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kel sokáig nem tarthattunk foglalkozásokat a
pandémia miatt.

falvédőkkel
díszítettünk.
Közösen készítettük el a tormás töltikét, melyet jóízűen
fogyasztottuk el a falunap dél-

Amikor újra találkozhattunk, nagy örömmel közösen
főzőcskéztünk, beszélgettünk,
főzési tanácsokat adtunk egymásnak. Örvendetes, hogy a
szakkör iránt érdeklődőkből
mára már lelkes tagok lettek.
Gyermeknapra krumplilán
gos sütöttünk hagyományos
módon, amit jóízűen fogyasztottak el a gyermekek. A
falunapon saját sátrunk volt,
melyet az általunk készített

Diákolimpia

utánján, s természetesen az
érdeklődőket is megkínáltuk a
finomsággal.
Az őszi időszakot még

kihasználtuk – amíg a járványhelyzet engedte –, a szabályoknak megfelelően tartottuk a foglalkozásokat. Az
évet hamarabb bezártuk, mert
a legfontosabb az egészségünk védelme, hiszen az idősebb korosztály képviselteti
magát köreinkben. Meghitt
kis ünnepséggel, az adventi
várakozás szeretetteljes légkörében kívántunk egymásnak
jó egészséget, békés, boldog,
áldott, nyugalmas ünnepeket,
melyet ezúton is kívánunk a
községünk lakóinak is.
Kertész Zoltánné
szakkörvezető

Tanítványaimmal részt vettünk Nyírmadán a megyei asztalitenisz Diákolimpián, ahol nagyon szép eredményeket értünk el.
Sok-sok edzésmunka, kitartás, gyakorlás kellett ahhoz, hogy ezek
a sikerek megszülessenek.
Gratulálok tanítványaimnak!
Első helyezést értek el:
Szabó Luca (I.-II. korcsoport egyéni)
Szabó Mátyás, Radics Ádám, Farkas Benett (I.-II. korcsoport csapat)
Szabó Mátyás (I.-II. korcsoport egyéni)
Sallai Dávid, Ficsóri Dávid és Peti Attila (III.-IV. korcsoport csapat)
Második helyen végeztek:
Gál Fanni, Varga Blanka, Pirigyi Anita (III.-IV. korcsoport csapat)
Radics Ádám (I.-II. korcsoport egyéni)
Sallai Dávid(III.-IV. korcsoport egyéni)
Harmadik helyezést értek el:
Farkas Benett (I.-II. korcsoport egyéni)
Ficsóri Dávid (III.-IV. korcsoport egyéni)
Sárközi Róbert (III.-IV. korcsoport egyéni)

A csapat tagjai, akik most nem értek el helyezést, de nagyon
ügyesen játszottak: Somogyi Ferenc, Benke László, Csercsa
Alex, Kecskeméti Violetta, Varga Dalma és Szabó Evelin. Őket
is dicséret illeti.
Nagy Attila, testnevelő
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inden esztendő
M
adventi időszakában
örökzöld ágakból koszorút kötünk és gyertyával
ékesítjük.

Elhelyezzük családi otthonainkban annak jeléül, hogy
karácsony ünnepére készülünk.
Az örökzöld koszorú gyertyalángjával jelzi a Világ világosságának, Jézusnak közelgő születésnapját. Puszta jelenlétével
ez a koszorú megváltoztatja
lakásaink hangulatát.
Miután a negyedik gyertyát is
meggyújtottuk és eloltottuk az
adventi koszorún, fölállítjuk a
fenyőfát, és különféle díszekkel
ragyogó karácsonyfává változtatjuk. Ha ebben a szent időben
látogatóba megyünk valahová,
mindig ebben a fában gyönyörködünk. Nehezen válunk
meg tőle, mert nagymértékben
megváltoztatja otthonunk hangulatát.
Szomorú lenne azonban, ha
az advent és a karácsony csupán hangulati változást hozna
életünkben. A koszorú és karácsonyfa csak jel, amely arra
figyelmeztet, hogy lelkünket is
fel kell díszítenünk Jézus ünnepére. Ezt megelőző legfontosabb feladatunk, hogy megtisztítsuk bűneinktől szívünket,
hogy Isten új és tiszta szívet
teremtsen belénk. Azután minden ima, szentáldozás, jócselekedet, lelki olvasmány olyan
gyertyagyújtáshoz hasonlít,
amely megvilágítja saját és
környezetünk életét.
Isten be akar lépni a családodba, be akar lépni az életedbe. Ezért az ajtód előtt áll

és kopogtat. Nem erőszakoskodik, várakozik ajtónyitásodra,
hívő, befogadó szeretetedre.
Az a feladatod, hogy gyertyát gyújtsál, az Istenre várás
fényét helyezd szíved ablakába
és ezzel is jelezd: Kész az én
szívem, Istenem, fogadásodra.
Jöjj, Uram Jézus, szent jelenléteddel segíts széppé, boldoggá
tenni a magam és mások életét!
A keresztény ember azáltal
keresztény, hogy élete filmszalagját Jézushoz erősíti.
Az Ő példája, az evangélium tanítása szerint alakítja
életét.
Teljesen hamis, képmutató
az a kereszténység, amely nem
ismeri fel minden embertestvérében az ajtónkon kopogtató Jézust. Az Ő befogadása
nélkül eredménytelen minden
úgynevezett békekonferencia.
Karácsony van, Jézus kopogtat, kezünket tegyük a kilincsre.
Jövőnk attól függ, hogy kinyitjuk-e életünk ajtaját a békét és
szeretetet kínáló Megváltónk
előtt.
Mindnyájan angyalok lehetünk, csak ajkunkra kell vennünk az evangélium üzenetét,
és tovább kell adnunk az embereknek. Szívünk melegével
kell odafordulnunk a szeretetre
vágyó embertársainkhoz, hogy
megajándékozzuk őket a legértékesebb karácsonyi ajándékkal, aminek a neve: Szeretet.
Az igazi szeretet mindig ott
kezdődik, ahol nem várunk
viszonzást.
Folytatás a 4. oldalon
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Karácsony
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva
az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak,
ahogyan az angyal megüzente nekik.… És elmondták azt az
üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki,
aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak
nekik.” 
Lk 2:20 és 17-18
Kedves anarcsi pásztorok!
Isten üzenetével találkozó
egyszerű emberek!
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme
lesz”! Az első, ami feltűnik
nekem a karácsonyi történetben, hogy 2021 évvel ezelőtt
sem nemzetközi hírű tudósokra, meg multimilliomos
menedzserekre, hanem egészen egyszerű emberekre bízta a Mindenható Isten az Ő
üzenetét.
„Pásztorok tanyáztak azon
a vidéken a szabad ég alatt,
és őrködtek éjszaka a nyájuk
mellett.” Olyan hétköznapi,
olyan emberközeli, olyan
életszerű ez a helyzet. Szinte
bele tudjuk képzelni magunkat a történetbe, ahogy azon
a hideg estén azok a hajdani
pásztorok a bundáikba burkolózva ülnek a tűz körül.
Mintha mi is ott kucorognánk
közöttük, oda-odapillantva a
nyájra, mintha mi is járnánk
egyet velük együtt a sötét,
csillagfénnyel pislákoló éjben
a nyáj körül.
És ezen a vidéken kik
tanyáznak? És mit csinálnak?
Az egyik nyugdíjas. Végzi az
otthoni, mindennapi tennivalókat. A másik iparos. Megrendelésre dolgozik, mindig
sok munkája van. A harma-

diknak nyáron nagy a hajtás,
de most többet pihenhet. A
negyedik sokat betegeskedik.
Örülne, ha tudna dolgozni.
Az ötödik műszakba jár és
jó, hogy legalább van munkája. Semmi különös, semmi
eget rengető. Csak egyszerű
emberek.
De ahogy akkor sem a királyi udvart, a fényes arisztokráciát, még csak nem is a
magasrangú főpapokat, kereste meg és szólította meg Isten
küldötte, az angyal, úgy ma
sem a Tudományos Akadémián, vagy a menedzserirodában
szólal meg egészen emberközelien az üzenet, hanem itt,
az egyszerű emberek között,
közöttünk! „És az Úr angyala
megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége…”
Mennyire meg tudja melengetni az ember szívét, lelkét
egy ilyen üzenet! Mennyire
boldogok tudunk lenni, hogy
nem feledkezik meg rólunk
az Úr, hanem minket is arra
méltat, hogy beragyogja az Ő
dicsőségével az életünket. De
amint személyessé válik az
angyal szava, amint valamire felhív, valamire indít, úgy
is mondhatnám, hogy valamilyen feladatot ad, rögtön
összerezzen sok anarcsi boldog lélek.
Folytatás az 5. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Tulajdonába jön
A Krisztus-születés szent valóságában bennem lüktet János
evangéliumának prológusa, mely
nem a feltámadásról szól, s mégis az ünnepek ünnepén a liturgia evangé
liumában ezekkel a
sorokkal szembesülünk. S most
is, amikor a Megváltó születésének misztériumára tekintek,
hallom az evangélista szavait:
„az igaz világosság, mely min
den embert megvilágít, a világba
jött. A világban volt, Ő általa lett
a világ, mégsem ismerte föl a
világ. Tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be.” (Jn 1,9-11).
Nagy zavar támadt érkezésekor. Akik tudhatták, azok
számára közömbös volt a jövetele. Aki bizonyosságot akart,
az gyilkosság által próbálta a
bizonyosságot megszerezni.
Akiknek azonban igazán fontos
volt érkezése (a napkeleti böl
cseknek), meg akik előítélet nélkül tudtak várni (a pásztorok),
nekik – amazok (ti. a főpapok és
írástudók) nélkül, s emennek (ti.
Heródes) ellenére – lét
re
jött a
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találkozás. AKIT ma ünneplünk,
nem a múlt. „Krisztus születik!” „Mindent általa és őérte
teremtett” Isten (Kol 1,16). Nem
akkor érkezett, s nem csak az
akkoriak bűne és szégyene a
betlehemi kietlenség, melyben
Isten Fia született. Ő egy örök
„má”-ban közelít felénk.
Kisdedet rejtő betlehemi
jászolra tekintünk, és szabadító
Krisztusra találunk, aki megváltani akarja népét, s ezért tulajdonába jön. Aki hitet kér, odaadást
vár, áldozatra hív... Aki reméli, a
testvér-arcban ráismerünk.
De én befészkeltem magam
a tulajdonába, s ezért zavar a
jövetele. Áldozatra hív, de én
jóléttel vagyok kábítva; odaadás helyett önzés van bennem;
a kérésre elutasítás a válaszom;
gőgös tudásommal lekezelem a
hitet, mely hegyeket mozgathat
na – s jaj, hitetlenségemben azok
rám szakadnak. Ahhoz pedig már
teljesen tom
pult vagyok, hogy

testvér-arcot örvendezőn megpillantsak. „IGEN”-t pedig hogy is
tudnék mondani rá, mikor annyi
tárgyilagos és logikus érvet
tudok felsorakoztatni ellene?!
Hogy személyekről s nem tárgyakról van szó, – kit érdekel? A
szív szeretete nélkül az értelem
zsarnokságával találjuk magunkat szembe, – akkor mi van?
Akkor mi lesz!
Lehet össznépileg, s lehet
egyénileg elmellőzni a találkozást az Úrral. Megtérést hozó,
boldog Karácsonyt az isteni
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jóakarat emberi
ségének: nem
magyarnak és magyarnak; annak,
aki IGEN-t mondott, s annak
is aki NEM-et, s még in
kább
annak, aki a NEM által elutasított lett, s így talán közelebb
került a Megta
gadotthoz, s aki
Tőle tanulhatja a megbocsátást, –
melyben mi szégyenkezhetünk,
de talán megtisztulunk.
„Krisztus – tényleg – születik!” Fogjunk hozzá végre és
„dicsőítsük!” Szívvel, szeretettel,
az evangéliumot meg nem tagadó tettekkel.
A belső békét meghozó,
szent karácsonyt adjon mind
nyájunknak
áldást-osztó,
emberszerető Istenünk!
Kovács Róbert parochus

Karácsony ünnepének szertartási rendje
2021. december 21., kedd, 17.00: Lelkigyakorlat (Zuró József)
2021. december 24., péntek, 19.00: Karácsony esti
ünnepélyes Szent Liturgia
2021. december 25., szombat, 11.00: Szent Liturgia
Jézus Krisztus születésének ünnepe
2021. december 26., vasárnap, 11.00: Római Katolikus Szentmise
Az Istenszülő Istenanyaságát ünnepeljük
2021. december 27., hétfő, 11.00: Szent Liturgia
Szent István diakónus, első vértanúra emlékezünk

július 15-én a
2021.
Czóbel Minka Óvoda

udvarán és az aszfaltpályán retró családi napot
tartottunk.
A pandémiás időszak után
végre felszabadultan szórakozhattak kicsik, nagyok, fiatalok,
idősebbek. Családokat vártunk
a rendezvényre, és nagy örömünkre volt sok olyan család,
ahonnan három generáció volt
jelen, és mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. A reggeli zenés-táncos bemelegítést
iskolánk volt tanulója Magyar
Dávid irányította, aki tánctanárként már sokszor látogatott
el hozzánk. Minden jelenlévőt
mozgásra bíztatott, ami sikerült
is, az aszfaltpályán szép számmal végeztük együtt a bemutatott gyakorlatokat. A kellő
bemelegítés után Kertész Zoltán polgármester úr és Pappné
Révész Judit a Czóbel Minka
Óvoda vezetője köszöntötte a
szépszámú vendéget.
A kitűnő programok csalogatták a résztvevőket. A

Retró családi nap

kicsik aszfaltrajzzal kezdtek,
amit nagy gonddal és örömmel végeztek. Állandóan sor
állt a trambulinnál, de végül
mindenki sorra került, volt,
aki többször is ugrált. Az
óvodai és bölcsődei dolgozók
kézműveskedésre várták a gyermekeket. Elkészültek a szebbnél szebb legyezők, ügyeskedtek a stresszlabdakészítők is,
volt lehetőség a színezésre,

kreatívkodásra is. Az arcfestés
mellett a csillámtetoválás volt a
legnagyobb sláger. A nagyobb
mozgásigényű gyermekek birtokba vehették az óvodai udvar
minden játékát, ahol kedvükre
mászhattak, csúszkálhattak, a
közlekedési pályán gyakorolhatták a KRESZ szabályokat.
A játékokban kifáradt jelenlévőket hűsítő limonádéval
kínáltuk, ami igen népszerű
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üdítője lett a napnak. Nagyon
örültünk, hogy mindenkinek
ízlett ez a finomság, hiszen
sokan már nem is ismerik, nem
készítik.
Mire a nap már jócskán ontotta a meleget megérkeztek a
tűzoltók, akik szerencsére nem
tűzeset miatt jöttek. A tűzoltó
autókat is meg lehetett tekinteni, de a legtöbb gyerek már azt
várta, hogyan is fog elkészülni
a hab. Nemsokára el is kezdődött a habparty, hiszen pillanatok alatt habtenger varázsoltak
nekünk a tűzoltók, melyben
vidáman játszottak nemcsak a
kicsik, de a nagyok, sőt még a
felnőttek is. Miután mindenki
kedvére kiszórakozta magát, és
kellően elfáradt, már sorakozhatott is, hogy megkóstolhassa
a lángost, melyet a konyhán
sütöttek. Minden azt bizonyítja,
hogy nagyon finomra sikerült,
mert folyamatosan újabb adagokat kellett készíteni. A lángos
és a limonádé a retró nap igazi slágere lett, reméljük jövőre
lesz folytatás!
Kertész Zoltánné képviselő

Marcell atyát búcsúztattuk

Marcell atya (ahogyan mi
anarcsiak szólítjuk) 12 évvel ezelőtt
érkezett hozzánk, hogy Dudás Bertalan atya, Mosolygó Béla atya és
Makláry Ákos atya után szolgálja
Istent és a gyülekezetet.
A szolgálat számára mindig öröm
volt, nem riadt meg a rá váró feladatoktól, végezte alázattal hivatását.
A 12 évnek, melyet itt töltött
üzenete van. A tizenkettes szám egy
teljes, Isten által létrehozott elrendezésre utal, egy év 12 hónapból áll,
az óralapon is 12 számot látunk nap
mint nap. Izrael népe is 12 törzsből
állt, épp annyiból, ahány apostola volt Jézusnak a
Biblia szerint.
Jézus azért hívott maga mellé tanítványokat,
hogy mellette átéljék Isten munkálkodásának erejét, tanításait hallva bölcsességben gazdagodjanak, s felkészüljenek a szolgálatra, hogy mindezt
továbbadják.
Marcell atya 12 éve is ezek jegyében telt: szolgálat, Isten igéjének átadása, tanítás, munkálkodás az egyházáért, közösségéért az egész faluért.
Szolgálata alatt teljes felújítás után szépült meg
a templom, a parókia, az udvar. Igazi közösséget
hozott létre, akik szívesen segítettek, hívó szavára
a kirándulásokon katolikus és református együtt
élhette meg azt a csodát, amit a vatikáni látogatás
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jelentett, Izráelbe, a kereszténység
bölcsőjébe is elvitte híveit.
Példaértékű jó kapcsolatot teremtett az önkormányzattal, a civil
szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. Szép emlékeink megmaradnak az ökomenikus estekről,
karácsonyi koncertekről, ifjúsági
zarándoklatokról, gyermekek kirándulásairól és még sorolhatnám a sok
programot.
Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak
veletek! – mondja Lukács evangélista.
Mi egy ilyen embert ismertünk meg benned
Marcell atya, a mosoly, a pozitív gondolatok, az
emberek szeretete, a feltétel nélküli szolgálat, a
bajba jutottak segítése, a végtisztesség feltételek
nélküli megadása - mind eszünkbe fog jutni, ha
rád gondolunk.
Nemcsak pap, de igazi közösségi ember vagy,
akinek mindannyiunk nevében köszönöm meg a
12 év szolgálatát, munkáját.
Köszönöm családodnak, feleségednek, gyermekeidnek az itt töltött éveket, közös emlékeket.
Új szolgálatod betöltéséhez erőt, egészséget,
Isten áldását kívánom közösségünk és magam,
családom nevében is.

