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ApCsel 2,1-11
Mi történt pünkösdkor? Az, hogy 

Jézus Krisztus tanítványai valami 
miatt megváltoztak. Olyan mélyre-
ható változást éltek át, amilyenre 
életünk során néhány alkalommal a 
legtöbben vágyakozunk. Amikor az 
ember szeretne szabadulni rossz ter-
mészetétől, a múlt nyomasztó emlé-
keitől, vagy szenvedélynek a rabsá-
gából. Változtatni a gondolkozásán, 
jellemén, a szokásain. Ez a változás 
az, amit nem lehet elérni neveléssel, 
önfegyelemmel, ígéretekkel, fenyí-
téssel. Mert Jézus tanítványai pün-
kösd előtt tele voltak félelemmel, 
tanácstalansággal, bizonytalanság-
gal. 

Pünkösd után ezek az emberek bát-
ran a nyilvánosság elé léptek. Fele-
lősséget éreztek másokért, valami 
különös szeretet ébredt a szívükben 
mindenki iránt, és olyan mondaniva-
lóval léptek színre, amit rajtuk kívül 
senki más nem tudott elmondani.

Összebújtak hát és vártak. Várták, 
hogy az az ígéret, amit nem egé-
szen értettek, amit Jézus mondott 
nekik, hogyan és mikor teljesedik 
be. A tizedik napon, pünkösd napján, 
ezek az emberek egyszer csak kinyi-
tották az ajtót, kimentek az utcára, 
ahol akkor rengeteg ember volt, mert 
Jeruzsálemben nagy vallási ünnep 
készülődött.

Maguk is csodálkozhattak: hon-
nan vették ehhez a bátorságot? Az ő 
beszédükre sokan hittek, és néhány 
évtized alatt a Földközi tenger 
medencéje tele lett kicsi keresztyén 
közösségekkel.

Mindezt mindenféle szervezés és 
biztatás nélkül, valami különös csen-
des belső indításra.

Mi okozta ezt a változást? A Biblia 
azt mondja: nem mi, hanem ki. Ők 
maguk is utólag ismerték fel, hogy ez 
a Szentlélek munkája volt. Pontosan 

beteljesedett, amit Jézus előre ígért 
nekik. 

Megjegyezték az ígéreteket, hogy 
a Szentlélek majd megtanít titeket 
minden szükségesre. Elvezet a teljes 
igazságra. Szót ad a szátokba, amikor 
prédikálhattok. Nem ti lesztek, akik 
szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke 
szól általatok. Erő lesz a szavatok-
ban, belülről fog megváltoztatni és 
vezetni benneteket.

Jézus lakozna bennük? Akármi-
lyen furcsán hangzik is materialis-
ta gondolkozásunknak, így van. Ez 
történt. Egyébként maga Jézus is 
ezt ígérte. Újjáteremti azokat, akik 
kapták ezt az ajándékot, hiszen a 
Szentlélek ott volt már a világ terem-
tésekor is. „Isten Lelke lebegett a 
vizek felett.” Ott van minden ember 
újjáteremtésénél is. A Szentlélek: 
Isten – amint éppen munkálkodik, 
amint éppen teremt.

Úgy gondolom, hogy a Szenthá-
romság titkát az értelmünkkel soha 
nem foghatjuk fel. Mivel azonban 
képtelenek vagyunk felfogni – olyan 
szépen mondja ez a magyar kifeje-
zés: nem érjük fel ésszel – az Isten 
lényének a titkát, az titok marad előt-
tünk, de a hitünkkel elfogadhatjuk 
azt, amit Isten önmagáról mondott. 
És Ő úgy jelentette ki magát, mint 
Atya, Fiú, Szentlélek. 

Ez történt pünkösdkor, és ez ismét-
lődött meg olyan sokunk életében 
azóta is.

Kovács Róbert parochus
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Kedves Anarcsi Keresz-
tyén Testvéreim! 

Pünkösd az egyet 
értés és az egyet-

értés ünnepe. Amikor 
a sokféle embert, a 
sokféle szándékot, a 
sokféle világszemléle-
tet egy valaki hangolja 
egységgé: a Szentlé-
lek.

„Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és külön-
féle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a 
Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak. Sok kegyes zsi-
dó férfi tartózkodott akkor 
Jeruzsálemben azok 
közül, akik a föld minden 
nemzete között éltek. Ami-
kor a zúgás támadt, össze-
futott a sokaság, és nagy 
zavar keletkezett, mert 
mindenki a maga nyelvén 
hallotta őket beszélni.” 

