettel: Diák Péter 

ref. lelkész

Szilveszteri Református 
Jótékonysági Bál

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, 
családjaikat és baráti társaságokat, felekezetre és 
lakóhelyre való tekintet nélkül, a 2017. december 

31-én tartandó Szilveszteri Jótékonysági Bálunkra.
Belépőjegy: 6.000 Ft személyenként. 

Helyszín: Általános Iskola tornaterme. 
Kérjük a leendő bálozókat és 

támogatóinkat, hogy a belépő-
jegyek mellett tombolatárgyak 
felajánlásával támogassák ren-
dezvényünket! Felajánlásaikat 

előre is köszönjük!
Kezdés:  

este 7 óra. 
Jegyek kaphatók  

(korlátozott számban 180 fő)  
és a felajánlások leadhatók:  
a Csillag Közösségi Házban  

(Református Templom mellett). 

tel.: +36 70 500 3418
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2016. január 1. – 2017. december 3.

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Sivák Bence Kisvárda, 2016. január 12., szülei: Csiki Nikolett, Sivák Sándor
takács Károly Kisvárda, 2016. január 16.,   szülei: Blaskó Tünde, Takács Károly
takács Marcell Kisvárda, 2016. január 17.,   szülei: Takács Melinda
Karskó Zalán István Kisvárda, 2016. január 31.,   szülei: Maczkó Beáta, Karskó István
Pintér lászló Debrecen, 2016. február 4.,   szülei: Takács Orsolya, Pintér László
Nagy Gergely Debrecen, 2016. február 11.,   szülei: Szabó Erika, Nagy Gergely
Nagy Ákos Debrecen, 2016. február 11.,   szülei: Szabó Erika, Nagy Gergely
varró Katinka Nyíregyháza, 2016. február 19.,   szülei: Csordás Viktória Vanda, Varró István
Szikora Natália Kisvárda, 2016. március 7.,   szülei: Balogh Patrícia, Szikora Zsolt
Király Noel Kisvárda, 2016. április 13.,   szülei: Királycsik Mária, Király Zsolt
Kelemen Dorka Kisvárda, 2016. április 17.,   szülei: Mészáros Enikő, Kelemen István
Bakai Máté Kisvárda, 2016. április 18.,   szülei: Sándor Zsuzsa, Bakai Tamás
Horváth Dorottya Kisvárda, 2016. április 22.,   szülei: Dudás Éva, Horváth Norbert
Márton Csenge Kisvárda, 2016. május 23.,   szülei: Jónás Alexandra, Márton Mihály
Kőrizs Balázs Kisvárda, 2016. július 8.,   szülei: Kancsura Éva, Kőrizs Szabolcs
Jenei Janka Zsanka Nyíregyháza, 2016. július 29.,  szülei: Kocák Katalin, Jenei István
Jenei Zsombor Zénó Nyíregyháza, 2016. július 29.,  szülei: Kocák Katalin, Jenei István
veres Balázs Kisvárda, 2016. augusztus 18.,  szülei: Takács Tímea, Veres Gábor
Dér Noel Kisvárda, 2016. szeptember 21.,  szülei: Herczeg Beáta, dr. Dér András
Molnár lászló Milán Kisvárda, 2016. október 9.,  szülei: Nagy Bernadett, Molnár László
Molnár Maja Kisvárda, 2016. október 18.,  szülei: Bányai Zsuzsanna, Molnár Szabolcs
Farkas Milán Kisvárda, 2016. október 21.,  szülei: Lakatos Renáta, Farkas Tamás
Berta Zoltán Kisvárda, 2016. november 27.,  szülei: Paszternák Judit Adrienn, Berta Zoltán
Márta veronika Kisvárda, 2016. december 9.,   szülei: Hossszú Veronika, Márta Viktor
Kiss Nolen Kisvárda, 2016. december 27.,   szülei: Komló Ildikó, Kiss Tamás
Kiss Maja Kisvárda, 2016. december 27.,   szülei: Komló Ildikó, Kiss Tamás
Pirigyi Bettina Kisvárda, 2017. január 10.,  szülei: Nagy Anita, Pirigyi István
Zámbó Jázmin Kisvárda, 2017. január 18.,  szülei: Pataki Eszmeralda, Zámbó Lajos
Háda viktória Elena Kisvárda, 2017. március 1.,  szülei: Kecskeméti Ilona, Háda Pál
Kovács Natasa Kisvárda, 2017. március 4.,  szülei: Farkas Zsuzsanna, Kovács Gergő
Szikora liliána Kisvárda, 2017. március 19.,  szülei: Balogh Patrícia, Szikora Zsolt
Csajkó Dorina Kisvárda, 2017. április 8.,  szülei: Petró Veronika, Csajkó Tibor
Berta Hanna Nyíregyháza, 2017. április 25.,  szülei: Bíró Melinda, Berta László
Katona Attila Kisvárda, 2017. május 9.,  szülei: Kovács Vivien, Katona Attila
torma lorina Kisvárda, 2017. május 23.,  szülei: File Patrícia, Torma Zoltán Sándor
Szepessy Áron Kisvárda, 2017. július 5.,  szülei: Jándék Erika, Szepessy Gábor
Paszternák Botond Kisvárda, 2017. július 9.,  szülei: Molnár Annamária, Paszternák András
Káté lilien Kisvárda, 2017. augusztus 6.,  szülei: Márton Éva, Káté László
Moldvai Dániel Kisvárda, 2017. augusztus 16.,  szülei: Kovács Éva, Moldvai Ferenc
Balogh Hanna Kisvárda, 2017. szeptember 5.,  szülei: Batta Kitti, Balogh József
Márton laura Nikolett Kisvárda, 2017. október 3.,  szülei: Tóth Nikolett, Márton Zsolt
Gégény Fanni Kisvárda, 2017. október 24.,  szülei: Nagy Ágnes, Gégény Miklós
Sebestyén Milán Kisvárda, 2017. november 20.,  szülei: Takács Renáta, Sebestyén Richárd

„Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, 
de valakinek te jelented magát a világot!”

(Gabriel García Márquez)

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Oláh József Anarcs, 2016. január 25.
Kiss András Kisvárda, 2016. január 31.
Sallai Attila Kisvárda, 2016. február 8.
Váradi Károly Kisvárda, 2016. február 9.
Sólyom Antal Imre Kisvárda, 2016. március 1.

Váradi Alajos Kisvárda, 2016. március 13.
Karádi Jánosné Anarcs, 2016. március 14.
Váradi Károly Kisvárda, 2016. március 20.
Balog Béla Anarcs, 2016. március 27.
Papp Jánosné Kisvárda, 2016. április 9.
Séra Lajos Anarcs, 2016. április 10.
Magyar Ferenc Kisvárda, 2016. április 19.
Takács Ferenc Kisvárda, 2016. május 5.
Kocserha Albertné Kisvárda, 2016. május 5.
Váradi Istvánné Kisvárda, 2016. május 18.
Murin László Kisvárda, 2016. július 8.
Szabó Józsefné Kisvárda, 2016. július 12.
Bíró Jánosné Kisvárda, 2016. július 19.
Barnai Dávid Kisvárda, 2016. szeptember 14.
Krakk Józsefné Fényeslitke, 2016. október 8.
Pongó Sándor Anarcs, 2016. október 20.
Fazekas Imréné Kisvárda, 2016. november 2.
Nagy István Kisvárda, 2016. november 20.
Csépke Ferenc Attila Kisvárda, 2016. december 13.
Csépke Lászlóné Kisvárda, 2016.  december 17.

Zámbó József Kisvárda, 2016. december 20.
Paszternák András Anarcs, 2016. december 22.
Drótár Andrásné Kisvárda, 2017. január 2.
Pocsai Ferenc Anarcs, 2017. január 6.
Horváth József Kisvárda, 2017. január 8.
Bíró Józsefné Kisvárda, 2017. január 21.
Barna Istvánné Kisvárda, 2017. február 2.
Takács István Anarcs, 2017. február 3.
Dajka Sándorné Kisvárda, 2017. február 26.
Jerkus István Anarcs, 2017. március 10.
Horváth Jánosné Kisvárda, 2017. március 22.
Orbán Sándor Anarcs, 2017. április 12.
Pazonyi István Kisvárda, 2017. június 6.
Csépke Lászlóné Anarcs, 2017. június 22.
Kertész Lászlóné Kisvárda, 2017. július 18.
Murin Jánosné   Gyál 2017. szeptember 29.
Grósz Ferenc Anarcs, 2017. augusztus 5.
Filip András Tornyospálca, 2017. szeptember 19.
Takács Kálmán Kisvárda, 2017. szeptember 21.
Takács Ferencné Anarcs, 2017. december 3.

„Azt mondod: – Nincs többé! – 
Jaj, mennyire tévedsz!
Azért mert nem látod, 
arcához nem érhetsz?
Fizikai teste eltűnt a világból,
de nem szűnt meg lelke, 
más síkon él, s máshol.”