A fény születése
Megszülettél!
Oly régen várt a világ.
Nagyon-nagyon régen
Már megjövendőlték a próféták.
Itt vagy velünk,
Itt élsz szívünkben,
Látunk Téged fényben úszva,
csillagokba, napsugárba,
s ott vagy minden emberben.
Ott vagy a viskókban,
Ott vagy a palotákban,
S Te adod az erőt annak,
Ki Téged hív, Te utána epekedik.
A hála szívünkben
Csordultig tele,
Hisz Te vagy Uram
Ki vezet bennünket.
S, ha netán eltévedünk
Az élet viharában, Te visszaterelsz,
Adsz oly erőt nekünk,
hogy visszatérjünk
az örök boldogságba.
Szotákné Czidor Mária

Kertész Zoltán polgármester
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Bölcsődei élet májustól karácsonyig

M

ájus hónapban részt
vettünk az ovis gyereknapon, ezután pedig
izgatottan készülődtünk
a június 11-én megtartott
bölcsődei ballagásra.

Mivel továbbra is pandémiás
időszakot volt jelen az életünkben, így a rendelkezések
és jogszabályok alapján a
jelenlévők létszámát korlátozva, kültéren valósítottuk meg
a rendezvényünket. Ennek
helyszínét Kertész Zoltánné
tagintézményvezető asszony
biztosította a bölcsődés gyerekek számára, amit ezúton is
köszönünk. A bölcsődés gyermekek műsorát nagy készülődés előzte meg a szülők részéről is, amit hálás szívvel köszönünk. A ballagási műsorunk
segítője volt Ragány László,
aki rendezvényünket hangosította, amit szintén köszönünk.
Ennyi segítő mellett a műsorunk sikere már garantált volt.
Ballagásunkat az óvoda dolgozói is megtisztelték jelenlétükkel, a gyerekek műsorát
szeretettel fogadták.
Bölcsődénk is részt vett a
Retró Családi napon.
Júliusban bölcsiseink felsza-

badultan élvezhették a meleg
nyári napokat. Felfrissülésükről a Polgármester Úr által
felajánlott vízicsúszda és pancsoló gondoskodott. Így nyári
napjaink vidáman és jó hangulatban teltek.
Augusztus utolsó hetében
izgatottan készülődtünk új bölcsődéseink fogadására, közben
szomorúan, de nyugodt szívvel
átadtuk az Őzike csoportot az
óvoda mesevilágának.
Szeptemberben az új tanévet
a mini bölcsődék maximális létszámával indítottuk meg, mely
7 fő. A gyerekek életkora 13
hónapostól a 24 hónaposig terjed, a Törpike csoport tagjai 3

kisfiú és 4 kislány. Szeptember
és október hónap az adaptáció
időszakával telt. Sajnos a gyermekek az őszi időszakban sokszor betegek, így a bölcsődénkben is folyamatos a hiányzás.
E miatt októberben a tökfaragó
napunk is elmaradt. Novemberben a Márton napot a szigorú
előírásokat betartva, hiányos

létszámmal, a szülők bevonásával megtartottuk. November
végén már a Mikulásra készülődtünk. A folyamatos betegségek miatt a csoport létszáma
ingadozó, így sajnos a Mikulás
nem tudta mindenkinek személyesen átadni az önkormányzat által és Csikós József és
kedves családja által felajánlott
csomagokat. Decemberi hónapunk a karácsonyi készülődés
jegyében telt. Igyekeztünk a
bölcsödét ünnepi dekorációkkal díszíteni. Ennek egyik díszletét Takácsné Kaczur Ildikó és
családja ajánlotta fel mely egy
kandalló, valamint a bölcsőde
karácsonyfáját Pintér Zoltán és
családjától kaptuk. A felajánlásokat köszönjük.
Mindenkinek
kívánunk
Békés Boldog Karácsonyt, és
Szeretetben Gazdag Boldog Új
Esztendőt!
A bölcsőde dolgozói!
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Folytatás az 1. oldalról

Pont úgy, ahogy a pásztorokkal történt ott, akkor, Betlehemben! „És az Úr angyala
megjelent nekik, körülragyogta
őket az Úr dicsősége, … és
nagy félelem vett erőt rajtuk.”
De mitől és miért féltek?!
Megmondom én, hogy miért!
Azért féltek, azért rettentek
meg azok az egyszerű betlehemi pásztorok, mert felmérték,
hogy hol jönnek ők ahhoz, hogy
a Mindenható Isten egyszülött
Fiának, a Világ Megváltójának
a születésekor megfelelő, szakszerű hírnökök legyenek. Hát
persze, hogy nem képesek erre!
Hát persze, hogy kudarcot vallanának!
Szerintem pont ezért félsz te
is! Pont az jár a te fejedben
is, hogy ki vagy te, hogy Isten
üzenetét, a Megváltó Jézus
örömhírét hitelesen, magával
ragadóan közvetítsd az emberek felé! Teljesen igazad van!
Megnyugtatlak, hogy abszolút
alkalmatlan vagy erre! Pontosan ugyanúgy, ahogyan én is,
vagy bárki más emberfia ezen a
kerek világon. De gondolj csak
bele, érne valamit, ha csak a
saját tehetségemmel, eszemmel,
rátermettségemmel igyekezném

Karácsony

bizonygatni az Istent nektek,
vagy bárki másnak? Szerintem
rövid úton borzasztó unalmassá,
vagy éppen szánalmasan nevetségessé tenném magamat vele.
Érted már? Isten arra hívta
el azokat a pásztorokat ott a
betlehemi mezőn, és arra hívta
el évezredeken át a legkülönbözőbb rendű és rangú embert, és
arra hívott el téged is és engem
is, hogy mindazzal a tehetséggel, amit nekünk adott, egy célt
valósítsunk meg, csak egyet:
legyünk engedelmesek Őneki!

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban:
December 12 és 19-i adventi vasárnapokon 11.00 órakor Adventi
istentiszteletek
December 21-23. ( kedd-csütörtök) 17.00 óra: Bűnbánati istentiszteletek az imaházban
December 24. Szenteste 17.00 óra – Ünnepi istentisztelet – gyermekek (ÉLŐ vagy ONLINE) karácsonyi műsorával
December 25. Karácsony 1. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet és
úrvacsora
December 26. Karácsony 2. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet
December 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet
December 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet
Úrvacsorázás a jelen szabályok értelmében lehetséges, mindenkit
szeretettel várunk alkalmainkra! Kérem, hogy az istentiszteleteken
mindenki viseljen szájmaszkot! Az istentiszteleteket élőben is közvetítjük az egyházközség facebook oldalán.
Elérhetőségek:
Telefon: +36-30-393-7860
Anarcsi Református Egyházközség facebook oldala
E-mail: anarcs@reformatus.hu
web: www.refanarcs.hu

ISKOLAI SPORTNAP. Iskolánk csatlakozott az MDSZ által

meghirdetett sportnaphoz. A program megvalósításáért sportszer
ajándékot kaptunk.
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Bízzunk Benne és engedjük,
hogy Ő szóljon általunk, Ő cselekedjen velünk, bennünk.
Barátaim, Testvéreim! Számtalanszor
megtapasztaltam
már az életemben, hogy Isten
képes volt az Ő követeként felhasználni az életemet, a szavaimat, a cselekedeteimet. De
csak akkor, ha engedtem, ha
hagytam, ha bíztam Őbenne,
ha rá mertem bízni magamat.
Mert nem nekem kell kitalálnom valami frappáns, Istenről
és az Ő szeretetéről szóló, az
embereket megindító üzenetet, hanem Ő az, aki rábízza
az Ő üzenetét a benne bízókra. Ahogy az ige is mondja a
pásztorokról: „elmondták azt
az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott
azon, amit a pásztorok mondtak
nekik.”
Az örömhír, az evangélium
pedig akkor is és ma is így
szól: „Üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus
…”
Ki hallotta ezt az üzenetet?
Akkor ott a betlehemi pásztorok. … és itt, … most? Igen!
Te vagy az! Te mondhatod el
a másokat felvállaló szereteteddel, hogy neked, benned
megszületett, téged új életre
hívott az Üdvözítő, az Úr Jézus
Krisztus! Nem prédikálnod kell
erről, hanem élned kell az evan-
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géliumot, a Krisztus örömhírét feléjük. Igen, úgy, ahogyan
vagy, úgy, aki vagy! Láthatod,
hogy itt egyszerű pásztorokat
hív el az Úr. Aztán később iskolázatlan halászokból verbuválja tanítvány-csapatát. S azok
az apák, nagyapák, dédapák,
akiket a családjainkban úgy
őrzünk emlékezetünkben, hogy
Krisztussal élő, Krisztust megélő emberek voltak, talán éppen
presbiterek, ők sem magas teológiai műveltségük és iskolázottságuk okán érdemelték ki az
utódok megbecsülését, hanem
egyszerűen azért, mert az életük
egyszerű cselekedetei és szavaik hitelesítették hitüket. Őket
is Isten hívta el erre a tanítványi, hitvallói szolgálatra. A
betlehemi pásztorokat is, és az
áldott emlékű, hitükben buzgó
őseinket is, meg …, meg minket is. És milyen nagy kegyelem és kiváltság, hogy mi lehetünk azok, akik ma 2021-ben
megvisszük az emberek közé a
Megváltó születésének hírét. És
ha ez így lesz, ha megtesszük
azt, amit az Úr Isten ránk bízott,
akkor megtörténik ma is a karácsony csodája! Megszületik
Jézus ebben az embervilágban.
Itt, a mi egyszerű körülményeink között, itt, a mi egyszerű
életünkben azért, hogy beragyogja mennyei dicsőségével
az életünket.
Barátaim, Testvéreim! Ennek
a csodának lehetünk, vagyunk
mi a hírvivői! Mint akkor, ott a
betlehemi pásztorok. „A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent
mindazért, amit pontosan úgy
hallottak és láttak, ahogyan
az angyal megüzente nekik. …
és elmondták azt az üzenetet,
amelyet erről a kisgyermekről
kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit
a pásztorok mondtak nekik.”
Vidd hát magaddal! Add hírül a
szavaiddal és az életeddel te is
a karácsonyi, a Krisztust hirdető örömüzenetet!
Áldott Krisztus-várást és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Diák Péter református lelkész
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Tájékoztató a képviselő-testület
(a polgármester) 2021. évi munkájáról

020. november 4-én a
2
Kormány által ismételt
veszélyhelyzet kihirde-

tésére került sor – ami a
mai napig hatályban van
–, így a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester
gyakorolta.

Ezen jogkörében a polgármester 2021. május 8-tól az
alábbi döntéseket hozta a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése felhatalmazása alapján:
2021. május 21-én elfogadta az Anarcs Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló
jelentését, valamint a 2020. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló összefoglalót.
Elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) módosításáról szóló
rendeltet, mely értelmében az
Önkormányzat és intézményei
bevételeinek és kiadásainak
módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor.
Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
157. § b) pontja fogalmazza
meg szabályként, hogy a helyi
önkormányzat, valamint az
általa irányított költségvetési
szerv a költségvetési év zárását követően éves költségvetési
beszámolót készít. Ennek megfelelően elfogadta az önkormányzat zárszámadásáról szóló
rendeletet.
2021. június 4-én Anarcs
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (V.
25.) Ökt. számú rendeletében
szabályozottak alapján, a Tornyospálcai Általános Iskola
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és Alapfokú Művészeti Iskola
Czóbel Minka Tagintézményének tantestülete kezdeményezésére, Molnár Petra Ilona, 4546,
Anarcs Damjanich utca 43.
szám alatti tanulónak és Takács
Viktor, 4524 Ajak, Ady Endre
utca 82. szám alatti tanulónak
„Czóbel Minka Emlékérem”
kisfokozatát adományozta.
Elfogadta a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerben végzett munkáról
szóló 2020 évi beszámolóját.
2021. június 7-én felülvizsgálatra került az Anarcs Község
Önkormányzata vagyonkezelési szerződése, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötött, – a 2013.
január 1. napjától állami fenntartásba került köznevelési
feladatok ellátását szolgáló, az
önkormányzat tulajdonában
álló ingó és ingatlan vagyon
kezelésére. A vagyonkezelői
jog bejegyzéséhez szükségessé vált a vagyonkezelési szerződés módosítása, valamint a
Kisvárdai Tankerület által a
TK/149/01163-1/2021. szám
alatt megküldött dokumentáció
alapján, egy olyan megállapodás kötésére került sor, mely a
köznevelési intézmény állami
működésbevételével nem érintett ingatlanrésszel kapcsolatos
költségek viselését szabályozza.
Döntött a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület részére
50 000 forint vissza nem fizetendő támogatásról, valamint
anarcsi lakosok első lakáshoz
jutásának támogatásáról.
2021. június 14-én határozott
a 2021. évi nyári diákmunka
megvalósításáról, a településre
megállapított támogatási összegéhez kapcsolódó szociális
hozzájárulási adó megfizetéséről.
Június 15-étől a Miniszterelnökséget vezető miniszter
a kormány rendkívüli jogrendért felelős munkacsoportjának döntése értelmében, az
önkormányzatok a korábbi, a

veszélyhelyzet előtti rendnek
megfelelően ülésezhettek. A
Képviselő-testület munkájáról
az alábbiakban számolok be:
2021. június 24-én ülésezett, mely ülés összehívására
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 44. §-ában
meghatározottak szerint, – „A
képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább
hat ülést tart. Az ülést tizenöt
napon belüli időpontra össze
kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó
indítványára. Az indítvány
alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi
ülés indokának, időpontjának,
helyszínének és napirendjének
meghatározásával.” – a települési képviselők egynegyedének indítvány alapján, az alábbi
indokkal kerül sor:
„Az 1. napirendi ponttal kapcsolatos utolsó testületi határozat végrehajtásának határideje lejárt, a második napirendi
pontjával kapcsolatos kötelezés
határideje lejárt, és egyik ügyben sem történt intézkedés.” A
tárgyalt napirendek az alábbiak
voltak:
Előterjesztés az Mötv. 44.
§-a alapján indítványozott „A
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 számon
nyilvántartott, 23 529 000 FT
összköltségű” Főzőkonyha fejlesztése Anarcson „elnevezésű
pályázat megvalósítása.” napirend megtárgyalására, valamint
Előterjesztés az Mötv. 44. §-a
alapján indítványozott „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya által 1091-9/2019.
számon 2019. december 6-án
kiadott eljárási birság és kötelezés tárgyában kiadott végzésének végrehajtása.” napirend
megtárgyalására