(ApCsel 2,4-6. v.)

Pünkösd az egyet értés, 
az egyetértés ünnepe és 
emiatt mindig nagy zavar 
támad. Ma is. Mert az 
ember, a világ, te is és 
én is, hozzászoktunk az 
egyet nem értések min-
dennapi lelki görcseihez. 
Hozzászoktunk az embe-
rek közötti összhangta-
lanság lelki ürességéhez. 
Hozzászoktunk a kisebb-
nagyobb konfliktusaink 
mindennapi lelketlenségé-
hez. És amikor elérkezik 
a pünkösd, amikor vala-
mi mennyei csoda folytán 

ráeszmélünk Isten Szent-
lelkének jelenvalóságára, 
cselekvő erejére, akkor 
bennünk is zavar támad. 
Először azért, mert egy-
re világosabbá válik szá-
munkra, hogy másképp 
kellene élni. Másképp 
kellene gazdálkodni az 
időnkkel, az energiáinkkal, 
a pénzünkkel, az emberi 
kapcsolatainkkal, a saját 
életünkkel, lelkületünk-
kel, tehetségünkkel, Isten-
től kapott karizmáinkkal, 
azaz lelki ajándékainkkal. 
A pünkösdi lángnyelvek 
erről beszélnek, erről a 
bennünk fellobbanó vilá-
gosságról, erről az égető 
belső igényről. 

„Amikor pedig eljött a 
pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hir-
telen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt 
az égből, amely betöltötte 
az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyel-
vek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre. 
És mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel,…” 

(ApCel 2,1-4)

Amikor az ember elő-
ször ráismert Isten Szent-
lelkének valóságára, akkor 
egyszer csak a lelki tétlen-
sége helyébe tolul valami 
különös, pezsdítő, felrázó, 
ébresztő belső tűz és vágy, 
igény a változásra. 

Folytatás a 2. oldalon

A 2022-es évet a bölcső-
dénk teljes létszámmal 

(7fő), sok mókával, vidám-
sággal és a karácsonyra 
kapott játékok használat-
ba vételének örömével 
indítottuk. A csoportunk 
összetétele 3 fiú és 4 lány, 
akik 1,5-3 éves korosz-
tályba tartoznak.

Januárban megtartottuk a 
hóember hetet és ez után már 
a tél elűzésére hangolódtunk. 
Figyelemmel kísértük a med-
vék időjós napját, és február 
végén egy nagy farsangi mulatt-
sággal űztük el a telet. A szülők 
jóvoltából minden finomság-
gal ellátott asztalhoz ülhettek a 
gyerekek a jelmezeikben. Amit 
ezúton is köszönünk. 

Márciusban csoportunk részt 
vett az óvoda által megszer-
vezett buborék show-n, amit 
a gyerekek örömmel fogadtak. 
Március 8-án a nőnapról sem 
feledkeztek meg a bölcsődés 
legények és virággal köszöntöt-
ték a lányokat. Március 22-én 
tartottuk a Víz napját, melyet 
egy teljes hét keretében való-
sítottunk meg. Igyekeztünk 
ismertetni a víz fontosságát, 
védelmét.  A márciust a sok 
születésnap és névnap ünnep-
lése mellett egy búcsúzással is 

zártuk. Csoportunk egy kis idő-
re elköszönt Szepessy-Jándék 
Erika kisgyermeknevelőtől, aki 
megkezdte szülési szabadságát. 
Ezúton is kívánunk neki boldog 
babavárást! Ezt követően már a 
húsvétra való készülődéssel töl-
töttük napjainkat. Ismertettük a 
gyerekekkel a hagyományokat, 
szokásokat, játékokat. Az április 
hónapunk sűrű programmal telt. 
Április 21-e a bölcsődék napja, 
melyen zárva tartottunk. Április 
22-e a Föld napja, melyen nagy 
hangsúlyt fektettünk a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságára, 
megismerésére, bemutatására, 
és a Föld védelmére. 

Áprilisban megtörtént a böl-
csődei beiratkozás. Így szept-
embertől a bölcsődénk újból 
7 fővel indítja a 2022/2023-as 
tanévet.