(Aranyosi Ervin)

„Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.”

(Edith Piaf)

Akik összekötötték
életüket:

Aros Viktor – Gergely Erika
2016. március 26.

Kőrizs Szabolcs János –  
Kancsura Éva
2016. június 6.

Szikora Zsolt –  
Balogh Patrícia 

2016. július 11.
Tótik Tibor – Tóth Margit

2016. július 25.
Kiss Tamás Károly –  

Komló Ildikó
2016. szeptember 10.

Varga Viktor –  
Szoták Andrea

2017. június 6.
Király Tamás –  

Lakatos Klaudia
2017. június 10.
Szép Károly –  

Takács Barbara
2017.augusztus 19.

Nyiri István – Márkus Katalin
2017. szeptember 9.
Balobás Ferenc – 

Nagy Tímea
2017. szeptember 23.

Egy hosszú élet munkája, 
eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek 
meg kell nyilvánulnia a tár-
sadalom tagjai, közösségei, 
intézményei részéről. Magyar-
ország Kormánya az Idősügyi 
Tanács kezdeményezésére, a 
szépkorúak iránti társadalmi 
megbecsülés kifejezésekép-
pen a Kormány Magyaror-
szág nevében köszönti a 90., 
a 95., a 100., a 105., a 110. 
és a 115. életévüket betöl-
tött, Magyarországon beje-
lentett lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárokat.

2016 augusztusában Anarcs 
Község Önkormányzata 
nevében Kalinák József pol-
gármester úr köszöntötte a 90 
esztendős Murin Jánosnét. 

Az akkor még jó egész-
ségnek örvendő Ilonka néni 
örömmel és szeretettel várta 
vendégeit.

1926. augusztus 3-án 
Anarcson látta meg a napvi-
lágot, szép nagy családban 
nevelkedett. Már gyermek-
ként megtanulta mi a mező-
gazdasági munka, mert sokat 
kellett segédkeznie.

Murin Jánossal kötött 
házasságából két gyermek 
született, akiket férje halá-
la után egyedül nevelt, nagy 

szeretetben és szorgalmas 
munka mellett.

A helyi termelőszövetkezet-
ben dolgozott és onnan ment 
nyugdíjba. A megérdemelt 
pihenés évei nem a tétlenke-
dést jelentették számára, éle-
te volt a munkálkodás, soha 
nem szeretett munka nélkül 
élni. Jó kedélye, optimizmusa 
megszépítették napjait, melyet 
unokái és három dédunokája 
aranyozott be. A nagyit, dédit 
gyakran látogatta családja, 
aki mindig nagyon várta eze-
ket a pillanatokat. Ilonka néni 
szívesen beszélgetett ismerő-
sivel is. Hosszú élete tapasz-
talatait megosztotta család-
jával, példát mutatott nekik 
türelemből, jóindulatból és 
pozitív életszemléletből.

Sajnos Ilonka néni az ősz 
folyamán itt hagyott bennün-
ket. Szeretettel emlékezünk 
rá, nyugodjon békében! KZ

90 évesek köszöntése

S az esztendő hiába fordul újra,
a lombokkal hiába sápadok,
ott élek én pirostüzesre gyúlva,
ahogy régente annyit láttatok.

(Áprily Lajos)

Reformáció 500 
Történelmi vetélkedő
A reformáció, amely a katolikus egyház megújítására törekvő 

mozgalmat jelentette, 500 évvel ezelőtt történt. Luther Már-
ton Ágoston rendi szerzetes 1517-ben függesztette ki 95 pontból 
álló tanításait. Célja az volt, hogy az egyházat átalakítsa, megre-
formálja. Kisvárdában, a Várday István Városi Könyvtár a refor-
máció 500 éves emlékére történelmi vetélkedőt szervezett. Ezen 
a rendezvényen – szeptember 21-én – iskolánk öt tanulója vett 
részt. Farkas Bianka (8. o), Németh Nóra (8. o.), Varga Nikolett 
(7. o.), Rubóczki Stefánia (7. o.), Nagy Liliána (7. o.). A tanu-
lók érdekes és izgalmas feladatokon keresztül adhattak számot 
tudásukról: a történelmi háttérről, a reformáció kultúrában elért 
eredményeiről, a kisvárdai egyházi épületekről. Tanulóink ered-
ményesen szerepeltek a csapatok versenyében, ahol a kisvárdai 
és a dögei általános iskolásokkal mérhették össze tudásukat. A 
színvonalas vetélkedő végén a szervezők értékes könyvjutalom-
mal ajándékozták meg a tanulókat, így mindenki győztesnek 
érezhette magát. Csépke Dóra, felkészítő tanár