Ugyan ezen időpontra a
polgármester által összehívott
ülésen az alábbi témák kerültek megvitatásra: Tájékoztató
a képviselő-testület (a polgármester) 2020. október 28.
és a 2021. június 15-e közötti munkájáról, Előterjesztés
MFP-AEE/2020 orvosi eszköz – pályázat eszközbeszerzéssel kapcsolatos ajánlatkérési eljárásról, Előterjesztés a
VP-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése pályázat benyújtásáról.
2021. július 20-án tartott ülésén a képviselő-testület döntött
a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról,
a Piac pályázat (VP6-7.2.1.1-20
kódszámú Piac pályázat) sajáterejének biztosításáról, a MFPUHK /2021. „Anarcs Község
Önkormányzatának útfelújítása” című projekt kivitelezéséhez ajánlatevők felkéréséről.
Elfogadta a falunap időpontját, valamint az Mötv 58. §
(2) bekezdése szerint megváltoztatta a Pénzügyi Bizottság
összetételét.
Zárt ülésen döntött az Anarcs
Község Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalmat követő ranghelyre történő tilalom bejegyzéséhez történő hozzájárulásról, valamint anarcsi lakosok
első lakáshoz jutásának támogatásáról.
2021. augusztus 11-én tartott testületi ülésen elfogadta a
2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb
ágazati jogszabályok által előírt, 15 éves időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét,
döntött a tanévkezdési támogatás összegéről, valamint interpellációk elfogadásáról.
2021. szeptember 21-i ülésén
a szociális ellátásokról szóló
5/2015. (III. 2.) önkormányzati
rendeletét felülvizsgálta a képviselő-testület, új szociális rendelet került elfogadásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

szében Ő biztosította 2. osztályos tanulóink számára. A kisiskolások számára a parlamenti
látogatás – ahol találkoztak Dr.
Seszták Miklós országgyűlési
képviselőnkkel – és a Halász
bástyán tett látogatás örökre
szóló élményt adott. Elkísért
bennünket a kirándulásra Szidor Zsuzsanna a Kisvárdai
Ukrán Önkormányzat elnöke
is, aki édességcsomaggal ajándékozta meg a gyermekeket. A
kiránduláson a Somogyi Rezső
Általános Iskola diákjaival
közösen vettünk részt.
Csatlakoztunk a Magyar
Diáksport Szövetség felhívásához és benevezett az iskolánk ESSD-re, melynek keretében tanulóink a nap folyamán
különböző mozgásos feladatokat végeztek. A programban
való részvételért 30.000 Ft
értékben kaptunk sportszerekből álló ajándékcsomagot.
A népmese napján, szeptember 30-án felkerültek a tarisznyák a mesefára, majd kezdődött
a mesehallgatás, mesenézés.
Állatok világnapja
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eljuttatta tanulóinknak Anarcs
Község Önkormányzatának
és a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak az ajándékcsomagját, amit a tanulók nevében
ezúton is köszönök.
Adventi várakozás

idéztük fel a 65 évvel ezelőtti
eseményeket. A felső tagozatos diákok műsorának megható
pillanatai elevenítették fel az
akkor történteket, méltó emléket állítva a hősöknek.
Iskolai életünk hagyományos őszi rendezvényei közül
a halloweent is meg tudtuk tartani tanulóink nagy örömére.
Az ötletes, kicsit félelmetes jelmezbe bújt tanulók felvonulása
után a vidám szórakozásé volt a
főszerep. Köszönet a szülőknek

a sok segítségért.
Vártuk a mikulást

Az őszi szünet utáni időszak a
tanulás, tudásszerzés időszaka
volt. Sok ismerettel gazdagodtak tanulóink, különösen a kis
elsősök, akik már ügyesen tájékozódnak a számok és betűk
birodalmában.
December elején már nagyon
vártuk, hogy jöjjön a Mikulás. A vírushelyzet miatt most
személyesen nem jöhetett, de

Köszönjük Sándor Károlynak a
csodaszép karácsonyfát, mely
már felöltöztetve várja velünk
együtt a karácsonyt. Az adventi
időszakban a szeretet, egymás
megértése és segítése kerül
előtérbe. Együtt várakozunk a
karácsony csodájára, kellően
felkészítve lelkünket, hogy be
tudjuk fogadni a mérhetetlen
szeretetet, melyet ez az ünnep
ad számunk, s hogy tudjunk is
adni ebből kifogyhatatlan szeretetből családunknak, szeretteinknek, ismerőseinknek.
Szívből kívánom valamennyi
tanuló és munkatársaim nevében, hogy a szeretet ölelje körül
ünnepünket, mindenki családja,
szerettei körében egészségben,
békességben, szeretetben töltse
a karácsonyi ünnepeket!
Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető

Az állatok világnapja alkalmából az osztályok Magyarország
Nemzeti Parkjairól készítettek
plakátokat, melyeket az iskola folyosóin helyeztünk el.
Nagyon sok ötletes, érdekes
munka született, amiért dicséret
illeti a készítőket. A felső tagozatos tanulók állati rekordokkal kapcsolatos totót töltöttek
ki. Október 8-án az iskola tanulói Nyíregyházi Állatparkba
látogattak, ahol közelről láthatták az állatokat. Élményekkel
és sok ismerettel gazdagodtak
ezen a kiránduláson.
Október 23-án a Czóbel-kúria
teraszán megtartott ünnepségen
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Iskolai életünk
pünkösdtől karácsonyig
nyár folyamán 40 diáA
kunk vett részt a Csodaszarvas napközis táborban, ahol az élményszerű
tanulás mellett a felhőtlen
kikapcsolódásé volt a
főszerep.

Tanulóink kézműveskedtek,
sportoltak, színjátékot láttak,
érzékenyítő tréningeken vettek
részt. A nagy meleg ellenére
rendkívül jól érezték magukat.
A tábor kedvenc üdítő itala lett
a limonádé.
Az iskola másik 42 tanulója
LEGO ROBOTIKA táborban
vett részt Gyulaházán, ahol a
robotika rejtelmeibe kaptak
bepillantást. Megtanulták a
legóból készült robotok építését, és a robotok programozásának lépéseit. Az egyhetes tábor
során sok közösségi játékkal is
megismerkedtek.
Retró családi nap

A retro családi napon remekül
szórakoztak tanítványaink és
szüleik. Ugrálóvár, trambulin,
kézműveskedés, közös torna,
minicsúszda, pecázás és még
sok érdekesség várta őket. A
melegben nagy sikere volt a
habpartynak, amit köszönünk
a tűzoltóknak, akik hatalmas
habtengerré változtatták a kispályát. A remek napot közös
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lángosozás és limonádézás
zárta.
A nyári szünet hamar elszaladt, szeptember elsején újra
megkezdődött az iskola. A
2021-2022-es tanév megnyitásának napján 15 kis elsőst
köszönthettem iskolánkban,
akik számára kitárulhatott az
ismeretek kapuja. Mára már
ügyesen számolnak, olvasnak
és az írás rejtélyes világában is
jól eligazodnak.
Papírgyűjtés

Szeptember 14-én papírgyűjtést
rendeztünk intézményünk tanuló és a szülők részvételével. A
sikeres akciónk az Ökoiskolai
munkatervünk része volt, ezzel

is erősítettük az újrahasznosítás
fontosságát, a fenntarthatóságra nevelést tanulóinkban.
Ukrán nemzetiségi oktatás

Jeles delegáció érkezett intézményünkbe a tanév elején, akik
megismerkedtek iskolánkkal,
az itt folyó ukrán nemzetiségi
oktatással, a kisdiákokkal. Az
ukrán nyelvet immár második
éve tanuló 2. osztályos tanulók
nagy szeretettel, ukrán nyelven
köszöntötték vendégeinket. A
delegáció tagjai: Szuperák Brigitta a Magyar Országgyűlés
ukrán nemzetiségi szószólója,
Kuti László Ungvári Magyar
Főkonzulátus konzulja, Vaszyl
Vyshyvanyuk Magyarország

Ivano-Frankivszk Város és az
Ivano-Frankivszki Megye Tiszteletbeli Konzulja, Rábárszka
Irina „Tiszta szívűek alapítvány” elnöke, Daniluk Kszénia
Jablunka község iskola igazgatója, Natália Korosztil IvanoFrankovszki Felsőfokú Művészeti Szakközépiskola igazgatója, Nahornyák Miroszlava
Ivano-Frankivszki Magyar
Kulturális és Oktatási Központ
vezetője, Magyar Vasárnapi
Iskola igazgatója, Volodimir
Csubirko, Kárpátalja Megyei
Tanács képviselője, Révész
Mihály Kárpátaljai Megyei
Tanács képviselője. A vendégeket köszöntötte a község polgármestere Kertész Zoltán és
Debrey László intézményvezető. A gyerekek ajándékba könyveket, munkafüzeteket, a tanulást segítő eszközöket kaptak.
Napjainkban rendkívüli módon
felértékelődött a nyelvtudás, a
szomszédos népek nyelvének
az ismerete, ezért is reméljük,
ez az oktatási forma sokat fog
segíteni tanulóinknak az életben való boldogulásban.
Ezúton is köszönetet mondok
Szuperák Brigittának, a Magyar
Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólójának a sok segítségért, támogató együttműködésért, a budapesti kirándulásért,
melynek költségeit teljes egé-

Kormányhivatal szakmai konzultációja alapján, mely megtekinthető a település honlapján
(www.anarcs.hu)
Ugyanezen az ülésen a gyermekek napközbeni ellátásának
térítési díjáról szóló 16/2017.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálta.
Rendeletet fogadott el az
államháztartáson kívüli forrás
átvétele és átadása szabályairól, valamint a kiadások készpénzben történő teljesítésének
szabályairól. Csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához,
határozott a 2021. évi idősek
napja megrendezéséről.
Véleményezte a Kisvárda
Város Önkormányzatának a
gyermekjóléti alapellátásokról
szóló önkormányzati rendeletét, valamint döntött a közmeghallgatás-falugyűlés összehívásáról.
Határozott az Ajak - Anarcs
összekötő út pályázatának
benyújtásáról, valamint az
Anarcs 0122/12 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására tett tulajdonosi
ajánlatról.
Döntött az interpellációk
elfogadásáról (Takács Tamás
2021.08.09., Takács Tamás
2021.07.21., Takács Nándor
2021.07.05., Pintér László
2020.11.03.)
Zárt ülésen határozott az
Anarcsi lakosok első lakáshoz
jutásának támogatásáról és szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.
Október 5-én újra az Mötv.
44. §-a alapján indítványozott
ülésen (képviselők egynegyedének indítványára összehívott
ülés) tárgyalta az alábbi napirendeket:
„Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2021. évi
Költségvetési Rendeletének
módosítására.” Előadó: Takács
Tamás képviselő
„Gyulaháza Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámoló elfogadása..
(Az érvényben lévő Társulási
Megállapodás 9.5. pontja alapján)” Előadó: Takács Tamás
képviselő
„Kistérségi Szociális és gyermekjóléti Társulás Gyulaháza 2020. évi gazdálkodásáról

szóló költségvetési beszámoló
megtárgyalása és elfogadása...”
Előadó: Takács Tamás képviselő
„Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2020.(I.28.) sz. határozatának végrehajtása (Digi
Kft. megkeresése toronyépítés
ügyében)” Előadó: Pintér László képviselő
„A VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 sz”
Főzőkonyha fejlesztés) elnevezésű 23 529 000 Ft értékű
elnyert pályázat elbukásának
okai..” Előadó: Takács Tamás
képviselő
„Falunap és cirkusz rendezvények költségelszámolása..”
Előadó: Takács Nándor képviselő
A 2021. október 19-i ülésén döntött az Anarcs Község
Önkormányzata véleményének
kialakításáról az általános iskola felvételi körzethatára tekintetében, valamint a települési
önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás felhasználáshoz ajánlatok kéréséről. Zárt
ülésen határozott az anarcsi
lakosok első lakáshoz jutásának támogatásáról is.
Ezen a napon került sor a
rendes éves Közmeghallgatás
megtartására is, ahol 2021. év
eltelt időszakának értékelése,
a 2022. év tervek, valamint
a lakossági kérdések, bejelentések voltak napirenden. A
képviselők beszámoltak munkájukról, valamint értékelték
a képviselő-testület és a hivatal tevékenységét. A lakossági
hozzászólások az alábbi témák
köré csoportosultak:
• a képviselők jelenjenek meg a
rendezvényeken,
•
többen mondták el véleményüket a széthúzással az
ellenségeskedéssel kapcsolatosan, párhuzamot vont egy
felszólaló az országban és az
Anarcson zajló folyamatok,
események között,
•
többen hangsúlyozták, hogy
a lakosságnak, a településen
élőknek, a képviselőknek
össze kell tartaniuk annak
érdekében, hogy a település
fejlődjön és fennmaradjon,
jelzés érkezett a ravatalozó
•
tisztántartásával, karbantartásával kapcsolatosan, kérik az
üzemeltető felszólítását,

• Pintér László nyílt levelét – a
polgármesterhez – felolvastatja egy idős választópolgár
•
felmerült a zöldhulladék
elszállításának problémája,
• igény merült fel gyalogátkelő
létesítésére az oktatási intézmény előtt a Kossuth utcán.
A november 24-én tartott
rendkívüli testületi ülésen újból
döntött ajánlatevőkről a képviselő-testület a szociális célú
tüzelő beszerzésével kapcsolatosan, és elfogadta a 2022.
évi Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázat szabályzatát.
December 2-án, zárt ülésen
határozott az anarcsi lakosok
első lakáshoz jutásának támogatásáról, valamint a benyújtott, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálásáról.
Nyílt ülésen határozott az
Anarcs Község Önkormányzata által, a község közigazgatási
területén a települési folyékony
hulladék ideiglenes tárolására
szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony
hulladék elhelyezés céljára történő elszállítására vonatkozó
közszolgáltatás szervezésével
kapcsolatos szerződéskötésről.
Elfogadta az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának és az Anarcs Község
Önkormányzata Képviselőtestületének Együttműködési
megállapodását.
Döntött a Járási STARTMUNKA Program tervezéséről
a 2022-es évre, valamint a szociális célú tüzelővel kapcsolatosan, annak beszerzéséről.
Határozott a Rendőrség
beszámolójának elfogadásáról,
elfogadta a Képviselő-testület

5
2022. évi munkatervét és az
önkormányzat és intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési
ütemtervét.
Döntést hozott a Nyíregyházi
Tankerületi Központ megkeresésére, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
50. § (8) bekezdése szerinti
véleményéről.
Továbbra is feladatunk az
időközi választás lebonyolítása. A koronavírus-világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021.
évi I. törvény 4. §-ban szabályozottak szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
feloszlásának kimondása esetén e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő
napon áll be. A veszélyhelyzet megszűnését követő napig
időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. A ki nem
tűzött és az elmaradt választást
a veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki
kell tűzni. A választás napjának
kitűzéséről, így a veszélyhelyzet megszűnését követően dönt
a Helyi Választási Bizottság.
Tájékoztatom a tisztelt
érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyílt üléséről készül
jegyzőkönyvek, képviselő-testület által elfogadott rendeletek,
interpellációk a település honlapján megtalálhatóak.
Ezúton köszönjük meg a
tisztelt lakosság bizalmát, megértését és türelmét, mellyel a
veszélyhelyzet idején nagyban
megkönnyítették munkánkat.

Mindenkinek békés boldog ünnepeket
kívánunk a Gyulaházai Közös
Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltségének nevében!
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2021. május 7-től 2021. december 2-ig
Újszülött neve

Szül. helye, ideje

Szüleik

Balogh Ferenc
Papp Marcell
Horváth Réka
Tóth Noémi
Szitai Amira Sarolta
Varga-Szoták Mira
Szabó Lotti
Farkas Noémi
Haklik Lőrinc
Feka Linett
Simon Roland
Takács István
Sallai László Bálint
Háda Elina Katerina
Simon Ketrin Ramóna
Balogh Lili
Molnár Zsófia
Bencsik János
Kovács Dominik
Fekete József

Kisvárda, 2020. június 10., 
Nyíregyháza, 2021.május 2.,
Kisvárda, 2021. június 2.,
Kisvárda, 2021. június 4., 
Kisvárda, 2021. július 18., 
Kisvárda, 2021. július 21.,
Kisvárda, 2021. július 26.,
Kisvárda, 2021. július 29.,
Kisvárda, 2021.augusztus 9.,
Kisvárda, 2021. augusztus 10.,
Kisvárda, 2021. augusztus 19.,
Kisvárda, 2021. augusztus 24.,
Kisvárda, 2021. szeptember 1.,
Kisvárda, 2021. szeptember 6.,
Kisvárda, 2021.szeptember 30.,
Kisvárda, 2021. október 5.,
Kisvárda, 2021. október 8.,
Kisvárda, 2021. október 18.,
Nyíregyháza, 2021. november 10.,
Kisvárda, 2021. november 13.,

Akiktől búcsúzunk:
Elhunyt neve:

Halálozás ideje

Molnár Jánosné (Kurbulec Ilona)
Anarcs, 2021. május 7.
Kindák Ferenc
Anarcs, 2021. május 24.
Pongó Zoltánné (Zámbó Katalin)
Anarcs, 2021. május 29.
Bányai Péter
Kisvárda, 2021. június 27.
Katona Mihály
Anarcs, 2021. július 2.
Kiss István
Anarcs, 2021. augusztus 14.
Dajka Ilona
Anarcs, 2021. augusztus 25.
Karámos Andrásné
Debrecen, 2021. szeptember 8.
Molnár Sándor
Kisvárda, 2021. szeptember 26.
Takács Zoltánné
Kisvárda, 2021. október 1.
Szanicza Józsefné
(Horváth Piroska)
Kisvárda, 2021. november 15.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.”.