Májusban elköszöntünk cso-
portunk tagjától Pintér Zoli-
kától, aki megkezdte a boldog 
óvodás éveit. Helyére érkezett 
egy új kislány Pintér Gréta, akit 
ezúton is köszöntünk a csopor-
tunkban.

A májusfa állításából sem 
maradhattunk ki, a gyerekek 
nagy örömmel díszítették fel a 

fát, ezzel is színesítve bölcső-
dénk udvarát!

A következő ünnepkörünk az 
Anyák napja volt, melyre a 
gyerekek izgalommal, titokban 
készülődtek. Lelkesen készítet-
ték az anyák napi ajándékot az 
anyukának és a nagymamáknak 
is.

Napjainkat a bölcsődei 
búcsúztatóra való készülődés 
tölti ki. Csoportunk 5 tagja 
szeptemberben megkezdi az 
óvodás éveit. Ezúton is búcsú-

zik a bölcsőde Hajdu Anná-
tól, Magyar Biankától, Nagy 
Zsombortól, Peti Dórikától és 
Váradi Dávidtól.

Szomorúan, de nyugodt 
szívvel adjuk őket tovább az 
óvónéniknek, tudva, hogy jó 
kezekben lesznek. A következő 
csoportunk új tagjait izgatottan 
várja Káté Lara és Pintér Gréta 
valamint a bölcsőde dolgozói.

Paszternák-Molnár Annamária 
szakmai vezető

Bölcsődei élet a Törpike csoportban

Pünkösdi 
szertartási rend:

2022. június 5., vasárnap: 11.00 
óra Szent Liturgia (Elsőáldozás)
2022. június 6., hétfő: 11.00 
Római katolikus szentmise
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Akkor az ember ráeszmél 

arra, hogy az élete lényegi 
részét nem a túlfeszített mun-
kával előteremtett anyagi javak 
megszerzése adja, hanem vala-
mi más. De ez először csak 
mardosó hiányérzetként jelent-
kezik. Bűntudatként, amely 
ráismer ugyan önnön elveszett-
ségére, de nem képes onnan 
továbblépni. 

És milyen sokan megre-
kednek ennél az állapotnál. 
Milyen sokan cipelik, hurcolják 
magukkal állandó lelkiismert-
furdalásaikat, állandó bűntuda-
tukat, állandó elégedetlenségü-
ket. És szenvednek. Mert érzik, 
tapasztalják, hogy ami van, az 
nem jó! De nincs erejük, nincs 
energiájuk, nincs már semmi 
lelki tartalékuk, hogy mindezen 
változtassanak. 

Neked sincs?! Te sem talá-
lod már önmagadban a tovább 
lépésre az utat?! Azt mondod: 
„Nekem sincs már erre energi-
ám! Én sem vagyok képes egy 
lépést sem tenni már az Isten 
felé. Én is be kell hogy lássam, 
hogy az erőm végéhez értem!”

A pünkösd csodája, hogy 
Isten jól tudja ezt! Jól látja 
elesettségemet, tehetetlensége-
met. Minden emberi kudarco-
mat, nyomorúságomat, fájdal-
mamat látja. Ezért Ő keres meg 
engem. Ezért Ő jön hozzám 
közel. Ezért ad többet annál, 
mint ami önmagamban vagyok. 

Betölt, megújít, megerősít, lel-
kesít Szentlelkével. 

Ez az áttörés pillanata! Ez 
lehet az áttörés pillanata a te 
életedben is! Mert itt válik el, 
hogy megmaradsz-e kesergő 
önmagadnak, vagy átadod a 
vezetést az életedben az Úrnak! 
De pont ez az akadály, ez az 
élet-átadás az akadály a legtöbb 
embernél! Sokan jutnak el a hit 
határáig, pillantják meg a hívő, 
Istennek átadott élet megújító 
lehetőségét, de a „gyeplőt” már 
nem adják át más kezébe! Hiába 
ismerik fel, hogy a saját erejük-
ből a szekér csak a szakadék felé 
rohan, mégsem mernek feltenni 
mindent egy lapra: Isten akara-
tára, vezetésére. Pedig itt dől el 
minden. Ha nagy szavakat aka-
rok használni, akkor azt mond-
hatom: itt dől el az életed. Itt dől 
el az, hogy marad-e az örökös 
belső küszködés, hogy másképp 
kellene élni, Isten vezetését elfo-
gadva lehetne másképp élni. 