Irodalmi teadélután 
Anarcs község Önkormány-

zata és a Czóbel Minka Bará-
ti Kör 2017. június 7-én a 
Czóbel-kúria teraszán Czóbel 
Minka születésének 162. évfor-
dulójára emlékezett irodalmi 
teadélután keretében. Nagy 
örömünkre a helyi érdeklő-
dők mellett a kisvárdai Béres 
József TIT Egyesület tagjai 
szép számban eljöttek rendez-
vényünkre. A költőnőhöz és 
Anarcshoz kapcsolódó emlé-
keket osztott meg velünk Borsi 
Antal, aki az iskola előtt talál-
ható Czóbel Minka mellszobrot 
készítette, Deák-Takács Szilvia 
– a Czóbel Minka Baráti Kör 
tagja, író –, Kertész Zoltánné 

– a Czóbel Minka Baráti Kör 
titkára –, Marczikó István – a 
Béres József TIT igazgatója 
–, Néző István helytörténész. 
Kótics Ferenc grafikus megle-
petésként egy grafikát készí-
tett, melyet Czóbel Minka 
versei ihlettek. Az ajándékot 
a Czóbel Minka Baráti Kör 
kapta, melyet a kúriában helye-
zünk majd el. A Kisvárdai Férfi 
Dalárda tagjaival közösen éne-
keltük a költőnő Esik eső sűrű 
cseppje című – Fráter Lóránt 
által megzenésített – nótáját. A 
kúria teraszán megtartott ren-
dezvény a régi időket idézte.

Kertész  Zoltánné
Czóbel Minka Baráti Kör titkára

A felújított Czóbel-kúriát Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr 
adta át 2016. november 18-án. A mintegy 200 millió forintos kormányzati 
támogatással felújított épületben az önkormányzat  emlékszobát rendezett 
be az Anarcson született Czóbel Minka (1855-1947) emlékére.  A szobákba a 
család életkörülményeit stilizáló berendezés került. A kúria bal szárnyában 
tablósorozaton tekinthető meg a család és a költőnő  életútja, illetve  Anarcson 
született Hajnal Mihály festőművész festményeiből látható állandó kiállítás. A 
díszterem konferenciák és rendezvények, házasságkötések színhelye. 

Megszépült a Czóbel-kúria
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Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:
2017. november 29. 

A KéPvISElő-tEStülEt:
–  Módosította a szervezeti és 

működési szabályzatát vala-
mint a szociális és gyermekvé-
delmi ellátásokról szóló ren-
deletét, melynek oka az volt, 
hogy szociális alapszolgálta-
tásokat biztosító intézmények 
megváltoztak.

–  Megállapította a 2018. január 
1-jétől alkalmazandó nyers-
anyagnormát.

–  Meghatározta a gyermekek 
napközbeni ellátásáért 2018. 
január 1-jétől fizetendő térí-
tési díjak összegét. Eszerint 
az intézményi térítési díjak 
összege az alábbiak szerint 
alakul 2018. január 1-jétől:
1. óvoda (háromszori étkezés):

bruttó 330 Ft/étkezési nap
2. iskola (háromszori étkezés): 

bruttó 432 Ft/étkezési nap
3. iskola (csak ebéd):

bruttó 267 Ft/étkezési nap
4. felnőtt vendég ebéd:

bruttó 561 Ft/ebéd

Ebből különböző kedvezménye-
ket kell biztosítani. A gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerint
1. ingyen kell biztosítani az 

étkezést az alábbi gyermekek 
részére:
óvodás:
–  rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül
–  tartósan beteg vagy fogya-

tékos, vagy olyan családban 
él, amelyben tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket 
nevelnek

–  olyan családban él, amelyben 
három vagy több gyermeket 
nevelnek

–  olyan családban él, amelyben 
a szülő nyilatkozata alapján az 
egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a 
kötelező legkisebb munkabér 
személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-
át vagy

–  nevelésbe vették
iskolás:
–  rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül vagy
–  nevelésbe vették
2. �50%�mértékű�kedvezményt�

kell biztosítani az alábbi 
iskolások részére:

–  ha olyan családban él, amely-
ben három vagy több gyerme-
ket nevelnek

–  tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermek számára,

3.  Ezen felül az önkormányzat 
minden olyan gyermek részé-
re, aki a fenti kedvezmény 
valamelyikében nem részesül 
40% kedvezményt ad. Tehát 
teljes árat egy gyerek sem 
fizet.