(Juhász Gyula)
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Balogh Ferenc, Baloghné dr. Kovács Mónika
Papp Dávid Ferenc, Papp-Szabó Natasa Irén
Horváth Viktor, Horváth-Kertész Melinda
Tóth Tamás, Tóthné Dobronyi Enikő
Szitai Csilla
Varga Viktor, Varga-Szoták Andrea
Szabó Tamás, Jármi Viktória Anikó
Farkas Zsuzsanna
Haklik Attila, Haklik-Markó Enikő Fruzsina
Feka Anasztázia
Simon Roland, Simon Viktória
Takács István, Takácsné Balla Edina
Sallai László, Peti Borbála
Háda Pál, Roskó Melinda
Simon Zoltán, Simonné Jónás Ramóna
Balogh Ferenc, Baloghné Dr. Kovács Mónika
Molnár László, Nagy Bernadett
Bencsik János, Bencsikné Tóth Andrea
Kovács János, Kovácsné Huszti Erzsébet
Fekete József, Fekete Józsefné (Tóth Erika Kitti)

nak”, hogy megajándékozták
a gyerekeket adományaikkal.
Köszönjük Kertész Zoltán
Polgármester Úrnak az Anarcsi Önkormányzat nevében
átadott csomagokat, az Anarcsi
Kisebbségi Önkormányzatnak
és Csikós Józsefnek is a kedvességét. Óvodánk örökbefogadójának is szeretném megköszönni a felajánlását, ugyanis
november végén egy hatalmas
doboz kreatív eszközöket tartalmazó csomagot kaptunk
Fábián Alinkától és családjától.
2021-ben a vírushelyzet
miatt ugyan elmarad az Adventi gyertyagyújtó ünnepség
Anarcson, de az óvodában minden héten megrendezésre kerül.
Karácsonyhoz közeledve egyre
izgatottabbak a gyerekek és felnőttek egyaránt. Az idei évben
az óvoda karácsonyfája Pintér

László és családja felajánlásának révén érkezik el hozzánk.
Köszönjük szépen a hozzájárulásukat, mely által meghittebb,
hangulatosabb ünnepet vará-

zsolhatunk az intézményünkbe.
Visszatekintve a 2021-es évre
úgy gondolom, hogy az óvoda dolgozói minden alkalmat
megragadva próbálták színe-

„Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
s érezni azt, hogy szép, veled szép,
és csak veled teljes az élet.”

sebbé tenni a hétköznapokat a
különböző programokkal, hogy
a gyerekek minél kevesebbet
érzékeljenek a különböző korlátozásokból. Reméljük, jövőre
ennél is több régi hagyományt
ápolhatunk majd újra.
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda dolgozói nevében
kívánok minden anarcsi lakosnak Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket, Sikerekben Gazdag
Boldog Új évet és jó egészséget!
Borbély Titanilla
óvónő

Akik összekötötték életüket:
Molnár Dávid – Kiss Vivien
2021. május 15.
Schmied József – Miku Gabriella
2021. május 31.
Kovács Tibor – Tóbiás Angéla
2021. július 9.
Kocsis László – Váradi Vivien
2021. július 23.
Veres Attila – Kiss Nikolett
2021. július 24.
Marinka Roland – Kiss Barbara
2021. augusztus 14.
Heim József – Kapin Tünde
2021. augusztus 21.
Fekete József – Tóth Erika Kitti
2021. augusztus 21.
Bencsik János – Tóth Andrea
2021. szeptember 25.
Endrédi Imre – Balogh Petra
2021. október 22.
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Az idős relatív fogalom;
„idős az, aki idősnek érzi
magát”. Az idős kor nem az
élet vége, hanem az élet koronája. Én itt nem időseket látok,
hanem boldog embereket, akik
boldogok, mert itt lehetnek ma
velünk.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte az idősek világnapja alkalmából Kertész Zoltán polgármester a község idős lakóit az
iskola tornatermében megrendezett ünnepségen. Beszédében

Idősek napja
hangsúlyozta, hogy boldogsággal tölti el, hogy szép számban
megjelentek a meghívottak a
rendezvényen, mely Anarcs
Község Önkormányzatának
felelősségteljes gazdálkodása nélkül nem jöhetett volna
létre. A szeretet, gondoskodás,
megbecsülésünk vezérelte az

önkormányzatot, amikor megszerveztük az ünnepséget. Az
időseket pénzajándékkal, finom
ebéddel és jó hangulatot teremtő zenés műsorral leptük meg.
Polgármester úr után Százvai
László köszöntötte lélekmelengető gondolatokkal a megjelenteket, Dr. Seszták Miklós

országgyűlési
képviselőnk
üdvözletét is tolmácsolva.
A kitűnő zenéről és remek
hangulatról
Tarnai-Kiss
Lászlóék
gondoskodtak,
melyet a közönség lelkes tapssal köszönt meg. Az ünneplést
a finom közös ebéddel koronáztuk meg.
Idős lakosainknak ezúton is
kívánunk jó egészséget, boldog, szeretetteljes éveket, kellemes ünnepeket!
Kertész Zoltánné képviselő

(Illyés Gyula)

Összeállította:
Orbán Attiláné anyakönyvvezető
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vodai életünk meghaÓ
tározó eleme a természet szeretetére nevelés,

ennek jegyében élményszerző sétákat tettünk,
gyakran látogattunk el a
Bárókertbe, és élveztük a
jó időt.
Egy-egy ilyen természetjárás alkalmával megfigyeltük a
madarakat, bogarakat gyűjtöttünk, virágokat csodáltunk.
Május végén megtartottuk
a gyermeknapot. A gyerekek
számára színes programokkal
készültünk, hogy vidámsággal teli emlékeket gyűjthessenek. Az iskola sportpályáján hatalmas ugrálóvár várta
őket, táncház Magyar Dávid
közreműködésével, interaktív
zenés-mozgásos foglalkozások,
aszfaltrajzverseny. A mozgékonyabb gyerekeknek egész nap
rendelkezésére állt a bicikli- és
rollerpálya, a kreatív és jó kézügyességű óvónénik és dajka
nénik tetoválásokat rajzoltak
a gyerekeknek. A délután is
rendhagyóan telt az óvodában,
ugyanis a gyerekek délután az
ágyukból egy hatalmas kivetítő
vásznon nézhettek mesét.
A következő nagy esemény az
óvoda életében a ballagás volt.
Ezt a nagy napot már korlátozások nélkül élhették át a kicsik
és nagyok. Heteket töltöttünk
lázas próbákkal, gondolkodtunk újításokon, meglepetéseken, amivel emlékezetesebbé
tehetjük a ballagásukat szülők
és gyerekek számára egyaránt.
Büszkék vagyunk leballagott
ovisainkra, akik azóta már az
iskolapadban kanyarítják a
betűket, és a számok bűvöletében kalandoznak nap mint nap.
15 kisdiák vette hátára az iskolatáskát szeptemberben, miu-
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Óvodai életünk
tán sikeresen kiállták az óvodai
megmérettetéseket. Ezúton is
sikeres és élvezetes iskolai éveket kívánunk nekik.
A ballagással nem állt meg
az élet az óvodánkban. Retro
családi nap keretében láttuk
vendégül a szülőket, hozzátartozókat. A rendezvényen reggeltől délig olyan színes programokon vehettek részt a vendégek, mint például a tetoválás,
csillámtetoválás, gyöngyfűzés,
trambulin, biciklipálya, pecázás és a mindenki által kedvelt
habparty. A látogatók száma
felülmúlta elképzeléseinket,
nagy örömmel vettük, hogy
olyan szép számban megjelentek az érdeklődők a családi
napon. Méltó zárása volt ez a
2020/21-es nevelési évnek.

busszal történő utazás is különleges élmény az ovisoknak.
Mindennapjainkba beiktattuk
az őszi termések gyűjtését a
Bárókertben, a kukorica, napraforgó, gesztenye feldolgozását az óvodában, és a mindenki által kedvelt almaszedést
Kaczur Laci bácsi gyümölcsösében. A gyerekek minden
évben nagyon várják, hogy
ellátogassunk az almásba, és
csapatokban versenyt rendezve
szorgoskodhassanak. Jutalmuk
pedig a legfinomabb alma elfogyasztása a hazafelé tartó sétánkon. Köszönjük szépen Kaczur
László termelőnek, hogy minden évben fogad minket.
Az állatok világnapja szintén tapasztalás útján szerzett
élménnyé vált a papi állatsimo-

Szeptemberben újult erővel
kezdtünk hozzá a teendőinkhöz. Már alkalmunk nyílt színházlátogatásra, és a bábszínház
csapata is ellátogatott hozzánk.
A gyerekek számára hatalmas
élmény egy-egy ilyen előadás,
hiszen a Kisvárdai Művészetek Házában, egy nem megszokott környezet tárul eléjük,
a színházi világba kerülnek. A

gatóban. A gyerekek megismerkedhettek az alpaka állatfajjal,
valamint számos háziállattal
a kis farmon. Saját kezűleg
etethették őket, simogathatták,
ismereteket szerezhettek a tartásukról, jellemzőikről. Talán
inkább a kisfiúk nagy örömére
munkagépekbe is beülhettek
és közelebbről is szemügyre
vehették ezeket az eszközöket.

7

Földszentelés

A már hagyománnyá vált
őszi projektzáró napunk nyílt
körben zajlott. Nyitásként minden csoport műsorral készült,
melynek segítségével a szülők
betekintést nyerhettek az óvodai életbe. Ezt követően együtt
kreatívkodhattak gyermekeikkel, ezzel is szorosabb kapcsolatot kialakítva gyermekeikkel
és az óvodánkkal. A munka
végén sült sütőtökkel láttuk
vendégül a megjelenteket. Az
elkészült remekművek egy ideig díszítették az intézményünket majd hétvégére mindenki
hazavihette, amit készített.
Pár nap leforgása alatt megint
be kellett zárkóznunk a vírushelyzet miatt. Ennek következtében a Márton napi lámpásainkat már zárt körben készítettük
el a gyerekekkel, mindenki a
saját csoportjában. Az ügyes és
házias dajka nénik „libanyak”
nevű édességet készítettek a
gyerekeknek, amelynek összeállítását a gyerekek nyomon
követhették és a végén lakmározhattak a finomságból.
Amit viszont megőriztünk az
előző évekből az a zsíroskenyér
kínálgatás a szülőknek. Az
elkészült lámpások szintén az
előtér díszítéséül szolgáltak
azon a héten.
Év vége felé közeledve a
várva várt Mikulás fogadására
készültünk. Idén is ellátogatott
hozzánk a jóságos öreg, hogy
pár jó tanáccsal és dicsérettel
ellássa a gyerekeket, és megjutalmazza őket. Napokkal az
érkezése előtt hangolódni kezdtünk a jeles napra. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a Mikulás
szerint is nagyon szófogadó,
jól nevelt gyerekek járnak az
Anarcsi Czóbel Minka Óvodába, hiszen 3 csomagot is kaptak
a gyerekek fejenként. Ezúton
köszönjük a gyerekek nevében
a három nagylelkű „Mikulás-

„Termelj nekünk hullámzó arany tengert
kalászokból. – A szőlődombon érlelj
Édes bogyót, telitve áldott nedvvel,
Napsugárból szűrött szenvedéllyel!
Édes jó anyaföldünk!
Fán, bokron adjál szép piros gyümölcsöt,..
........... a mezőket áld meg!
... Szép összhanggal,
Varázslatos fénnyel telisd a világod,
Drága anyaföldünk!”

(Czóbel Minka)

Településünkön június 5-én
Ady utca végén lévő keresztnél
Kertész Zoltán polgármester
úr köszöntötte a földszentelésre megjelent gazdákat, vendégeket. Hangsúlyozta, hogy
a termőföld iránti tisztelet,
szeretet mellett most a hálát
kell adnunk, hogy az elmúlt
nehéz időszak után újra együtt
lehetünk és közösen kérhetjük
Isten áldását termőföldjeikre. A
szentelésre egybegyűltek
Bíró Józsefné előadásában
hallhatták Czóbel Minka Az
anyaföld című versét. Ezt követően rövid szertartás keretében

Monostory Marcell parochus
megszentelte községünk földjeit.
Dr. Seszták Miklós térségünk országgyűlési képviselője megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket. Beszédében
községünk szülöttének, Czóbel
Minkának a gondolatait idézte,
hangsúlyozva, hogy az anyaföld, a termőföld mindannyiunk
számára maga az élet, hiszen a
test és a lélek erejét adja.
Az ünnepélyes földszentelés
után a vendégeket szeretetvendégség várta a Szociális Ellátó
udvarán.
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Önkormányzati képes hírek

13

Petőfi utca – járdafelújítás

Czóbel Minka 166. irodalmi délután a Béres TIT-tel
Trianoni emlékünnepség – koszorúzás

Anarcsi Hírmondó

Betlehem

Cirkuszi előadás - remekül
szórakozott a falu apraja-nagyja

Kormányablakbusz
Őszi dekoráció
Karácsonyi díszítés
a kutaknál
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9

agyományteremtő célH
lal szerveztünk falunapot augusztus 20-a tiszte-

letére kenyérszenteléssel
egybekötve. A lakosságot
zenés ébresztővel invitáltuk a rendezvényre. A
hangulatról Bunkóczi Erik
gondoskodott.
A délelőtti programokkal a
gyermekes családokat szólítottuk meg, ahol ugráló, kézműves
foglalkozások (arcfestés, testfestés, színezés, kreatív papírmunkák), népi játékok (diótörő,
kakasdobáló, gólyaláb, mocsárjáró) és gyermekíjászat várta az
érdeklődőket.
Nagy sikere volt a gyermekek
és a szülők körében cukorágyúnak, a fagyinak. Ez utóbbit a
Roma Kisebbségi Önkormányzat vásárolta a gyermekeknek.
Közben a sakkozni szeretők
mérték össze tudásukat.
A nap folyamán rendelkezésre állt az egészségügyi
sátor, ahol vérnyomásmérés,
vércukorszintmérés és életmód-tanácsadás volt kérhető.
Kora délután került sor az
állami pályázatból és önerőből
felújított sportöltöző átadására,
Dr. Seszták Miklós kormánybiztos úr polgármester úrral
és a sportvezetőkkel közösen
avatták fel az épületet. Az új
öltöző első vendégcsapata a
Várda Master Good U 18-19es együttese volt, akik a hazai
csapattal barátságos meccset

Őszi dekoráció közmunkásokkal

Áldott karácsonyt!

Falunap 2021
játszottak. A kezdőrúgást régi
anarcsi csapat legendás kapusa,
Bodó Ferenc végezte el.
Ünnepélyes keretek között
kapták meg a 70 éven felüli
futballisták az örökös tiszteletbeli csapattag elismerést. Így
a tiszteletbeli csapat rangidőse
Bodó Ferenc mellett örökös tag
lett: Aros József, Bencs László, Király László, Kiss Ferenc,
Moldvai Károly, Murin János,
Dr. Somogyi Gábor és Tiba
Ferenc. Ezen alkalomból kaptak elismerést és köszönetet a
sportöltözőért sokat tevékenykedő sportbarátok: Krusinszki
István és Punku Tibor. A sporteseményt motoros show zárta.

A délutáni program kenyérszenteléssel indult, Kovács
Róbert atya megszentelte az
augusztus 20-ai kenyerünket,
majd az érdeklődők megkóstolhatták a szentelt kenyeret.
Ezután zenés műsor várta a
közönséget, mindenki kedvére válogathatott a széles kínálatból; Zvolenszki Lacika, az
Első Számú Szabály zenekar
és a Kisvárdai Férfidalárda
remek előadása megnyerte a
szépszámú közönség tetszését.
A Kisvárdai Béres TIT elnöke
Marczinkó István ünnepélyesen
adta át a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Aranykoszorús Jelvény kitüntetést Kertész

„Aki fát
ültet bízik
a jövőben!”
Zoltánnénak ismeretterjesztő,
hagyományőrző munkája elismeréséül.
Közben elkészültek a főzőversenyre benevezett csapatok
által főzött finomságok, melyet
a szakavatott zsűri arany-,
ezüs- és bronzfakanál jutalomban részesített.
A civil szervezet közül a
Hagyományőrző Kézimunka
Szakkör tagjai képviseltették
magukat külön sátorral, népi
étellel.
A falunap forgatagában megéhezett helyi lakosokat virslivel vendégeltük meg, majd a
szépszámú közönség utcabálon
ropta a táncot.

A település fásítási programban kapott fák ültetésében Dr. Seszták Miklós
térségünk országgyűlési
képviselője segédkezett,
aki elmondta, hogy nem
is kerülhettek volna jobb
helyre azok a fák, mint a
Bárókertbe.