Mert lehet másképp élni! 
Lehet, ma is lehet, neked is 
lehet, a mindennapi világ kőke-
mény valósága, megkerülhetet-
lennek hitt hatásai ellenére is 
lehet! Lehet Isten Szentlelké-
nek vezetését választani! 

Hogyan? Képzeld, ma is pon-
tosan úgy, mint ahogy akkor, 

ott az első pünkösdön Jeru-
zsálemben történt. Hogyan is 
hangzik az igében? „Amikor 
a zúgás támadt, összefutott a 
sokaság, és nagy zavar kelet-
kezett, mert mindenki a maga 
nyelvén hallotta őket beszél-
ni.” (ApCsel 2,6) Bizony ma is, 
manapság is „össze kell futnia” 
a sokaságnak, azaz közösségre, 
Isten előtti közösségre, gyüle-
kezetre van szükség. Aki ben-
ne él, tapasztalja, hogy mennyi-
re megerősítő, embert megtartó 
erő a gyülekezet közössége. 
Aki pedig újonnan tapasztal-
ja meg ezt, az, mint az első 
pünkösdön is, némi meglepett 
zavarodottsággal éli át, hogy 
akármilyen megosztott, akár-
milyen végletesen indulatos is 
a világ, az ország, a társadalom, 
itt, az Isten népe körében össz-
hang van. Békesség van. 

Összhang és békesség: még 
a nagyon különböző emberek 
között is! Ezért mondhatjuk 
el élő hittel, hogy pünkösd az 
egyet értés, az egyetértés ünne-
pe. Amikor a sokféle embert, 
a sokféle szándékot, a sokfé-
le világszemléletet egy valaki 
hangolja egységgé: a Szentlé-
lek. Az ilyen ember pedig sze-
mélyes életében is boldog lesz, 
mert a Szentlélek által önma-

gára talált, ugyanakkor testvéri 
közösségre is talált! Így legyen 
áldott ünneplésünk és egymás-
ra találásunk ezen a Pünkös-
dön, és így várok mindenkit 
befogadó szeretettel ezen az 
ünnepen is a református temp-
lomba!

Diák Péter református lelkész

Húsvéti 
dekorációnk

Szépül a tojásfa
Valiskóné Marika
ajándéka a gyermekeknek

Megemlékeztünk a 
magyar kultúra napjáról

Húsvéti csomag

Egy régi bölcsőt 
is kaptunk 
Takácsné Klárikától

Bányainé Zsuzsa ajándéka 
a népi játékokhoz

Adventi koszorúnk

Bányainé Zsuzsa
karosládája is ajándék

Pünkösd

Ünnepi istentiszteleti 
alkalmaink

Ünnepi istentiszteleti alkal-
maink a református temp-
lomban pünkösd ünnepén a 
következőképpen alakulnak: 
•  június 3–4. (péntek-szom-

bat) 19.00 óra: Bűnbánati 
istentiszteletek a templom-
ban

•  június 5. Pünkösd 1. nap: 
11.00 óra – Ünnepi isten-
tisztelet úrvacsorával

•  június 6. Pünkösd 2. nap: 
11.00 óra – Ünnepi isten-
tisztelet – legátus szolgá-
latával

Úrvacsorázás igény sze-
rint a nagy és a kis kely-
hek használatával történik. 
Legátusunk Baksai Dávid 5. 
éves teológus-lelkész szakos 
DRHE hallgató.

Elérhetőségeink: 
Telefonon: +36-30-393-7860
Anarcsi Református Egyházközség 
facebook oldalán üzenetben
E-mailben: anarcs@reformatus.hu

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

2022. május 23-án kísértük 
utolsó útjára Szalay Józsefet 
iskolánk volt tanárát, igaz-
gató-helyettesét. Búcsúzunk 
mindannyiunk Szalay tanár 
bácsijától, aki generációk 
sokaságát nevelte, tanította, 
s engedte útjára az általános 
iskolából. Életpályája 1964-
től Anarcshoz kötötte egészen 
nyugdíjba vonulásáig 1992-ig. 
Orosz nyelvet és testnevelést 
tanított sok-sok éven keresz-
tül. Emlékezetes oroszórák, 

testnevelésórák, sportrendez-
vények, versenyek emléke 
idézi őt. Kollégái szerették, 
tisztelték, megbecsülték. Volt 
biztató szava, sok-sok jó 
tanácsa a fiatal kollégáihoz, 
s mi fiatalok sokat tanultunk 
tőle. Segítőkész, jó kollégánk 
volt. Emberségéért szerették 
mind a gyerekek, mind a kar-
társai. Tanítványai szerették 
szigorát, de gyermekszerető, 
megértő volt velük. Nyugdíj-
ba vonulása után is szoros 
maradt az iskolával a kapcso-
lata. Ha hívtuk, szívesen jött 
rendezvényeinkre. A 80. szü-
letésnapját is közösen, ünne-
peltük meg az iskolában.