–  Elhatározta, hogy 2017. decem-
ber 9. napján Idősek Napja 
rendezvényt szervez, ahová 
meghív minden 60 éven felüli 
anarcsi lakost. A rendezvény 
szervezésre 2 millió forintot 
biztosított költségvetéséből. 
Az idősek napja alkalmából 
minden 60 éven felüli személy 
részére 3000,- Ft értékű vásár-
lási utalványt és szaloncukrot 
juttatott. Ez 368 anarcsi lakost 
érintett.

–  Elfogadta az önkormányzat 
2018. évi belső ellenőrzési 
tervét. 

–  Elhatározta, hogy 2017. 
december 7-én közmeghallga-
tást tart.

–  Határozatot hozott Madár 
János költő József Attila-díjra 
történő felterjesztéséről tekin-
tettel arra, hogy az országos 
hírű költő tanulmányokat írt 
Czóbel Minka és Komjáthy 
Jenő kapcsolatáról, Párizsról, 
a Nyugatról. Czóbel Minka 

költészetének, emberi és alko-
tói értékeinek őrzője, aki a 
Czóbel Minka születésének 
150. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen előadást 
tartott.

–  Zárt ülés keretében
–  elbírálta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-pályázat  2018. évi 
fordulója keretében beérkezett 
15 pályázatot. Minden pályázó 
havi 4000,- Ft összegű támo-
gatást kap 10 hónapon keresz-
tül. Ez az önkormányzatnak 
600 ezer forint kiadást jelent. 

–  114 szociális tűzifa iránti 
kérelemről döntött, melyek 
közül 34 kérelmet elutasított, 
80 kérelmező részére pedig 
összesen 168 m3 keménylom-
bos tűzifa odaítéléséről dön-
tött.

–  egyszeri karácsonyi támoga-
tás címén 10.000,- Ft össze-
gű támogatást ítélt oda 584 
anarcsi háztartásnak. Ez az 
önkormányzatnak 5.840.000,- 
Ft-jába került.

–  hátrányos helyzetű diákok 
Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételéről 
döntött.

dr. Dolhai Edina
 kirendeltség-vezető 

Adventi koncert
A Czóbel-kúria adott otthont 2017. november 24-én a 

Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és tanárai 
által adott adventi hangversenynek. Az egykor sok zenét hal-
lott nagyszalon falai között felcsendülő muzsika lélekemelő 
pillanatokat szerzett a közönség számára. A hangszeres zene 
mellett gyönyörű karácsonyi dalokkal is megörvendeztettek 
bennünket a fellépők. A szépszámú közönség előtt az adventi 
hangulatot teremtő rendezvény nagy sikert aratott. Remé-
nyeink szerint a közeljövőben otthont adhatunk egy tanári 
hangversenynek is. Ezúton is köszönjük a résztvevő tanulók 
és tanárok közreműködését! KZ

Könyvbemutató
a Czóbel-kúriában

Anarcs Község Önkormány-
zata és a Czóbel Minka Baráti 
Kör a Különben roppant ked-
vesek című antológiát mutatta 
be szeptember 27-én, amely 
a Spanyolnátha Könyvek-so-
rozatban jelent meg Czóbel 
Minka halálának 70. évfordu-
lója alkalmából. 

A kötet szerkesztője, Deák-
Takács Szilvia, a Kisvárdai 
Bessenyei György Gimnázium 
tanára, a Spanyolnátha vendég-
szerkesztője, aki Deák Anna és 
Kertész Zoltánné közreműkö-
désével mutatta be a könyvet a 
Czóbel-kúriában. 

A kötetben Bene Kál-
mán, Bene Zoltán, Egyed 

Emese,Gyárfás Judit, Homonna 
György, Kapus Erika, Karádi 
Zsolt, Kertész Zoltánné, 
Margócsy István írása szere-
pel. A borító Homonna György 
munkája alapján készült, a 
könyvben látható fotókat Deák 
Anna készítette.

Anglia – szabad a csók a fagyöngy alatt

A gyerekek zoknijukat akasztják ki, hogy Father Christmas 
(karácsonyapó) ajándékokkal töltse meg. A szobába vagy az 
előszobába fagyöngyöt függesztenek. Aki pedig alatta áll, 
azt meg szabad csókolni. Karácsony délután beszédet mond 
a királynő a tévében. A vacsora sült pulyka, gyümölcsös pite, 
karácsonyi puding. Nagyobb partikon puncsot is kínálnak a 
vendégeknek.