Trianoni emlékünnepség

Karácsonyfánk – Bakai Tamás családjának ajándéka

Szeifrid Zoltán ajándéka
a Czóbel 166 irodalmi
délután alkalmából
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Október 23. – iskolások műsora
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Kaczur László – Takács Gizella

Séra István – Kiss Gizella

Murin János – Deák Margit

Bencs László – Korcsmáros Ilona

Nagy László – Kondor Katalin

Aros József –
Csizmadia Julianna

Jónás Sándor – Magyar Ágnes
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László József – Szántai Anna
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Bodó Ferenc – Havrán Irma
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Január

Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H

Újév, Fruzsina
Ábel, Gergely
Benjámin
Titusz, Leóna
Simon
Boldizsár, Menyhért
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota, Baltazár
Ernő
Veronika
Bódog, Félix
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika, Angéla
Károly, Karola
Adél
Gerda, Martina
Marcella

Július

P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác

Dajka József – Czidor Erzsébet
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Február

K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H

Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás, Jázmin
Géza, Cézár
Edina
Ákos, Bátor
Elemér, Oszvald

Augusztus
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze

Boglárka, Alfonz
Lehel, Özséb
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám, Rókus
Jácint
Ilona
Huba
Államal. ü., István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella
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Március

K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon
Auguszta
Zalán
Árpád

Szeptember
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P

falinaptár

Bíró József – Takács Irén

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos
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Maklári István – Havrán Margit

Április

P
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V
H
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P
Szo
V
H
K
Sze
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P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó
Gyula
Ida
Tibor
Nagypéntek, Anasztázia
Csongor
Húsvét, Rudolf
Húsvét, Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin, Aida
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Október

Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas
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Május

Munka ünnepe, Fülöp
Zsigmond, Atanáz
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia
Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla

November
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Mindenszentek, Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

Földesi József – Kiss Margit
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Király László – Horváth Margit

Huszti István – Pulinka Margit

Június
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Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Pünkösd, Fatime
Pünkösd, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán, Szidónia
Iván
Vilmos, Viola
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

Grósz János – Deák Irén

Takács György – Dajka Mária

December
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

Jónás Miklós – Smid Gizella

Korcsmáros János –
Csizmadia Mária

Herceg József – Szécsi Mária

Papp László – Lázár Anna
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agyományteremtő célH
lal szerveztünk falunapot augusztus 20-a tiszte-

letére kenyérszenteléssel
egybekötve. A lakosságot
zenés ébresztővel invitáltuk a rendezvényre. A
hangulatról Bunkóczi Erik
gondoskodott.
A délelőtti programokkal a
gyermekes családokat szólítottuk meg, ahol ugráló, kézműves
foglalkozások (arcfestés, testfestés, színezés, kreatív papírmunkák), népi játékok (diótörő,
kakasdobáló, gólyaláb, mocsárjáró) és gyermekíjászat várta az
érdeklődőket.
Nagy sikere volt a gyermekek
és a szülők körében cukorágyúnak, a fagyinak. Ez utóbbit a
Roma Kisebbségi Önkormányzat vásárolta a gyermekeknek.
Közben a sakkozni szeretők
mérték össze tudásukat.
A nap folyamán rendelkezésre állt az egészségügyi
sátor, ahol vérnyomásmérés,
vércukorszintmérés és életmód-tanácsadás volt kérhető.
Kora délután került sor az
állami pályázatból és önerőből
felújított sportöltöző átadására,
Dr. Seszták Miklós kormánybiztos úr polgármester úrral
és a sportvezetőkkel közösen
avatták fel az épületet. Az új
öltöző első vendégcsapata a
Várda Master Good U 18-19es együttese volt, akik a hazai
csapattal barátságos meccset

Őszi dekoráció közmunkásokkal

Áldott karácsonyt!

Falunap 2021
játszottak. A kezdőrúgást régi
anarcsi csapat legendás kapusa,
Bodó Ferenc végezte el.
Ünnepélyes keretek között
kapták meg a 70 éven felüli
futballisták az örökös tiszteletbeli csapattag elismerést. Így
a tiszteletbeli csapat rangidőse
Bodó Ferenc mellett örökös tag
lett: Aros József, Bencs László, Király László, Kiss Ferenc,
Moldvai Károly, Murin János,
Dr. Somogyi Gábor és Tiba
Ferenc. Ezen alkalomból kaptak elismerést és köszönetet a
sportöltözőért sokat tevékenykedő sportbarátok: Krusinszki
István és Punku Tibor. A sporteseményt motoros show zárta.

A délutáni program kenyérszenteléssel indult, Kovács
Róbert atya megszentelte az
augusztus 20-ai kenyerünket,
majd az érdeklődők megkóstolhatták a szentelt kenyeret.
Ezután zenés műsor várta a
közönséget, mindenki kedvére válogathatott a széles kínálatból; Zvolenszki Lacika, az
Első Számú Szabály zenekar
és a Kisvárdai Férfidalárda
remek előadása megnyerte a
szépszámú közönség tetszését.
A Kisvárdai Béres TIT elnöke
Marczinkó István ünnepélyesen
adta át a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Aranykoszorús Jelvény kitüntetést Kertész

„Aki fát
ültet bízik
a jövőben!”
A település fásítási programban kapott fák ültetésében Dr. Seszták Miklós
térségünk országgyűlési
képviselője segédkezett,
aki elmondta, hogy nem
is kerülhettek volna jobb
helyre azok a fák, mint a
Bárókertbe.

Zoltánnénak ismeretterjesztő,
hagyományőrző munkája elismeréséül.
Közben elkészültek a főzőversenyre benevezett csapatok
által főzött finomságok, melyet
a szakavatott zsűri arany-,
ezüs- és bronzfakanál jutalomban részesített.
A civil szervezet közül a
Hagyományőrző Kézimunka
Szakkör tagjai képviseltették
magukat külön sátorral, népi
étellel.
A falunap forgatagában megéhezett helyi lakosokat virslivel vendégeltük meg, majd a
szépszámú közönség utcabálon
ropta a táncot.

Trianoni emlékünnepség

Karácsonyfánk – Bakai Tamás családjának ajándéka

Szeifrid Zoltán ajándéka
a Czóbel 166 irodalmi
délután alkalmából

Anarcs_2020_12.indd 9

Október 23. – iskolások műsora
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Önkormányzati képes hírek

13

Petőfi utca – járdafelújítás

Czóbel Minka 166. irodalmi délután a Béres TIT-tel
Trianoni emlékünnepség – koszorúzás

Anarcsi Hírmondó

Betlehem

Cirkuszi előadás - remekül
szórakozott a falu apraja-nagyja

Kormányablakbusz
Őszi dekoráció
Karácsonyi díszítés
a kutaknál
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14
vodai életünk meghaÓ
tározó eleme a természet szeretetére nevelés,

ennek jegyében élményszerző sétákat tettünk,
gyakran látogattunk el a
Bárókertbe, és élveztük a
jó időt.
Egy-egy ilyen természetjárás alkalmával megfigyeltük a
madarakat, bogarakat gyűjtöttünk, virágokat csodáltunk.
Május végén megtartottuk
a gyermeknapot. A gyerekek
számára színes programokkal
készültünk, hogy vidámsággal teli emlékeket gyűjthessenek. Az iskola sportpályáján hatalmas ugrálóvár várta
őket, táncház Magyar Dávid
közreműködésével, interaktív
zenés-mozgásos foglalkozások,
aszfaltrajzverseny. A mozgékonyabb gyerekeknek egész nap
rendelkezésére állt a bicikli- és
rollerpálya, a kreatív és jó kézügyességű óvónénik és dajka
nénik tetoválásokat rajzoltak
a gyerekeknek. A délután is
rendhagyóan telt az óvodában,
ugyanis a gyerekek délután az
ágyukból egy hatalmas kivetítő
vásznon nézhettek mesét.
A következő nagy esemény az
óvoda életében a ballagás volt.
Ezt a nagy napot már korlátozások nélkül élhették át a kicsik
és nagyok. Heteket töltöttünk
lázas próbákkal, gondolkodtunk újításokon, meglepetéseken, amivel emlékezetesebbé
tehetjük a ballagásukat szülők
és gyerekek számára egyaránt.
Büszkék vagyunk leballagott
ovisainkra, akik azóta már az
iskolapadban kanyarítják a
betűket, és a számok bűvöletében kalandoznak nap mint nap.
15 kisdiák vette hátára az iskolatáskát szeptemberben, miu-
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Óvodai életünk

tán sikeresen kiállták az óvodai
megmérettetéseket. Ezúton is
sikeres és élvezetes iskolai éveket kívánunk nekik.
A ballagással nem állt meg
az élet az óvodánkban. Retro
családi nap keretében láttuk
vendégül a szülőket, hozzátartozókat. A rendezvényen reggeltől délig olyan színes programokon vehettek részt a vendégek, mint például a tetoválás,
csillámtetoválás, gyöngyfűzés,
trambulin, biciklipálya, pecázás és a mindenki által kedvelt
habparty. A látogatók száma
felülmúlta elképzeléseinket,
nagy örömmel vettük, hogy
olyan szép számban megjelentek az érdeklődők a családi
napon. Méltó zárása volt ez a
2020/21-es nevelési évnek.

busszal történő utazás is különleges élmény az ovisoknak.
Mindennapjainkba beiktattuk
az őszi termések gyűjtését a
Bárókertben, a kukorica, napraforgó, gesztenye feldolgozását az óvodában, és a mindenki által kedvelt almaszedést
Kaczur Laci bácsi gyümölcsösében. A gyerekek minden
évben nagyon várják, hogy
ellátogassunk az almásba, és
csapatokban versenyt rendezve
szorgoskodhassanak. Jutalmuk
pedig a legfinomabb alma elfogyasztása a hazafelé tartó sétánkon. Köszönjük szépen Kaczur
László termelőnek, hogy minden évben fogad minket.
Az állatok világnapja szintén tapasztalás útján szerzett
élménnyé vált a papi állatsimo-

Szeptemberben újult erővel
kezdtünk hozzá a teendőinkhöz. Már alkalmunk nyílt színházlátogatásra, és a bábszínház
csapata is ellátogatott hozzánk.
A gyerekek számára hatalmas
élmény egy-egy ilyen előadás,
hiszen a Kisvárdai Művészetek Házában, egy nem megszokott környezet tárul eléjük,
a színházi világba kerülnek. A

gatóban. A gyerekek megismerkedhettek az alpaka állatfajjal,
valamint számos háziállattal
a kis farmon. Saját kezűleg
etethették őket, simogathatták,
ismereteket szerezhettek a tartásukról, jellemzőikről. Talán
inkább a kisfiúk nagy örömére
munkagépekbe is beülhettek
és közelebbről is szemügyre
vehették ezeket az eszközöket.

7

Földszentelés

A már hagyománnyá vált
őszi projektzáró napunk nyílt
körben zajlott. Nyitásként minden csoport műsorral készült,
melynek segítségével a szülők
betekintést nyerhettek az óvodai életbe. Ezt követően együtt
kreatívkodhattak gyermekeikkel, ezzel is szorosabb kapcsolatot kialakítva gyermekeikkel
és az óvodánkkal. A munka
végén sült sütőtökkel láttuk
vendégül a megjelenteket. Az
elkészült remekművek egy ideig díszítették az intézményünket majd hétvégére mindenki
hazavihette, amit készített.
Pár nap leforgása alatt megint
be kellett zárkóznunk a vírushelyzet miatt. Ennek következtében a Márton napi lámpásainkat már zárt körben készítettük
el a gyerekekkel, mindenki a
saját csoportjában. Az ügyes és
házias dajka nénik „libanyak”
nevű édességet készítettek a
gyerekeknek, amelynek összeállítását a gyerekek nyomon
követhették és a végén lakmározhattak a finomságból.
Amit viszont megőriztünk az
előző évekből az a zsíroskenyér
kínálgatás a szülőknek. Az
elkészült lámpások szintén az
előtér díszítéséül szolgáltak
azon a héten.
Év vége felé közeledve a
várva várt Mikulás fogadására
készültünk. Idén is ellátogatott
hozzánk a jóságos öreg, hogy
pár jó tanáccsal és dicsérettel
ellássa a gyerekeket, és megjutalmazza őket. Napokkal az
érkezése előtt hangolódni kezdtünk a jeles napra. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a Mikulás
szerint is nagyon szófogadó,
jól nevelt gyerekek járnak az
Anarcsi Czóbel Minka Óvodába, hiszen 3 csomagot is kaptak
a gyerekek fejenként. Ezúton
köszönjük a gyerekek nevében
a három nagylelkű „Mikulás-

„Termelj nekünk hullámzó arany tengert
kalászokból. – A szőlődombon érlelj
Édes bogyót, telitve áldott nedvvel,
Napsugárból szűrött szenvedéllyel!
Édes jó anyaföldünk!
Fán, bokron adjál szép piros gyümölcsöt,..
........... a mezőket áld meg!
... Szép összhanggal,
Varázslatos fénnyel telisd a világod,
Drága anyaföldünk!”

(Czóbel Minka)

Településünkön június 5-én
Ady utca végén lévő keresztnél
Kertész Zoltán polgármester
úr köszöntötte a földszentelésre megjelent gazdákat, vendégeket. Hangsúlyozta, hogy
a termőföld iránti tisztelet,
szeretet mellett most a hálát
kell adnunk, hogy az elmúlt
nehéz időszak után újra együtt
lehetünk és közösen kérhetjük
Isten áldását termőföldjeikre. A
szentelésre egybegyűltek
Bíró Józsefné előadásában
hallhatták Czóbel Minka Az
anyaföld című versét. Ezt követően rövid szertartás keretében

Monostory Marcell parochus
megszentelte községünk földjeit.
Dr. Seszták Miklós térségünk országgyűlési képviselője megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket. Beszédében
községünk szülöttének, Czóbel
Minkának a gondolatait idézte,
hangsúlyozva, hogy az anyaföld, a termőföld mindannyiunk
számára maga az élet, hiszen a
test és a lélek erejét adja.
Az ünnepélyes földszentelés
után a vendégeket szeretetvendégség várta a Szociális Ellátó
udvarán.
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2021. május 7-től 2021. december 2-ig
Újszülött neve

Szül. helye, ideje

Szüleik

Balogh Ferenc
Papp Marcell
Horváth Réka
Tóth Noémi
Szitai Amira Sarolta
Varga-Szoták Mira
Szabó Lotti
Farkas Noémi
Haklik Lőrinc
Feka Linett
Simon Roland
Takács István
Sallai László Bálint
Háda Elina Katerina
Simon Ketrin Ramóna
Balogh Lili
Molnár Zsófia
Bencsik János
Kovács Dominik
Fekete József

Kisvárda, 2020. június 10., 
Nyíregyháza, 2021.május 2.,
Kisvárda, 2021. június 2.,
Kisvárda, 2021. június 4., 
Kisvárda, 2021. július 18., 
Kisvárda, 2021. július 21.,
Kisvárda, 2021. július 26.,
Kisvárda, 2021. július 29.,
Kisvárda, 2021.augusztus 9.,
Kisvárda, 2021. augusztus 10.,
Kisvárda, 2021. augusztus 19.,
Kisvárda, 2021. augusztus 24.,
Kisvárda, 2021. szeptember 1.,
Kisvárda, 2021. szeptember 6.,
Kisvárda, 2021.szeptember 30.,
Kisvárda, 2021. október 5.,
Kisvárda, 2021. október 8.,
Kisvárda, 2021. október 18.,
Nyíregyháza, 2021. november 10.,
Kisvárda, 2021. november 13.,

Akiktől búcsúzunk:
Elhunyt neve:

Halálozás ideje

Molnár Jánosné (Kurbulec Ilona)
Anarcs, 2021. május 7.
Kindák Ferenc
Anarcs, 2021. május 24.
Pongó Zoltánné (Zámbó Katalin)
Anarcs, 2021. május 29.
Bányai Péter
Kisvárda, 2021. június 27.
Katona Mihály
Anarcs, 2021. július 2.
Kiss István
Anarcs, 2021. augusztus 14.
Dajka Ilona
Anarcs, 2021. augusztus 25.
Karámos Andrásné
Debrecen, 2021. szeptember 8.
Molnár Sándor
Kisvárda, 2021. szeptember 26.
Takács Zoltánné
Kisvárda, 2021. október 1.
Szanicza Józsefné
(Horváth Piroska)
Kisvárda, 2021. november 15.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.”.