Megrendített bennünket a 

halála, hiszen még nem is 
olyan régen azt tervezgettük, 
hogyan fogjuk megünnepel-
ni majd a 90. születésnapját 
együtt volt kollégái körében. 
Ezt már nem érhette meg, ő 
már az égi katedráról tanít 
bennünket.

Békés nyugalmat kívánva 
búcsúzik Szalay tanár bácsi-
jától az iskola valamennyi 
volt és jelenlegi dolgozó-
ja, diákja, Anarcs Község 
Önkormányzata és Anarcs 
község lakossága.

Emlékét megőrizzük!

„...Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek,
örökké él, 
akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

IN MEMORIAM
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Vendégünk volt dr. Seszták Miklós
kormánybiztos úr

Ajándék kézimunkák

Takács László ajándékai

Húsvéti forgatag

Községi májusfa
díszítése

A kicsik és jól érezték 
magukat a forgatagban

Iskolai játszótér
átadása

Iskolai játszótér
átadása

2021. 12. 05. – 2021. 05. 20.

 Csire Alíz  – Nyíregyháza, 2021. december 5., szülei: Csire Gábor, Csire-Huszti Nikolett

 Fintor Zsombor  – Nyíregyháza, 2021. december 8., szülei: Fintor Zsolt, Fintor-Jakab Barbara

 Kiss Melánia  – Kisvárda, 2021. december 12.,  szülei: Kiss János, Nagy Enikő

 Végh Jázmin  – Kisvárda, 2021. december 22.,  szülei: Végh Zsolt, Véghné Fehér Edina

 Veress Csenge  – Mátészalka, 2021. december 27., szülei: Veress Norbert, Vöröslakos Ildikó

 Tóth Dorina  – Kisvárda, 2022. február 16., szülei: Tóth István, Tóth-Lőrincz Evelin 

 Kovács Alíz  – Kisvárda, 2022. február 22., szülei: Kovács Zsolt, Kovács Patrícia 

 Lakatos Mira Zoé  – Kisvárda, 2022. március 9., szülei: Lakatos Richárd, Lakatos Richárdné 

 Takács Ádám  – Kisvárda, 2022. március 12., szülei: Takács Ádám, Takácsné Ésik Márta

 Spisák Lilla  – Kisvárda, 2022. április 27., szülei: Spisák György, Spisákné Somogyi Lilla

 Balogh Dániel  – Kisvárda, 2022. április 29., szülei: Balogh Károly Dániel, Baloghné Jóni Tímea

„Valakit szeretni annyit jelent, 
mint egyedül gyönyörködni 

olyan csodában, 
amely mindenki számára  

láthatatlan”.
/Francois Mauriac/

„Valakit szeretni annyit jelent,
mint egyedül gyönyörködni 

olyan csodában,olyan csodában,ol
amely mindenki számára 

láthatatlan”.
/Francois Mauriac/

Összeállította: 
Orbán Attiláné anyakönyvvezető

Gólyahírek

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Bodnár Sándor  Kisvárda, 2021. november 30.
Kantár Józsefné (Pongó Malvin) Kisvárda, 2021. december 21.
Tiszai Jánosné (Nagy Klára) Kisvárda, 2021. december 23.
Kertész Árpád Bertalan Kisvárda, 2021. december 24.
Rohács János László Kisvárda, 2022. január 16.
Takács Gyuláné (Horváth Ilona) Kisvárda, 2022. január 25.
Kádár József  Kisvárda, 2022. február 1.
Kiss Sándor Anarcs, 2022. február 2.
Takács Kálmánné (Takács Irén) Anarcs, 2022. február 12.
Zámbó József Kisvárda, 2022. február 14.
Kelemen János Kisvárda, 2022. febuár 22.
Csépke Csaba Kisvárda, 2022. március 3.
Szabó Sándor Kisvárda, 2022. március 14.
Gál Lászlóné (Illés Gizella) Kisvárda, 2022. március 19.
Zvolenszki Péter Kisvárda, 2022. március 31.
Szalay József László Kisvárda, 2022. április 10.