Lengyelország

Karácsonykor a lengyelek részt vesznek az éjféli misén. Az 
ünnepi asztalnál a családfő oplateket, vékony ostyát tör kis 
darabokra, és szétosztja a családnak. Az oplateket Jézus szüle-
tésével kapcsolatos jelenetek díszítik.

Görögország – mesterségem címere

A görögök ünnepi vacsorára disznót, bárányt vagy kecskét 
adnak az asztalra. A desszert melomakarona (mézbe mártott, 
dióval töltött sütemény) és Christopsomo, azaz Krisztus kenye-
re. Utóbbi kerek, tetejét kereszt díszíti, és annak a szakmának 
a jelvénye, amit a ház ura űz. A halászok például hallal deko-
rálják.

Csehország – Ezerféle sütemény

Csehországban a karácsonyi ünneplés kevésbé látványos 
része, hogy a háziasszonyok már december elején elkezdik 
sütni az ezerféle aprósüteményt. Mire eljön a karácsonyeste, 
az asztalok fő dísze a sok-sok aprósüteménnyel teli tányér. 
Természetesen a sütemény előtt is gazdag a menü. A legtöbb 
család halat eszik, néhányan gesztenyével vagy aszalt szilvával 
töltött pulykát. 

Franciaország – Színes a fenyőfa

Franciaországban a karácsony családi ünnep: ilyenkor nagy-
papáktól az unokákig mindenki összegyűlik, hogy élvezhessék 
egymás társaságát, a pihenés, meg az ajándékozás örömeit. A 
karácsonyi vacsora menüje hasonló, mint Magyarországon, de 
tengeri országról lévén szó, sok olyan fogás is asztalra kerül, 
amelyek nálunk nem éppen megszokottak: a francia háziasz-
szony kagylók, rákok, polipok tucatjaiból válogathat. 

Ausztrália/Új Zéland

A déli féltekén nyárra esik karácsony ünnepe. Az emberek 
a tengerpartra mennek piknikezni. A gyerekeknek is ebben az 
időben adják ki a hathetes nyári vakációt. Természetesen az 
utcákon a többi angolszász országhoz hasonlóan karácsonyi 
énekeket énekelnek. Az ünnepi menü pulyka és puding. Az 
ajándékot karácsonyapó hozza.

Japán

A távol-keleti országban nem csak a kisszámú keresztény 
közösség ünnepel ilyenkor. Az áruházak is karácsonyra időzítik 
nagy akcióikat, és az ünnep egybeesik az egyébként is szokásos 
japán év végi ajándékozással, a seibóval. Jóllehet december 25. 
nem piros betűs ünnep, mégis sok ember vesz részt ilyenkor 
nyugati stílusú partikon, és a szülők ünnepi süteményt vásárol-
nak gyerekeiknek.

Hogyan ünnepel-
nek más népek?

Alapítványi napok 
iskolánkban

„Az anarcsi iskolás gyerme-
kekért” Alapítvány a Czóbel 
Minka Tagintézményben ebben 
a félévben új kezdeménye-
zésként két alapítványi napot 
tartott. Szeptember elsején 
hagyományteremtő céllal egész 
napos rendezvényt szerveztünk, 
melyet anyagilag az önkor-
mányzat is támogatott. Erre 
a különleges alkalomra meg-
hívtuk a szülőket és nyugdíjas 
dolgozóinkat is. A szépkorúak 
– akik az alapítvány önkéntes 
segítői –, hagyományos étele-
ket készítettek a tanulónknak. 
Krumplilángost és lapcsánkát 
sütöttek, melyet tanulóink 
és a résztvevők jó étvággyal 

fogyasztottak. Népi játékokat 
tanítottunk: méta, gólyalába-
zás, de választhattak a  szám-
háború és az íjászat között is a 
vállalkozó kedvűek. Ebéd után 
táncház várta a tanulókat, ahol 
különböző tánclépéseket sajátí-
tottak el a Nyírség táncegyüttes 
tagjaitól. Novemberben Szent 
Erzsébetre emlékeztünk. Ezen 
a napon az alapítvány önkén-
tesei – nyugdíjasaink és a kézi-
munka szakkör tagjai pogácsát 
sütöttek a tanulóknak.

Szeretnénk az alapítványi 
napoknak hagyományt terem-
teni és tovább bővíteni azokat.

Vitai Mihály
az alapítvány kuratóriumi tagja 
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Szent karácsony ünne-
pén Jézus Krisztus 

születésének örvend a 
világ. Mi, keresztények 
tudatosan is ünneplünk, 
de velünk ujjong az egész 
teremtés, mert Isten sze-
mélyesen belépett az 
általa alkotott világmin-
denségbe.