(Juhász Gyula)
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Balogh Ferenc, Baloghné dr. Kovács Mónika
Papp Dávid Ferenc, Papp-Szabó Natasa Irén
Horváth Viktor, Horváth-Kertész Melinda
Tóth Tamás, Tóthné Dobronyi Enikő
Szitai Csilla
Varga Viktor, Varga-Szoták Andrea
Szabó Tamás, Jármi Viktória Anikó
Farkas Zsuzsanna
Haklik Attila, Haklik-Markó Enikő Fruzsina
Feka Anasztázia
Simon Roland, Simon Viktória
Takács István, Takácsné Balla Edina
Sallai László, Peti Borbála
Háda Pál, Roskó Melinda
Simon Zoltán, Simonné Jónás Ramóna
Balogh Ferenc, Baloghné Dr. Kovács Mónika
Molnár László, Nagy Bernadett
Bencsik János, Bencsikné Tóth Andrea
Kovács János, Kovácsné Huszti Erzsébet
Fekete József, Fekete Józsefné (Tóth Erika Kitti)

nak”, hogy megajándékozták
a gyerekeket adományaikkal.
Köszönjük Kertész Zoltán
Polgármester Úrnak az Anarcsi Önkormányzat nevében
átadott csomagokat, az Anarcsi
Kisebbségi Önkormányzatnak
és Csikós Józsefnek is a kedvességét. Óvodánk örökbefogadójának is szeretném megköszönni a felajánlását, ugyanis
november végén egy hatalmas
doboz kreatív eszközöket tartalmazó csomagot kaptunk
Fábián Alinkától és családjától.
2021-ben a vírushelyzet
miatt ugyan elmarad az Adventi gyertyagyújtó ünnepség
Anarcson, de az óvodában minden héten megrendezésre kerül.
Karácsonyhoz közeledve egyre
izgatottabbak a gyerekek és felnőttek egyaránt. Az idei évben
az óvoda karácsonyfája Pintér

László és családja felajánlásának révén érkezik el hozzánk.
Köszönjük szépen a hozzájárulásukat, mely által meghittebb,
hangulatosabb ünnepet vará-

zsolhatunk az intézményünkbe.
Visszatekintve a 2021-es évre
úgy gondolom, hogy az óvoda dolgozói minden alkalmat
megragadva próbálták színe-

„Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
s érezni azt, hogy szép, veled szép,
és csak veled teljes az élet.”

sebbé tenni a hétköznapokat a
különböző programokkal, hogy
a gyerekek minél kevesebbet
érzékeljenek a különböző korlátozásokból. Reméljük, jövőre
ennél is több régi hagyományt
ápolhatunk majd újra.
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda dolgozói nevében
kívánok minden anarcsi lakosnak Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket, Sikerekben Gazdag
Boldog Új évet és jó egészséget!
Borbély Titanilla
óvónő

Akik összekötötték életüket:
Molnár Dávid – Kiss Vivien
2021. május 15.
Schmied József – Miku Gabriella
2021. május 31.
Kovács Tibor – Tóbiás Angéla
2021. július 9.
Kocsis László – Váradi Vivien
2021. július 23.
Veres Attila – Kiss Nikolett
2021. július 24.
Marinka Roland – Kiss Barbara
2021. augusztus 14.
Heim József – Kapin Tünde
2021. augusztus 21.
Fekete József – Tóth Erika Kitti
2021. augusztus 21.
Bencsik János – Tóth Andrea
2021. szeptember 25.
Endrédi Imre – Balogh Petra
2021. október 22.
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Az idős relatív fogalom;
„idős az, aki idősnek érzi
magát”. Az idős kor nem az
élet vége, hanem az élet koronája. Én itt nem időseket látok,
hanem boldog embereket, akik
boldogok, mert itt lehetnek ma
velünk.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte az idősek világnapja alkalmából Kertész Zoltán polgármester a község idős lakóit az
iskola tornatermében megrendezett ünnepségen. Beszédében

Idősek napja
hangsúlyozta, hogy boldogsággal tölti el, hogy szép számban
megjelentek a meghívottak a
rendezvényen, mely Anarcs
Község Önkormányzatának
felelősségteljes gazdálkodása nélkül nem jöhetett volna
létre. A szeretet, gondoskodás,
megbecsülésünk vezérelte az

önkormányzatot, amikor megszerveztük az ünnepséget. Az
időseket pénzajándékkal, finom
ebéddel és jó hangulatot teremtő zenés műsorral leptük meg.
Polgármester úr után Százvai
László köszöntötte lélekmelengető gondolatokkal a megjelenteket, Dr. Seszták Miklós

országgyűlési
képviselőnk
üdvözletét is tolmácsolva.
A kitűnő zenéről és remek
hangulatról
Tarnai-Kiss
Lászlóék
gondoskodtak,
melyet a közönség lelkes tapssal köszönt meg. Az ünneplést
a finom közös ebéddel koronáztuk meg.
Idős lakosainknak ezúton is
kívánunk jó egészséget, boldog, szeretetteljes éveket, kellemes ünnepeket!
Kertész Zoltánné képviselő

(Illyés Gyula)

Összeállította:
Orbán Attiláné anyakönyvvezető
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Iskolai életünk
pünkösdtől karácsonyig
nyár folyamán 40 diáA
kunk vett részt a Csodaszarvas napközis táborban, ahol az élményszerű
tanulás mellett a felhőtlen
kikapcsolódásé volt a
főszerep.

Tanulóink kézműveskedtek,
sportoltak, színjátékot láttak,
érzékenyítő tréningeken vettek
részt. A nagy meleg ellenére
rendkívül jól érezték magukat.
A tábor kedvenc üdítő itala lett
a limonádé.
Az iskola másik 42 tanulója
LEGO ROBOTIKA táborban
vett részt Gyulaházán, ahol a
robotika rejtelmeibe kaptak
bepillantást. Megtanulták a
legóból készült robotok építését, és a robotok programozásának lépéseit. Az egyhetes tábor
során sok közösségi játékkal is
megismerkedtek.
Retró családi nap

A retro családi napon remekül
szórakoztak tanítványaink és
szüleik. Ugrálóvár, trambulin,
kézműveskedés, közös torna,
minicsúszda, pecázás és még
sok érdekesség várta őket. A
melegben nagy sikere volt a
habpartynak, amit köszönünk
a tűzoltóknak, akik hatalmas
habtengerré változtatták a kispályát. A remek napot közös
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lángosozás és limonádézás
zárta.
A nyári szünet hamar elszaladt, szeptember elsején újra
megkezdődött az iskola. A
2021-2022-es tanév megnyitásának napján 15 kis elsőst
köszönthettem iskolánkban,
akik számára kitárulhatott az
ismeretek kapuja. Mára már
ügyesen számolnak, olvasnak
és az írás rejtélyes világában is
jól eligazodnak.
Papírgyűjtés

Szeptember 14-én papírgyűjtést
rendeztünk intézményünk tanuló és a szülők részvételével. A
sikeres akciónk az Ökoiskolai
munkatervünk része volt, ezzel

is erősítettük az újrahasznosítás
fontosságát, a fenntarthatóságra nevelést tanulóinkban.
Ukrán nemzetiségi oktatás

Jeles delegáció érkezett intézményünkbe a tanév elején, akik
megismerkedtek iskolánkkal,
az itt folyó ukrán nemzetiségi
oktatással, a kisdiákokkal. Az
ukrán nyelvet immár második
éve tanuló 2. osztályos tanulók
nagy szeretettel, ukrán nyelven
köszöntötték vendégeinket. A
delegáció tagjai: Szuperák Brigitta a Magyar Országgyűlés
ukrán nemzetiségi szószólója,
Kuti László Ungvári Magyar
Főkonzulátus konzulja, Vaszyl
Vyshyvanyuk Magyarország

Ivano-Frankivszk Város és az
Ivano-Frankivszki Megye Tiszteletbeli Konzulja, Rábárszka
Irina „Tiszta szívűek alapítvány” elnöke, Daniluk Kszénia
Jablunka község iskola igazgatója, Natália Korosztil IvanoFrankovszki Felsőfokú Művészeti Szakközépiskola igazgatója, Nahornyák Miroszlava
Ivano-Frankivszki Magyar
Kulturális és Oktatási Központ
vezetője, Magyar Vasárnapi
Iskola igazgatója, Volodimir
Csubirko, Kárpátalja Megyei
Tanács képviselője, Révész
Mihály Kárpátaljai Megyei
Tanács képviselője. A vendégeket köszöntötte a község polgármestere Kertész Zoltán és
Debrey László intézményvezető. A gyerekek ajándékba könyveket, munkafüzeteket, a tanulást segítő eszközöket kaptak.
Napjainkban rendkívüli módon
felértékelődött a nyelvtudás, a
szomszédos népek nyelvének
az ismerete, ezért is reméljük,
ez az oktatási forma sokat fog
segíteni tanulóinknak az életben való boldogulásban.
Ezúton is köszönetet mondok
Szuperák Brigittának, a Magyar
Országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólójának a sok segítségért, támogató együttműködésért, a budapesti kirándulásért,
melynek költségeit teljes egé-

Kormányhivatal szakmai konzultációja alapján, mely megtekinthető a település honlapján
(www.anarcs.hu)
Ugyanezen az ülésen a gyermekek napközbeni ellátásának
térítési díjáról szóló 16/2017.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálta.
Rendeletet fogadott el az
államháztartáson kívüli forrás
átvétele és átadása szabályairól, valamint a kiadások készpénzben történő teljesítésének
szabályairól. Csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához,
határozott a 2021. évi idősek
napja megrendezéséről.
Véleményezte a Kisvárda
Város Önkormányzatának a
gyermekjóléti alapellátásokról
szóló önkormányzati rendeletét, valamint döntött a közmeghallgatás-falugyűlés összehívásáról.
Határozott az Ajak - Anarcs
összekötő út pályázatának
benyújtásáról, valamint az
Anarcs 0122/12 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására tett tulajdonosi
ajánlatról.
Döntött az interpellációk
elfogadásáról (Takács Tamás
2021.08.09., Takács Tamás
2021.07.21., Takács Nándor
2021.07.05., Pintér László
2020.11.03.)
Zárt ülésen határozott az
Anarcsi lakosok első lakáshoz
jutásának támogatásáról és szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.
Október 5-én újra az Mötv.
44. §-a alapján indítványozott
ülésen (képviselők egynegyedének indítványára összehívott
ülés) tárgyalta az alábbi napirendeket:
„Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2021. évi
Költségvetési Rendeletének
módosítására.” Előadó: Takács
Tamás képviselő
„Gyulaháza Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámoló elfogadása..
(Az érvényben lévő Társulási
Megállapodás 9.5. pontja alapján)” Előadó: Takács Tamás
képviselő
„Kistérségi Szociális és gyermekjóléti Társulás Gyulaháza 2020. évi gazdálkodásáról

szóló költségvetési beszámoló
megtárgyalása és elfogadása...”
Előadó: Takács Tamás képviselő
„Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2020.(I.28.) sz. határozatának végrehajtása (Digi
Kft. megkeresése toronyépítés
ügyében)” Előadó: Pintér László képviselő
„A VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 sz”
Főzőkonyha fejlesztés) elnevezésű 23 529 000 Ft értékű
elnyert pályázat elbukásának
okai..” Előadó: Takács Tamás
képviselő
„Falunap és cirkusz rendezvények költségelszámolása..”
Előadó: Takács Nándor képviselő
A 2021. október 19-i ülésén döntött az Anarcs Község
Önkormányzata véleményének
kialakításáról az általános iskola felvételi körzethatára tekintetében, valamint a települési
önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás felhasználáshoz ajánlatok kéréséről. Zárt
ülésen határozott az anarcsi
lakosok első lakáshoz jutásának támogatásáról is.
Ezen a napon került sor a
rendes éves Közmeghallgatás
megtartására is, ahol 2021. év
eltelt időszakának értékelése,
a 2022. év tervek, valamint
a lakossági kérdések, bejelentések voltak napirenden. A
képviselők beszámoltak munkájukról, valamint értékelték
a képviselő-testület és a hivatal tevékenységét. A lakossági
hozzászólások az alábbi témák
köré csoportosultak:
• a képviselők jelenjenek meg a
rendezvényeken,
•
többen mondták el véleményüket a széthúzással az
ellenségeskedéssel kapcsolatosan, párhuzamot vont egy
felszólaló az országban és az
Anarcson zajló folyamatok,
események között,
•
többen hangsúlyozták, hogy
a lakosságnak, a településen
élőknek, a képviselőknek
össze kell tartaniuk annak
érdekében, hogy a település
fejlődjön és fennmaradjon,
jelzés érkezett a ravatalozó
•
tisztántartásával, karbantartásával kapcsolatosan, kérik az
üzemeltető felszólítását,

• Pintér László nyílt levelét – a
polgármesterhez – felolvastatja egy idős választópolgár
•
felmerült a zöldhulladék
elszállításának problémája,
• igény merült fel gyalogátkelő
létesítésére az oktatási intézmény előtt a Kossuth utcán.
A november 24-én tartott
rendkívüli testületi ülésen újból
döntött ajánlatevőkről a képviselő-testület a szociális célú
tüzelő beszerzésével kapcsolatosan, és elfogadta a 2022.
évi Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázat szabályzatát.
December 2-án, zárt ülésen
határozott az anarcsi lakosok
első lakáshoz jutásának támogatásáról, valamint a benyújtott, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálásáról.
Nyílt ülésen határozott az
Anarcs Község Önkormányzata által, a község közigazgatási
területén a települési folyékony
hulladék ideiglenes tárolására
szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony
hulladék elhelyezés céljára történő elszállítására vonatkozó
közszolgáltatás szervezésével
kapcsolatos szerződéskötésről.
Elfogadta az Anarcs Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának és az Anarcs Község
Önkormányzata Képviselőtestületének Együttműködési
megállapodását.
Döntött a Járási STARTMUNKA Program tervezéséről
a 2022-es évre, valamint a szociális célú tüzelővel kapcsolatosan, annak beszerzéséről.
Határozott a Rendőrség
beszámolójának elfogadásáról,
elfogadta a Képviselő-testület

5
2022. évi munkatervét és az
önkormányzat és intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési
ütemtervét.
Döntést hozott a Nyíregyházi
Tankerületi Központ megkeresésére, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
50. § (8) bekezdése szerinti
véleményéről.
Továbbra is feladatunk az
időközi választás lebonyolítása. A koronavírus-világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021.
évi I. törvény 4. §-ban szabályozottak szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
feloszlásának kimondása esetén e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő
napon áll be. A veszélyhelyzet megszűnését követő napig
időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. A ki nem
tűzött és az elmaradt választást
a veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki
kell tűzni. A választás napjának
kitűzéséről, így a veszélyhelyzet megszűnését követően dönt
a Helyi Választási Bizottság.
Tájékoztatom a tisztelt
érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyílt üléséről készül
jegyzőkönyvek, képviselő-testület által elfogadott rendeletek,
interpellációk a település honlapján megtalálhatóak.
Ezúton köszönjük meg a
tisztelt lakosság bizalmát, megértését és türelmét, mellyel a
veszélyhelyzet idején nagyban
megkönnyítették munkánkat.

Mindenkinek békés boldog ünnepeket
kívánunk a Gyulaházai Közös
Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltségének nevében!
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Tájékoztató a képviselő-testület
(a polgármester) 2021. évi munkájáról

020. november 4-én a
2
Kormány által ismételt
veszélyhelyzet kihirde-

tésére került sor – ami a
mai napig hatályban van
–, így a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester
gyakorolta.

Ezen jogkörében a polgármester 2021. május 8-tól az
alábbi döntéseket hozta a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése felhatalmazása alapján:
2021. május 21-én elfogadta az Anarcs Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló
jelentését, valamint a 2020. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló összefoglalót.
Elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) módosításáról szóló
rendeltet, mely értelmében az
Önkormányzat és intézményei
bevételeinek és kiadásainak
módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor.
Az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
157. § b) pontja fogalmazza
meg szabályként, hogy a helyi
önkormányzat, valamint az
általa irányított költségvetési
szerv a költségvetési év zárását követően éves költségvetési
beszámolót készít. Ennek megfelelően elfogadta az önkormányzat zárszámadásáról szóló
rendeletet.
2021. június 4-én Anarcs
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (V.
25.) Ökt. számú rendeletében
szabályozottak alapján, a Tornyospálcai Általános Iskola
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és Alapfokú Művészeti Iskola
Czóbel Minka Tagintézményének tantestülete kezdeményezésére, Molnár Petra Ilona, 4546,
Anarcs Damjanich utca 43.
szám alatti tanulónak és Takács
Viktor, 4524 Ajak, Ady Endre
utca 82. szám alatti tanulónak
„Czóbel Minka Emlékérem”
kisfokozatát adományozta.
Elfogadta a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár
Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerben végzett munkáról
szóló 2020 évi beszámolóját.
2021. június 7-én felülvizsgálatra került az Anarcs Község
Önkormányzata vagyonkezelési szerződése, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötött, – a 2013.
január 1. napjától állami fenntartásba került köznevelési
feladatok ellátását szolgáló, az
önkormányzat tulajdonában
álló ingó és ingatlan vagyon
kezelésére. A vagyonkezelői
jog bejegyzéséhez szükségessé vált a vagyonkezelési szerződés módosítása, valamint a
Kisvárdai Tankerület által a
TK/149/01163-1/2021. szám
alatt megküldött dokumentáció
alapján, egy olyan megállapodás kötésére került sor, mely a
köznevelési intézmény állami
működésbevételével nem érintett ingatlanrésszel kapcsolatos
költségek viselését szabályozza.
Döntött a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület részére
50 000 forint vissza nem fizetendő támogatásról, valamint
anarcsi lakosok első lakáshoz
jutásának támogatásáról.
2021. június 14-én határozott
a 2021. évi nyári diákmunka
megvalósításáról, a településre
megállapított támogatási összegéhez kapcsolódó szociális
hozzájárulási adó megfizetéséről.
Június 15-étől a Miniszterelnökséget vezető miniszter
a kormány rendkívüli jogrendért felelős munkacsoportjának döntése értelmében, az
önkormányzatok a korábbi, a

veszélyhelyzet előtti rendnek
megfelelően ülésezhettek. A
Képviselő-testület munkájáról
az alábbiakban számolok be:
2021. június 24-én ülésezett, mely ülés összehívására
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 44. §-ában
meghatározottak szerint, – „A
képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább
hat ülést tart. Az ülést tizenöt
napon belüli időpontra össze
kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó
indítványára. Az indítvány
alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi
ülés indokának, időpontjának,
helyszínének és napirendjének
meghatározásával.” – a települési képviselők egynegyedének indítvány alapján, az alábbi
indokkal kerül sor:
„Az 1. napirendi ponttal kapcsolatos utolsó testületi határozat végrehajtásának határideje lejárt, a második napirendi
pontjával kapcsolatos kötelezés
határideje lejárt, és egyik ügyben sem történt intézkedés.” A
tárgyalt napirendek az alábbiak
voltak:
Előterjesztés az Mötv. 44.
§-a alapján indítványozott „A
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 számon
nyilvántartott, 23 529 000 FT
összköltségű” Főzőkonyha fejlesztése Anarcson „elnevezésű
pályázat megvalósítása.” napirend megtárgyalására, valamint
Előterjesztés az Mötv. 44. §-a
alapján indítványozott „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya által 1091-9/2019.
számon 2019. december 6-án
kiadott eljárási birság és kötelezés tárgyában kiadott végzésének végrehajtása.” napirend
megtárgyalására