Akiktől búcsúzunkHázasságot
kötöttek

A búcsúszó, amit nem 
mondtál ki, elmaradt.

Elmentél, de szívünkben 
örökké itt maradsz.

Vincze Attila – Szoták 
Julianna Zsófia 

2022. január 7.
Takács Zsolt – Dobos 

Vivien 
2022. május 20.

Gyermeknapon moziban voltunk
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A szó íze
Bakajsza András A szó íze 

című esszé- és tanulmány 
kötetét mutatta be a Czó-
bel-kúriában. A rendezvény 
kapcsolódott a Czóbel Min-
ka halálának 75. évfordulója 
tiszteletére rendezett megem-
lékezéshez. A kötet foglalko-
zik községünk szülöttének, 
Czóbel Minkának szülőföld-
höz kapcsolódó lírájával is, 

és a borítólapon a költőnő sír-
emléke látható. Tanár Úr elő-
adásában megelevenedett az 
irodalom. Színes előadásmód-
ja segítségével megyei és az 
országos irodalmi értékeket 
csillantott meg a hallgatóság 
előtt. A kötet olvasásra hívo-
gatja azt, aki kezébe veszi. 
Ajánlom az irodalomszere-
tőknek jó szívvel! KZné

A 102 éve született 
dr. Béres József

A Széchenyi-díjas kutató, a 
Béres csepp megalkotója, előtt 
tisztelegtünk. A feltaláló rend-
kívüli szellemi örökségét, fia, 
ifj. dr. Béres József viszi tovább, 
aki Anarcson született. Igaz, 
Béres József családjával csak 
rövid ideig élt Anarcson, de 

tisztelettel és szeretettel emlé-
kezünk rá. A megemlékezésen 
Anarcs Község Önkormányza-
ta nevében koszorúztunk. Az 
élet és egymás megbecsülése, 
szeretete – ezt a szellemiséget 
hagyta ránk a neves kutató. 
 KZné

„Soha egyetlen embertársam életéről nem akartam, nem akarok 
és nem is tudnék lemondani.” (Dr. Béres József)

Húsvéti forgatag
A húsvéti csomagok osztásával 

párhuzamosan zajlott a húsvéti 
forgatag rendezvényünk. 

A Hagyományőrző Kézimunka Szakkör 
tagjai csigatésztát készítettek, a készítést 
ki is lehetett próbálni a vállalkozó kedvű 
gyermekeknek. A húsvét elengedhetetlen 
kelléke a hímestojás, ezért ezt is készítet-
tünk.  A tojásokat hagymahéjban festet-
tük szép barnára úgy, ahogyan ezt régen 
nagymamáink tették. Nagyon sokan hoztak 
tojást a Szociális Ellátó udvarán elhelyezett 
közös tojásfára, amit köszönünk szépen. 

„CseppetSem!” program
A „CseppetSem!” program keretében megérkez-

tek a használt sütőolaj és zsiradékgyűjtő edények.
A használt sütőolajat és sütőzsiradékot PET-

palackban vagy befőttesüvegben kell behelyezni a 
gyűjtőedénybe! (Nem jelent problémát, ha az üveg 
összetörik, mert a tartalma a gyűjtőből akkor is 
kinyerhető.) A gyűjtőedényt megtalálják az iskola 
hátsó udvarán – bármikor elhelyezhető benne a 
gyűjtött olaj és zsiradék, a Szociális Ellátó udvarán 
– ebbe munkaidőben 7.30-tól 16.00-ig helyezhető 
el a gyűjtött olaj és zsiradék. A cseppmentes leadási 
rendszer előnye, hogy az anyag nem szennyezi a 
gyűjtő környezetét, kiömlésveszély gyakorlatilag 
nincs. Tegyen Ön is környezetéért!

Folytatódik a
kupakgyűjtés!

Az iskolában folyamato-
san gyűjtjük a kupakokat, 
hogy ezzel támogassuk egy-
egy beteg gyermek gyógy-
kezelését. Aki szeretne segí-
teni, az összegyűjtött kupa-
kokat juttassa el az iskolába! 
Ha valaki nem tudja felhoz-
ni, szívesen érte megyek! 
KÖSZÖNJÜK!