„Történt pedig azokban a 
napokban, hogy Augusztusz 
császár rendeletet adott ki: írják 
össze az egész földet.  Felment 
József is a galileai Názáret-
ből Júdeába, Dávid városába, 
amelyet Betlehemnek neveznek, 
mert Dávid házából és nem-
zetségéből származott, hogy 
összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban 
volt. 

És történt, hogy amíg ott vol-
tak, eljött szülésének ideje,  és 
megszülte elsőszülött fiát.

Bepólyálta, és a jászolba fek-
tette, mivel a szálláson nem volt 
számukra hely.” 

Minden ember számára isme-
rős ez a történet és mégis min-
den évben újat jelent számunk-
ra. Mert minden évben újra 
eljön hozzánk a csoda, Jézus 
születésének csodája, hogy 
mi emberek örvendezzünk és 
újraéljük ezeket a különleges 
pillanatokat. A varázsa abban 
van ennek a napnak, hogy a 
mienk lehet, mi élhetjük meg, 
csak meg kell látni vagy inkább 
érezni azt az apró mozzanatot, 
mely nekünk is elhozza az új 
életet, a boldogságot, a családi 
harmóniát. 

Krisztus születése megnyit-
ja előttünk a világot. A tér, 

az idő, az anyag beláthatat-
lan távlatokat hoznak. „A mi 
hazánk a mennyben van” (Fil 
3,20; vö. 2Pt 3,13; Zsid 13,14; 
stb.) – ahogy Szent Pál írja. De 
Isten iránti szeretetünk, akara-
tának keresése az embertársa-
ink felé fordít minket. Minden 
„új születésnél” érzékenyebbé 
leszünk, vágyakozunk arra, 
hogy a kis Jézuskát melegben 
tudjuk, ellássuk a földi kénye-
lemmel az istálló puritán, egy-
szerű körülményei helyett. 
Vágyakozunk arra is, hogy lel-
künk megtisztuljon; a jóság, 
az isteni szeretet szétáradjon 
lelkünkben és áthassa egész 
lényünket ezekben a napokban. 
Mit is vinnénk a kis Jézusnak? 
Vajon mire lett volna szüksége 
a családnak, azokban a nehéz 
napokban? Talán meleg taka-
rót, ételt adnánk? Úgy, ahogyan 
a régi magyar szokás szerint is 
illett komatálat vinni a gyer-
mekágyas asszonynak.

 A karácsony egyik szép aján-
déka a családnak adott ünnepi 
vacsora szenteste, vagy a kará-
csonyi ebéd. Gondoljunk arra, 
amikor ezeket fogyasztjuk, 
hogy ez is ajándék, a karácsony 
ajándéka számunkra. Az aján-
dék csak akkor válik igazivá, ha 
ilyenkor a közös ünnepi ebédre 
vagy vacsorára egybegyűlik a 
család. A kis Jézusban min-
den embert meg kell látnunk. A 
saját családunk tagjait, akiktől 
néha meg nem értés vagy 
régi sérelem távolított 
el minket, szüle-
inket, testvé-
reinket, roko-
nainkat, akiket 
akaratlanul is 
néha megbántot-

tunk, vagy akikkel egyszerűen 
csak régen találkoztunk. A hét-
köznapokban a munka vagy a 
tanulás miatt, nincs időnk egy-
másra, mert sokat kell tanulni, 
mert túl sok munka hárul ránk. 
Azért válik csodává a szenteste 
és a karácsony, mert a kisded 
jászla körül, a karácsonyfa alatt 
találkozunk egymással, ráérünk 
egymást meghallgatni és meg-
érteni. 

Meg kell látnunk a betlehemi 
gyermekben embertársainkat is, 
mindenkit, akinek egy jó szóra,  
apró vagy nagyobb segítség-
re van szüksége. Különösen 
figyeljünk azokra a magányo-
sokra,  beteg emberekre, akinek 
nem jut jó szó, emberi mosoly, 
vagy elegendő étel. Ha körül-
nézünk a közvetlen környeze-
tünkben lássuk meg a segítség-
re szorulókat! 

A betlehemi jászolhoz is sor-
ban járultak a pásztorok, majd 
a három királyok. Égi jelek 
vezették őket, hogy oda találja-
nak. A régi jó szokás szerint ők 
sem mentek üres kézzel, aján-
dékot vittek a kis Jézuskának. 