Ugyan ezen időpontra a
polgármester által összehívott
ülésen az alábbi témák kerültek megvitatásra: Tájékoztató
a képviselő-testület (a polgármester) 2020. október 28.
és a 2021. június 15-e közötti munkájáról, Előterjesztés
MFP-AEE/2020 orvosi eszköz – pályázat eszközbeszerzéssel kapcsolatos ajánlatkérési eljárásról, Előterjesztés a
VP-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése pályázat benyújtásáról.
2021. július 20-án tartott ülésén a képviselő-testület döntött
a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtásáról,
a Piac pályázat (VP6-7.2.1.1-20
kódszámú Piac pályázat) sajáterejének biztosításáról, a MFPUHK /2021. „Anarcs Község
Önkormányzatának útfelújítása” című projekt kivitelezéséhez ajánlatevők felkéréséről.
Elfogadta a falunap időpontját, valamint az Mötv 58. §
(2) bekezdése szerint megváltoztatta a Pénzügyi Bizottság
összetételét.
Zárt ülésen döntött az Anarcs
Község Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalmat követő ranghelyre történő tilalom bejegyzéséhez történő hozzájárulásról, valamint anarcsi lakosok
első lakáshoz jutásának támogatásáról.
2021. augusztus 11-én tartott testületi ülésen elfogadta a
2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb
ágazati jogszabályok által előírt, 15 éves időszakra szóló
Gördülő Fejlesztési Tervét,
döntött a tanévkezdési támogatás összegéről, valamint interpellációk elfogadásáról.
2021. szeptember 21-i ülésén
a szociális ellátásokról szóló
5/2015. (III. 2.) önkormányzati
rendeletét felülvizsgálta a képviselő-testület, új szociális rendelet került elfogadásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

szében Ő biztosította 2. osztályos tanulóink számára. A kisiskolások számára a parlamenti
látogatás – ahol találkoztak Dr.
Seszták Miklós országgyűlési
képviselőnkkel – és a Halász
bástyán tett látogatás örökre
szóló élményt adott. Elkísért
bennünket a kirándulásra Szidor Zsuzsanna a Kisvárdai
Ukrán Önkormányzat elnöke
is, aki édességcsomaggal ajándékozta meg a gyermekeket. A
kiránduláson a Somogyi Rezső
Általános Iskola diákjaival
közösen vettünk részt.
Csatlakoztunk a Magyar
Diáksport Szövetség felhívásához és benevezett az iskolánk ESSD-re, melynek keretében tanulóink a nap folyamán
különböző mozgásos feladatokat végeztek. A programban
való részvételért 30.000 Ft
értékben kaptunk sportszerekből álló ajándékcsomagot.
A népmese napján, szeptember 30-án felkerültek a tarisznyák a mesefára, majd kezdődött
a mesehallgatás, mesenézés.
Állatok világnapja
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eljuttatta tanulóinknak Anarcs
Község Önkormányzatának
és a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak az ajándékcsomagját, amit a tanulók nevében
ezúton is köszönök.
Adventi várakozás

idéztük fel a 65 évvel ezelőtti
eseményeket. A felső tagozatos diákok műsorának megható
pillanatai elevenítették fel az
akkor történteket, méltó emléket állítva a hősöknek.
Iskolai életünk hagyományos őszi rendezvényei közül
a halloweent is meg tudtuk tartani tanulóink nagy örömére.
Az ötletes, kicsit félelmetes jelmezbe bújt tanulók felvonulása
után a vidám szórakozásé volt a
főszerep. Köszönet a szülőknek

a sok segítségért.
Vártuk a mikulást

Az őszi szünet utáni időszak a
tanulás, tudásszerzés időszaka
volt. Sok ismerettel gazdagodtak tanulóink, különösen a kis
elsősök, akik már ügyesen tájékozódnak a számok és betűk
birodalmában.
December elején már nagyon
vártuk, hogy jöjjön a Mikulás. A vírushelyzet miatt most
személyesen nem jöhetett, de

Köszönjük Sándor Károlynak a
csodaszép karácsonyfát, mely
már felöltöztetve várja velünk
együtt a karácsonyt. Az adventi
időszakban a szeretet, egymás
megértése és segítése kerül
előtérbe. Együtt várakozunk a
karácsony csodájára, kellően
felkészítve lelkünket, hogy be
tudjuk fogadni a mérhetetlen
szeretetet, melyet ez az ünnep
ad számunk, s hogy tudjunk is
adni ebből kifogyhatatlan szeretetből családunknak, szeretteinknek, ismerőseinknek.
Szívből kívánom valamennyi
tanuló és munkatársaim nevében, hogy a szeretet ölelje körül
ünnepünket, mindenki családja,
szerettei körében egészségben,
békességben, szeretetben töltse
a karácsonyi ünnepeket!
Kertész Zoltánné tagintézmény-vezető

Az állatok világnapja alkalmából az osztályok Magyarország
Nemzeti Parkjairól készítettek
plakátokat, melyeket az iskola folyosóin helyeztünk el.
Nagyon sok ötletes, érdekes
munka született, amiért dicséret
illeti a készítőket. A felső tagozatos tanulók állati rekordokkal kapcsolatos totót töltöttek
ki. Október 8-án az iskola tanulói Nyíregyházi Állatparkba
látogattak, ahol közelről láthatták az állatokat. Élményekkel
és sok ismerettel gazdagodtak
ezen a kiránduláson.
Október 23-án a Czóbel-kúria
teraszán megtartott ünnepségen
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Bölcsődei élet májustól karácsonyig

M

ájus hónapban részt
vettünk az ovis gyereknapon, ezután pedig
izgatottan készülődtünk
a június 11-én megtartott
bölcsődei ballagásra.

Mivel továbbra is pandémiás
időszakot volt jelen az életünkben, így a rendelkezések
és jogszabályok alapján a
jelenlévők létszámát korlátozva, kültéren valósítottuk meg
a rendezvényünket. Ennek
helyszínét Kertész Zoltánné
tagintézményvezető asszony
biztosította a bölcsődés gyerekek számára, amit ezúton is
köszönünk. A bölcsődés gyermekek műsorát nagy készülődés előzte meg a szülők részéről is, amit hálás szívvel köszönünk. A ballagási műsorunk
segítője volt Ragány László,
aki rendezvényünket hangosította, amit szintén köszönünk.
Ennyi segítő mellett a műsorunk sikere már garantált volt.
Ballagásunkat az óvoda dolgozói is megtisztelték jelenlétükkel, a gyerekek műsorát
szeretettel fogadták.
Bölcsődénk is részt vett a
Retró Családi napon.
Júliusban bölcsiseink felsza-

badultan élvezhették a meleg
nyári napokat. Felfrissülésükről a Polgármester Úr által
felajánlott vízicsúszda és pancsoló gondoskodott. Így nyári
napjaink vidáman és jó hangulatban teltek.
Augusztus utolsó hetében
izgatottan készülődtünk új bölcsődéseink fogadására, közben
szomorúan, de nyugodt szívvel
átadtuk az Őzike csoportot az
óvoda mesevilágának.
Szeptemberben az új tanévet
a mini bölcsődék maximális létszámával indítottuk meg, mely
7 fő. A gyerekek életkora 13
hónapostól a 24 hónaposig terjed, a Törpike csoport tagjai 3

kisfiú és 4 kislány. Szeptember
és október hónap az adaptáció
időszakával telt. Sajnos a gyermekek az őszi időszakban sokszor betegek, így a bölcsődénkben is folyamatos a hiányzás.
E miatt októberben a tökfaragó
napunk is elmaradt. Novemberben a Márton napot a szigorú
előírásokat betartva, hiányos

létszámmal, a szülők bevonásával megtartottuk. November
végén már a Mikulásra készülődtünk. A folyamatos betegségek miatt a csoport létszáma
ingadozó, így sajnos a Mikulás
nem tudta mindenkinek személyesen átadni az önkormányzat által és Csikós József és
kedves családja által felajánlott
csomagokat. Decemberi hónapunk a karácsonyi készülődés
jegyében telt. Igyekeztünk a
bölcsödét ünnepi dekorációkkal díszíteni. Ennek egyik díszletét Takácsné Kaczur Ildikó és
családja ajánlotta fel mely egy
kandalló, valamint a bölcsőde
karácsonyfáját Pintér Zoltán és
családjától kaptuk. A felajánlásokat köszönjük.
Mindenkinek
kívánunk
Békés Boldog Karácsonyt, és
Szeretetben Gazdag Boldog Új
Esztendőt!
A bölcsőde dolgozói!
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Folytatás az 1. oldalról

Pont úgy, ahogy a pásztorokkal történt ott, akkor, Betlehemben! „És az Úr angyala
megjelent nekik, körülragyogta
őket az Úr dicsősége, … és
nagy félelem vett erőt rajtuk.”
De mitől és miért féltek?!
Megmondom én, hogy miért!
Azért féltek, azért rettentek
meg azok az egyszerű betlehemi pásztorok, mert felmérték,
hogy hol jönnek ők ahhoz, hogy
a Mindenható Isten egyszülött
Fiának, a Világ Megváltójának
a születésekor megfelelő, szakszerű hírnökök legyenek. Hát
persze, hogy nem képesek erre!
Hát persze, hogy kudarcot vallanának!
Szerintem pont ezért félsz te
is! Pont az jár a te fejedben
is, hogy ki vagy te, hogy Isten
üzenetét, a Megváltó Jézus
örömhírét hitelesen, magával
ragadóan közvetítsd az emberek felé! Teljesen igazad van!
Megnyugtatlak, hogy abszolút
alkalmatlan vagy erre! Pontosan ugyanúgy, ahogyan én is,
vagy bárki más emberfia ezen a
kerek világon. De gondolj csak
bele, érne valamit, ha csak a
saját tehetségemmel, eszemmel,
rátermettségemmel igyekezném

Karácsony

bizonygatni az Istent nektek,
vagy bárki másnak? Szerintem
rövid úton borzasztó unalmassá,
vagy éppen szánalmasan nevetségessé tenném magamat vele.
Érted már? Isten arra hívta
el azokat a pásztorokat ott a
betlehemi mezőn, és arra hívta
el évezredeken át a legkülönbözőbb rendű és rangú embert, és
arra hívott el téged is és engem
is, hogy mindazzal a tehetséggel, amit nekünk adott, egy célt
valósítsunk meg, csak egyet:
legyünk engedelmesek Őneki!

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban:
December 12 és 19-i adventi vasárnapokon 11.00 órakor Adventi
istentiszteletek
December 21-23. ( kedd-csütörtök) 17.00 óra: Bűnbánati istentiszteletek az imaházban
December 24. Szenteste 17.00 óra – Ünnepi istentisztelet – gyermekek (ÉLŐ vagy ONLINE) karácsonyi műsorával
December 25. Karácsony 1. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet és
úrvacsora
December 26. Karácsony 2. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet
December 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet
December 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet
Úrvacsorázás a jelen szabályok értelmében lehetséges, mindenkit
szeretettel várunk alkalmainkra! Kérem, hogy az istentiszteleteken
mindenki viseljen szájmaszkot! Az istentiszteleteket élőben is közvetítjük az egyházközség facebook oldalán.
Elérhetőségek:
Telefon: +36-30-393-7860
Anarcsi Református Egyházközség facebook oldala
E-mail: anarcs@reformatus.hu
web: www.refanarcs.hu

ISKOLAI SPORTNAP. Iskolánk csatlakozott az MDSZ által

meghirdetett sportnaphoz. A program megvalósításáért sportszer
ajándékot kaptunk.
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Bízzunk Benne és engedjük,
hogy Ő szóljon általunk, Ő cselekedjen velünk, bennünk.
Barátaim, Testvéreim! Számtalanszor
megtapasztaltam
már az életemben, hogy Isten
képes volt az Ő követeként felhasználni az életemet, a szavaimat, a cselekedeteimet. De
csak akkor, ha engedtem, ha
hagytam, ha bíztam Őbenne,
ha rá mertem bízni magamat.
Mert nem nekem kell kitalálnom valami frappáns, Istenről
és az Ő szeretetéről szóló, az
embereket megindító üzenetet, hanem Ő az, aki rábízza
az Ő üzenetét a benne bízókra. Ahogy az ige is mondja a
pásztorokról: „elmondták azt
az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott
azon, amit a pásztorok mondtak
nekik.”
Az örömhír, az evangélium
pedig akkor is és ma is így
szól: „Üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus
…”
Ki hallotta ezt az üzenetet?
Akkor ott a betlehemi pásztorok. … és itt, … most? Igen!
Te vagy az! Te mondhatod el
a másokat felvállaló szereteteddel, hogy neked, benned
megszületett, téged új életre
hívott az Üdvözítő, az Úr Jézus
Krisztus! Nem prédikálnod kell
erről, hanem élned kell az evan-
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géliumot, a Krisztus örömhírét feléjük. Igen, úgy, ahogyan
vagy, úgy, aki vagy! Láthatod,
hogy itt egyszerű pásztorokat
hív el az Úr. Aztán később iskolázatlan halászokból verbuválja tanítvány-csapatát. S azok
az apák, nagyapák, dédapák,
akiket a családjainkban úgy
őrzünk emlékezetünkben, hogy
Krisztussal élő, Krisztust megélő emberek voltak, talán éppen
presbiterek, ők sem magas teológiai műveltségük és iskolázottságuk okán érdemelték ki az
utódok megbecsülését, hanem
egyszerűen azért, mert az életük
egyszerű cselekedetei és szavaik hitelesítették hitüket. Őket
is Isten hívta el erre a tanítványi, hitvallói szolgálatra. A
betlehemi pásztorokat is, és az
áldott emlékű, hitükben buzgó
őseinket is, meg …, meg minket is. És milyen nagy kegyelem és kiváltság, hogy mi lehetünk azok, akik ma 2021-ben
megvisszük az emberek közé a
Megváltó születésének hírét. És
ha ez így lesz, ha megtesszük
azt, amit az Úr Isten ránk bízott,
akkor megtörténik ma is a karácsony csodája! Megszületik
Jézus ebben az embervilágban.
Itt, a mi egyszerű körülményeink között, itt, a mi egyszerű
életünkben azért, hogy beragyogja mennyei dicsőségével
az életünket.
Barátaim, Testvéreim! Ennek
a csodának lehetünk, vagyunk
mi a hírvivői! Mint akkor, ott a
betlehemi pásztorok. „A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent
mindazért, amit pontosan úgy
hallottak és láttak, ahogyan
az angyal megüzente nekik. …
és elmondták azt az üzenetet,
amelyet erről a kisgyermekről
kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit
a pásztorok mondtak nekik.”
Vidd hát magaddal! Add hírül a
szavaiddal és az életeddel te is
a karácsonyi, a Krisztust hirdető örömüzenetet!
Áldott Krisztus-várást és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Diák Péter református lelkész
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Tulajdonába jön
A Krisztus-születés szent valóságában bennem lüktet János
evangéliumának prológusa, mely
nem a feltámadásról szól, s mégis az ünnepek ünnepén a liturgia evangé
liumában ezekkel a
sorokkal szembesülünk. S most
is, amikor a Megváltó születésének misztériumára tekintek,
hallom az evangélista szavait:
„az igaz világosság, mely min
den embert megvilágít, a világba
jött. A világban volt, Ő általa lett
a világ, mégsem ismerte föl a
világ. Tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be.” (Jn 1,9-11).
Nagy zavar támadt érkezésekor. Akik tudhatták, azok
számára közömbös volt a jövetele. Aki bizonyosságot akart,
az gyilkosság által próbálta a
bizonyosságot megszerezni.
Akiknek azonban igazán fontos
volt érkezése (a napkeleti böl
cseknek), meg akik előítélet nélkül tudtak várni (a pásztorok),
nekik – amazok (ti. a főpapok és
írástudók) nélkül, s emennek (ti.
Heródes) ellenére – lét
re
jött a
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Ajtónyitás
találkozás. AKIT ma ünneplünk,
nem a múlt. „Krisztus születik!” „Mindent általa és őérte
teremtett” Isten (Kol 1,16). Nem
akkor érkezett, s nem csak az
akkoriak bűne és szégyene a
betlehemi kietlenség, melyben
Isten Fia született. Ő egy örök
„má”-ban közelít felénk.
Kisdedet rejtő betlehemi
jászolra tekintünk, és szabadító
Krisztusra találunk, aki megváltani akarja népét, s ezért tulajdonába jön. Aki hitet kér, odaadást
vár, áldozatra hív... Aki reméli, a
testvér-arcban ráismerünk.
De én befészkeltem magam
a tulajdonába, s ezért zavar a
jövetele. Áldozatra hív, de én
jóléttel vagyok kábítva; odaadás helyett önzés van bennem;
a kérésre elutasítás a válaszom;
gőgös tudásommal lekezelem a
hitet, mely hegyeket mozgathat
na – s jaj, hitetlenségemben azok
rám szakadnak. Ahhoz pedig már
teljesen tom
pult vagyok, hogy

testvér-arcot örvendezőn megpillantsak. „IGEN”-t pedig hogy is
tudnék mondani rá, mikor annyi
tárgyilagos és logikus érvet
tudok felsorakoztatni ellene?!
Hogy személyekről s nem tárgyakról van szó, – kit érdekel? A
szív szeretete nélkül az értelem
zsarnokságával találjuk magunkat szembe, – akkor mi van?
Akkor mi lesz!
Lehet össznépileg, s lehet
egyénileg elmellőzni a találkozást az Úrral. Megtérést hozó,
boldog Karácsonyt az isteni
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jóakarat emberi
ségének: nem
magyarnak és magyarnak; annak,
aki IGEN-t mondott, s annak
is aki NEM-et, s még in
kább
annak, aki a NEM által elutasított lett, s így talán közelebb
került a Megta
gadotthoz, s aki
Tőle tanulhatja a megbocsátást, –
melyben mi szégyenkezhetünk,
de talán megtisztulunk.
„Krisztus – tényleg – születik!” Fogjunk hozzá végre és
„dicsőítsük!” Szívvel, szeretettel,
az evangéliumot meg nem tagadó tettekkel.
A belső békét meghozó,
szent karácsonyt adjon mind
nyájunknak
áldást-osztó,
emberszerető Istenünk!
Kovács Róbert parochus