Kertész Zoltánné

„Karöltve a Kárpátok 
ölelésében” 
Biró Józsefné, Irénke a Várday István Városi Könyvtár és 
a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete által szervezett 
Kisvárda költői hagyományai szavalóversenyen eredmé-
nyes szerepléséért oklevélben és könyvjutalomban része-
sült. Szeretettel gratulálunk az eredményes szerepléshez. 
Irénke sokszor szerepel községi rendezvényeinken egy-egy 
szép verssel, ezért is örültünk az elismerésnek, melyben 
részesült.
Reméljük, sokszor megörvendeztet még bennünket szava-
latával.
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2021. június 15-étől a 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a kor-
mány rendkívüli jogren-
dért felelős munkacso-
portjának döntése értel-
mében, az önkormányza-
tok a korábbi, a veszély-
helyzet előtti rendnek 
megfelelően ülésezhettek. 
Így a Képviselő-testület 
2022. évi munkájáról az 
alábbiakban tájékoztatjuk 
a tisztelt érdeklődőket:

2022. január 11-én tartott 
ülésén előterjesztést hallgatott 
meg az Magyar Falu Prog-
ram (továbbiakban: MFP) 
pályázatok, valamint a „TOP-
Plusz-1.2.1-2 - Élhető telepü-
lések” Belvízkezelési fejlesz-
tések Anarcs Község területén 
II. ütem pályázat benyújtására, 
mely ülésen a képviselő-testü-
let nem hozott döntést

2022. január 17-én tartott 
ülésén döntés született az aláb-
bi MFP- pályázatok benyújtá-
sáról:

„Kommunális eszköz 
beszerzése”, „Önkormányza-
ti járdaépítés/felújítás támo-
gatása”, „Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fej-
lesztése” „Óvodai játszóud-
var, közterületi játszóterek 
fejlesztése” „Önkormányza-
ti tulajdonban lévő ingatla-
nok fejlesztése”kiírásokra. A 
benyújtandó pályázatok tekin-
tetében, a benyújtásra és a 
benyújtáshoz szükséges doku-
mentumok beszerzésére felha-
talmazta a polgármestert.

2022. január 31-én módosí-
totta a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabály-
zatáról szóló 11/2019 (XII.9.) 
önkormányzati rendeletét, 
valamint a helyi közművelő-
dési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletét és az ehhez kapcso-
lódó közszolgáltatási tervet 
elfogadta. 

Elfogadta továbbá az Anarcs 
Község Önkormányzatának 
2022. évi közbeszerzési tervét, 
illetve nem fogadta el a pol-
gármester illetményének, költ-
ségtérítésének megállapításról 
szóló határozat-tervezetet, az 

alpolgármester tiszteletdíjának, 
költségtérítésének megállapítá-
sáról szóló előterjesztést elfo-
gadta. Nem fogadta el a polgár-
mester 2022 évi szabadságolási 
ütemtervét.

Határozott a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó támogatás pályázat 
benyújtásáról. Jegyzői indít-
vány alapján megválasztotta 
a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjait.

Előterjesztés hallgatott meg 
a Kisvárdai Tankerület telepü-
lésképi bejelentéséről, valamint 
felhatalmazást adott a polgár-
mesternek az Anarcs 0122/12 
hrsz-ú ingatlan megvásárlásá-
hoz. 

Előterjesztést hallgatott meg 
a „TOP-Plusz-1.2.1-21 - Élhető 
települések” Belvízkezelési fej-
lesztések Anarcs Község terü-
letén II. ütem pályázat benyúj-
tásáról, valamint döntött az 
MFP- OJKJF -2021 –Játszótér 
pályázat beszerzési eljárásához 
ajánlattevők felkéréséről 

Megvitatta Kertész Zoltánné 
képviselő 2022. évi „tisztelet-
díj” felhasználásra tett javasla-
tát majd döntött interpellációk-
ra adott válaszok elfogadásáról- 
Takács Tamás képviselő 2022. 
január 27-én írásban benyújtott 
interpellációja- Sportegyesü-
let működése, Takács Nándor 
képviselő 2022. január 27-én 
írásban benyújtott interpelláci-
ója- A főzőkonyha sajáterőből 
elvégzett felújítási munkái-.

Zárt ülésen döntött Anarcsi 
lakosok első lakáshoz jutásá-
nak támogatásáról, és Anarcsi 
lakosok bérleti szerződéssel 
kapcsolatos kérelmeinek elbí-
rálásáról.