A betlehemi jászolhoz a kis-
dednek aranyat, tömjént és mir-
hát vittek a királyok, amiknek 
jelképes jelentésük van. Az arany 
általában királyi ajándék volt. A 
tömjént  templomi szertartások 
során füstölőszerként 
használták. A har-
madik ajándék a 

mirha; a Bibliában  illatszerként 
és orvosságként említtetik. 

Az ajándék és a karácsony 
mára már elválaszthatatlanná 
vált egymástól. 

Mi kerüljön a mi „karácso-
nyi jászolunk”,  a fenyőfa alá? 
Azt mindenkinek magának kell 
eldöntenie, hogy mit adjon sze-
retteinek. A legfontosabb, hogy 
az ajándékban legyen ott a 
szeretetünk, az egymásra való 
odafigyelésünk, mert nem az 
ajándék értéke a legfontosabb, 
hanem az, hogy tudjuk mit sze-
retne, mire vágy a megajándé-
kozott. Ne essünk túlzásokban, 
mert nem az ajándéktárgyak 
mennyisége a legfontosabb! A 
személyre szabottan kiválasz-
tott és tiszta lélekkel, szeretettel 
adott ajándék nemcsak az aján-
dékozottnak ad örömet, hanem 
az ajándékozónak is, mégpedig 
olyan lelki kincset, mely pusztán 
pénzzel nem vehető meg!

Adja Isten, hogy a karácsonyi 
szeretetet, lelki békét és nyu-
galmat átérezhessük, és tovább 
is tudjuk adni, hogy szeretteink 
és mások is érezhessék; a kará-
csony csodája mindenkié, csak 
meg kell nyitni a lelkünket, hogy 
be tudjuk azt fogadni.

Kertész Zoltánné
képviselő

Értéktár

2017. március 3-án a Czó-
bel-kú riá ban sajtótájékoz-
tatót tartott Baracsi Endre a 
S z a b o l c s - S z a t m á r- B e r e g 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
abból az alkalomból, hogy az 
anarcsi Czóbel-kúria is felke-
rült a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Értéktárba. 

A tájékoztatón Baracsi Endre 
elmondta, hogy személyesen is 
végigkísérte azt a folyamatot, 
mely során a rendkívül leromlott 
állapotban lévő épület megszé-
pült. A kúria mára vonzó turisz-

tikai helyszín lett, újra élet költö-
zött az épületbe, ezért is válasz-
totta a tájékoztató színhelyéül 
az örökséggyűjtemény részévé 
váló épületet. A Czóbel-kúria az 
anarcsiak közösségi és kulturá-
lis rendezvényeinek ad helyet. 
Állandó kiállítása folyamatosan 
látogatható a helyi lakosok és az 
ide látogatók számára is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Értéktár épített kör-
nyezet kategóriájába bekerült 
Czóbel-kúriában szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Elkészült a településképi 
arculati kézikönyve

Településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. tv.  
törvény célja, hogy a helyi 
közösségek gondolják át, 
hogy milyen települési kör-
nyezetben szeretnének élni, 
hogyan őrizzék meg építésze-
ti és természeti értékeiket, és 
hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a tele-
pülésképi arculati kézikönyv 
feladata, hogy meghatározza 
Anarcs község (településké-

pi, építészeti stb.) jellemzőit, 
eltérő karakterű település-
részeit és értékeit, a telepü-
léskép minőségi formálásá-
ra vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez 
illeszkedő építészeti elemeket 
fogalmazzon meg szöveges és 
képi formában.

Az elkészült kézikönyv 
megtekinthető a www.anarcs.
hu honlapon és a Polgármes-
teri Hivatalban.

Távol,
A boldogság kétes honából,
Egy ének hangzik szépen

A messzeségben:

Egy régen elmúlt éjjel a mezőn
Csillagot láttak,

Feltünt a csillag, szép hitegetőn
Három királynak.

És vándorolva mentenek
Mint hívő jámbor gyermekek.
Útjukat állta, számos határban

Meredek árok,
De a királyok 

Csak mentek bátran.

Megbotlott a kis öszvér lába
Nagy teve nyomába

Mely száguldott előtte
A szürke-zöld mezőbe.

Fehér lován arany palástja 
fénylett

Egyik királynak
Hárman voltak, kik az Isten 

fiának
Hódolatot s ajándékot vivének.

És mentek a királyok,
Fehéren fénylett a szentély 

utánuk.
……………………………….

Szépség istennőjének 
képemása:

Fehér szűz tartá keblén a gyer-
meket,

Sugárzott a csillag ragyogása
A jászol felett.

(Czóbel Minka)

Három király
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