Karácsony ünnepének szertartási rendje
2021. december 21., kedd, 17.00: Lelkigyakorlat (Zuró József)
2021. december 24., péntek, 19.00: Karácsony esti
ünnepélyes Szent Liturgia
2021. december 25., szombat, 11.00: Szent Liturgia
Jézus Krisztus születésének ünnepe
2021. december 26., vasárnap, 11.00: Római Katolikus Szentmise
Az Istenszülő Istenanyaságát ünnepeljük
2021. december 27., hétfő, 11.00: Szent Liturgia
Szent István diakónus, első vértanúra emlékezünk

július 15-én a
2021.
Czóbel Minka Óvoda

udvarán és az aszfaltpályán retró családi napot
tartottunk.
A pandémiás időszak után
végre felszabadultan szórakozhattak kicsik, nagyok, fiatalok,
idősebbek. Családokat vártunk
a rendezvényre, és nagy örömünkre volt sok olyan család,
ahonnan három generáció volt
jelen, és mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. A reggeli zenés-táncos bemelegítést
iskolánk volt tanulója Magyar
Dávid irányította, aki tánctanárként már sokszor látogatott
el hozzánk. Minden jelenlévőt
mozgásra bíztatott, ami sikerült
is, az aszfaltpályán szép számmal végeztük együtt a bemutatott gyakorlatokat. A kellő
bemelegítés után Kertész Zoltán polgármester úr és Pappné
Révész Judit a Czóbel Minka
Óvoda vezetője köszöntötte a
szépszámú vendéget.
A kitűnő programok csalogatták a résztvevőket. A

Retró családi nap

kicsik aszfaltrajzzal kezdtek,
amit nagy gonddal és örömmel végeztek. Állandóan sor
állt a trambulinnál, de végül
mindenki sorra került, volt,
aki többször is ugrált. Az
óvodai és bölcsődei dolgozók
kézműveskedésre várták a gyermekeket. Elkészültek a szebbnél szebb legyezők, ügyeskedtek a stresszlabdakészítők is,
volt lehetőség a színezésre,

kreatívkodásra is. Az arcfestés
mellett a csillámtetoválás volt a
legnagyobb sláger. A nagyobb
mozgásigényű gyermekek birtokba vehették az óvodai udvar
minden játékát, ahol kedvükre
mászhattak, csúszkálhattak, a
közlekedési pályán gyakorolhatták a KRESZ szabályokat.
A játékokban kifáradt jelenlévőket hűsítő limonádéval
kínáltuk, ami igen népszerű
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üdítője lett a napnak. Nagyon
örültünk, hogy mindenkinek
ízlett ez a finomság, hiszen
sokan már nem is ismerik, nem
készítik.
Mire a nap már jócskán ontotta a meleget megérkeztek a
tűzoltók, akik szerencsére nem
tűzeset miatt jöttek. A tűzoltó
autókat is meg lehetett tekinteni, de a legtöbb gyerek már azt
várta, hogyan is fog elkészülni
a hab. Nemsokára el is kezdődött a habparty, hiszen pillanatok alatt habtenger varázsoltak
nekünk a tűzoltók, melyben
vidáman játszottak nemcsak a
kicsik, de a nagyok, sőt még a
felnőttek is. Miután mindenki
kedvére kiszórakozta magát, és
kellően elfáradt, már sorakozhatott is, hogy megkóstolhassa
a lángost, melyet a konyhán
sütöttek. Minden azt bizonyítja,
hogy nagyon finomra sikerült,
mert folyamatosan újabb adagokat kellett készíteni. A lángos
és a limonádé a retró nap igazi slágere lett, reméljük jövőre
lesz folytatás!
Kertész Zoltánné képviselő

Marcell atyát búcsúztattuk

Marcell atya (ahogyan mi
anarcsiak szólítjuk) 12 évvel ezelőtt
érkezett hozzánk, hogy Dudás Bertalan atya, Mosolygó Béla atya és
Makláry Ákos atya után szolgálja
Istent és a gyülekezetet.
A szolgálat számára mindig öröm
volt, nem riadt meg a rá váró feladatoktól, végezte alázattal hivatását.
A 12 évnek, melyet itt töltött
üzenete van. A tizenkettes szám egy
teljes, Isten által létrehozott elrendezésre utal, egy év 12 hónapból áll,
az óralapon is 12 számot látunk nap
mint nap. Izrael népe is 12 törzsből
állt, épp annyiból, ahány apostola volt Jézusnak a
Biblia szerint.
Jézus azért hívott maga mellé tanítványokat,
hogy mellette átéljék Isten munkálkodásának erejét, tanításait hallva bölcsességben gazdagodjanak, s felkészüljenek a szolgálatra, hogy mindezt
továbbadják.
Marcell atya 12 éve is ezek jegyében telt: szolgálat, Isten igéjének átadása, tanítás, munkálkodás az egyházáért, közösségéért az egész faluért.
Szolgálata alatt teljes felújítás után szépült meg
a templom, a parókia, az udvar. Igazi közösséget
hozott létre, akik szívesen segítettek, hívó szavára
a kirándulásokon katolikus és református együtt
élhette meg azt a csodát, amit a vatikáni látogatás
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jelentett, Izráelbe, a kereszténység
bölcsőjébe is elvitte híveit.
Példaértékű jó kapcsolatot teremtett az önkormányzattal, a civil
szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. Szép emlékeink megmaradnak az ökomenikus estekről,
karácsonyi koncertekről, ifjúsági
zarándoklatokról, gyermekek kirándulásairól és még sorolhatnám a sok
programot.
Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak
veletek! – mondja Lukács evangélista.
Mi egy ilyen embert ismertünk meg benned
Marcell atya, a mosoly, a pozitív gondolatok, az
emberek szeretete, a feltétel nélküli szolgálat, a
bajba jutottak segítése, a végtisztesség feltételek
nélküli megadása - mind eszünkbe fog jutni, ha
rád gondolunk.
Nemcsak pap, de igazi közösségi ember vagy,
akinek mindannyiunk nevében köszönöm meg a
12 év szolgálatát, munkáját.
Köszönöm családodnak, feleségednek, gyermekeidnek az itt töltött éveket, közös emlékeket.
Új szolgálatod betöltéséhez erőt, egészséget,
Isten áldását kívánom közösségünk és magam,
családom nevében is.

A fény születése
Megszülettél!
Oly régen várt a világ.
Nagyon-nagyon régen
Már megjövendőlték a próféták.
Itt vagy velünk,
Itt élsz szívünkben,
Látunk Téged fényben úszva,
csillagokba, napsugárba,
s ott vagy minden emberben.
Ott vagy a viskókban,
Ott vagy a palotákban,
S Te adod az erőt annak,
Ki Téged hív, Te utána epekedik.
A hála szívünkben
Csordultig tele,
Hisz Te vagy Uram
Ki vezet bennünket.
S, ha netán eltévedünk
Az élet viharában, Te visszaterelsz,
Adsz oly erőt nekünk,
hogy visszatérjünk
az örök boldogságba.
Szotákné Czidor Mária

Kertész Zoltán polgármester
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kel sokáig nem tarthattunk foglalkozásokat a
pandémia miatt.

falvédőkkel
díszítettünk.
Közösen készítettük el a tormás töltikét, melyet jóízűen
fogyasztottuk el a falunap dél-

Amikor újra találkozhattunk, nagy örömmel közösen
főzőcskéztünk, beszélgettünk,
főzési tanácsokat adtunk egymásnak. Örvendetes, hogy a
szakkör iránt érdeklődőkből
mára már lelkes tagok lettek.
Gyermeknapra krumplilán
gos sütöttünk hagyományos
módon, amit jóízűen fogyasztottak el a gyermekek. A
falunapon saját sátrunk volt,
melyet az általunk készített

Diákolimpia

utánján, s természetesen az
érdeklődőket is megkínáltuk a
finomsággal.
Az őszi időszakot még

kihasználtuk – amíg a járványhelyzet engedte –, a szabályoknak megfelelően tartottuk a foglalkozásokat. Az
évet hamarabb bezártuk, mert
a legfontosabb az egészségünk védelme, hiszen az idősebb korosztály képviselteti
magát köreinkben. Meghitt
kis ünnepséggel, az adventi
várakozás szeretetteljes légkörében kívántunk egymásnak
jó egészséget, békés, boldog,
áldott, nyugalmas ünnepeket,
melyet ezúton is kívánunk a
községünk lakóinak is.
Kertész Zoltánné
szakkörvezető

Tanítványaimmal részt vettünk Nyírmadán a megyei asztalitenisz Diákolimpián, ahol nagyon szép eredményeket értünk el.
Sok-sok edzésmunka, kitartás, gyakorlás kellett ahhoz, hogy ezek
a sikerek megszülessenek.
Gratulálok tanítványaimnak!
Első helyezést értek el:
Szabó Luca (I.-II. korcsoport egyéni)
Szabó Mátyás, Radics Ádám, Farkas Benett (I.-II. korcsoport csapat)
Szabó Mátyás (I.-II. korcsoport egyéni)
Sallai Dávid, Ficsóri Dávid és Peti Attila (III.-IV. korcsoport csapat)
Második helyen végeztek:
Gál Fanni, Varga Blanka, Pirigyi Anita (III.-IV. korcsoport csapat)
Radics Ádám (I.-II. korcsoport egyéni)
Sallai Dávid(III.-IV. korcsoport egyéni)
Harmadik helyezést értek el:
Farkas Benett (I.-II. korcsoport egyéni)
Ficsóri Dávid (III.-IV. korcsoport egyéni)
Sárközi Róbert (III.-IV. korcsoport egyéni)

A csapat tagjai, akik most nem értek el helyezést, de nagyon
ügyesen játszottak: Somogyi Ferenc, Benke László, Csercsa
Alex, Kecskeméti Violetta, Varga Dalma és Szabó Evelin. Őket
is dicséret illeti.
Nagy Attila, testnevelő
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inden esztendő
M
adventi időszakában
örökzöld ágakból koszorút kötünk és gyertyával
ékesítjük.

Elhelyezzük családi otthonainkban annak jeléül, hogy
karácsony ünnepére készülünk.
Az örökzöld koszorú gyertyalángjával jelzi a Világ világosságának, Jézusnak közelgő születésnapját. Puszta jelenlétével
ez a koszorú megváltoztatja
lakásaink hangulatát.
Miután a negyedik gyertyát is
meggyújtottuk és eloltottuk az
adventi koszorún, fölállítjuk a
fenyőfát, és különféle díszekkel
ragyogó karácsonyfává változtatjuk. Ha ebben a szent időben
látogatóba megyünk valahová,
mindig ebben a fában gyönyörködünk. Nehezen válunk
meg tőle, mert nagymértékben
megváltoztatja otthonunk hangulatát.
Szomorú lenne azonban, ha
az advent és a karácsony csupán hangulati változást hozna
életünkben. A koszorú és karácsonyfa csak jel, amely arra
figyelmeztet, hogy lelkünket is
fel kell díszítenünk Jézus ünnepére. Ezt megelőző legfontosabb feladatunk, hogy megtisztítsuk bűneinktől szívünket,
hogy Isten új és tiszta szívet
teremtsen belénk. Azután minden ima, szentáldozás, jócselekedet, lelki olvasmány olyan
gyertyagyújtáshoz hasonlít,
amely megvilágítja saját és
környezetünk életét.
Isten be akar lépni a családodba, be akar lépni az életedbe. Ezért az ajtód előtt áll

és kopogtat. Nem erőszakoskodik, várakozik ajtónyitásodra,
hívő, befogadó szeretetedre.
Az a feladatod, hogy gyertyát gyújtsál, az Istenre várás
fényét helyezd szíved ablakába
és ezzel is jelezd: Kész az én
szívem, Istenem, fogadásodra.
Jöjj, Uram Jézus, szent jelenléteddel segíts széppé, boldoggá
tenni a magam és mások életét!
A keresztény ember azáltal
keresztény, hogy élete filmszalagját Jézushoz erősíti.
Az Ő példája, az evangélium tanítása szerint alakítja
életét.
Teljesen hamis, képmutató
az a kereszténység, amely nem
ismeri fel minden embertestvérében az ajtónkon kopogtató Jézust. Az Ő befogadása
nélkül eredménytelen minden
úgynevezett békekonferencia.
Karácsony van, Jézus kopogtat, kezünket tegyük a kilincsre.
Jövőnk attól függ, hogy kinyitjuk-e életünk ajtaját a békét és
szeretetet kínáló Megváltónk
előtt.
Mindnyájan angyalok lehetünk, csak ajkunkra kell vennünk az evangélium üzenetét,
és tovább kell adnunk az embereknek. Szívünk melegével
kell odafordulnunk a szeretetre
vágyó embertársainkhoz, hogy
megajándékozzuk őket a legértékesebb karácsonyi ajándékkal, aminek a neve: Szeretet.
Az igazi szeretet mindig ott
kezdődik, ahol nem várunk
viszonzást.
Folytatás a 4. oldalon
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Karácsony
„A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva
az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak,
ahogyan az angyal megüzente nekik.… És elmondták azt az
üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki,
aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak
nekik.” 
Lk 2:20 és 17-18
Kedves anarcsi pásztorok!
Isten üzenetével találkozó
egyszerű emberek!
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme
lesz”! Az első, ami feltűnik
nekem a karácsonyi történetben, hogy 2021 évvel ezelőtt
sem nemzetközi hírű tudósokra, meg multimilliomos
menedzserekre, hanem egészen egyszerű emberekre bízta a Mindenható Isten az Ő
üzenetét.
„Pásztorok tanyáztak azon
a vidéken a szabad ég alatt,
és őrködtek éjszaka a nyájuk
mellett.” Olyan hétköznapi,
olyan emberközeli, olyan
életszerű ez a helyzet. Szinte
bele tudjuk képzelni magunkat a történetbe, ahogy azon
a hideg estén azok a hajdani
pásztorok a bundáikba burkolózva ülnek a tűz körül.
Mintha mi is ott kucorognánk
közöttük, oda-odapillantva a
nyájra, mintha mi is járnánk
egyet velük együtt a sötét,
csillagfénnyel pislákoló éjben
a nyáj körül.
És ezen a vidéken kik
tanyáznak? És mit csinálnak?
Az egyik nyugdíjas. Végzi az
otthoni, mindennapi tennivalókat. A másik iparos. Megrendelésre dolgozik, mindig
sok munkája van. A harma-

diknak nyáron nagy a hajtás,
de most többet pihenhet. A
negyedik sokat betegeskedik.
Örülne, ha tudna dolgozni.
Az ötödik műszakba jár és
jó, hogy legalább van munkája. Semmi különös, semmi
eget rengető. Csak egyszerű
emberek.
De ahogy akkor sem a királyi udvart, a fényes arisztokráciát, még csak nem is a
magasrangú főpapokat, kereste meg és szólította meg Isten
küldötte, az angyal, úgy ma
sem a Tudományos Akadémián, vagy a menedzserirodában
szólal meg egészen emberközelien az üzenet, hanem itt,
az egyszerű emberek között,
közöttünk! „És az Úr angyala
megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége…”
Mennyire meg tudja melengetni az ember szívét, lelkét
egy ilyen üzenet! Mennyire
boldogok tudunk lenni, hogy
nem feledkezik meg rólunk
az Úr, hanem minket is arra
méltat, hogy beragyogja az Ő
dicsőségével az életünket. De
amint személyessé válik az
angyal szava, amint valamire felhív, valamire indít, úgy
is mondhatnám, hogy valamilyen feladatot ad, rögtön
összerezzen sok anarcsi boldog lélek.
Folytatás az 5. oldalon
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