2022. február 8-án nyílt 
ülésen döntött az Önkormány-
zati temetők infrastrukturális 
fejlesztése MFP-ÖTIF/2022 
pályázat, és az Önkormányza-
ti tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése MFP-ÖTIK/2022., 
az Önkormányzati járdaépítés/
felújítás támogatása pályáza-
tok benyújtásáról, valamint zárt 
ülésen döntött Anarcsi lakosok 
kérelmének elbírálásáról.

2022. február 15-én a Pénz-
ügyi Bizottság véleményezte az 

Anarcs Község Önkormányza-
ta 2022. évi költségvetésének 
tervezetét.

A Képviselő-testület 2022. 
február 15-i rendes ülése elna-
polásra került a testületi ülés 
szabálytalan összehívása miatt 
- nem megfelelő időpontra 
került összehívásra a képvise-
lő-testület ülése-.

2022. február 16-i rendkí-
vüli ülésén döntés született a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
11/2019 (XII.9.) önkormány-
zati rendeletének módosításá-
ról. A képviselő-testület véle-
ményezte a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal szer-
vezetei és működési szabályza-
tát, valamint döntött a 0122/12 
hrsz-ú ingatlan megvásárlá-
sával kapcsolatos nyilatkozat 
elfogadásáról

2022. február 28-i rendes 
ülésén határozatot fogadott el 
a testület a saját bevételek és 
az adósságot keletkeztető ügy-
letek meghatározásáról, majd 
elfogadta az Anarcs Község 
Önkormányzata Jóváhagyta a 
polgármester 2022. évi szabad-
ság ütemezését.

Elfogadta a Czóbel Minka 
Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
zárva tartására tett javaslatot, 
a Czóbel Minka Óvoda- Böl-
csőde és Konyha beiskolázási 
terveit, valamint a Czóbel Min-
ka Óvoda- Bölcsőde és Kony-
ha beiratkozásának időpontjára 
tett javaslatot. Módosította a 
beszerzési szabályzatát, vala-
mint elfogadta a polgármester 
illetményének, költségtérítésé-
nek megállapításra tett javas-
latot.

Jóváhagyta az Anarcsi Sport-
egyesület, Polgárőrség, Anarcsi 
Református Egyház támoga-
tásának elszámolásáról szóló 
beszámolókat.

Döntött interpellációkra adott 
válaszok elfogadásáról (Takács 
Nándor 01.27.) (Takács Tamás 
01.27. ) (Pintér László 02.04.)

2022. március 8-i zárt ülésén 
döntött a közfoglalkoztatot-
tak kiközvetítendő névsorának 
összeállításáról, majd nyílt ülé-
sen véleményezte a Gyulaházai 
Közös Önkormányzati Hiva-

tal 2022. évi költségvetését, 
melyet előzetesen a Pénzügyi 
Bizottság is megvitatott. 

Döntött értékpapír szám-
la megszüntetéséről, valamint 
módosította a játszótér kivi-
telezésére-ajánlattételre fel-
hívottakról szóló határozatát. 
Határozott az Anarcs Község 
Önkormányzatának szelektív 
hulladékgyűjtési akciójáról, 
valamint előterjesztést hallga-
tott meg díszpolgári cím ado-
mányozása Takács Nándor kép-
viselő előterjesztésében. Majd 
a Takács Tamás képviselő által 
feltett kérdéseket és az erre 
adott válaszokat hallgatta meg 
a testület.

2022. április 7-i ülésén nyi-
latkozatot tett a VP6-7.2.1.1-20 
számú pályázathoz kapcsoló-
dóan, majd döntött az „Anarcs 
Község Önkormányzata közin-
tézményeinek járda- tér aszfal-
tozása” című projekt kivitelezé-
séhez ajánlattevők felkéréséről. 
Előterjesztést hallgatott meg a 
„Húsvéti Forgatag” rendezvény 
megszervezéséről, valamint 
döntött az Anarcs 575/2 hrsz-ú 
ingatlan részének megvásárlá-
sáról. Megvitatta Girán János 
helyi lakos vételi ajánlatát

2022. április 9-i ülésén 
Anarcsi lakosok elhelyezéséről 
határozott zárt ülés keretében, 
valamint nyílt ülésen tárgyal-
ta meg a „Húsvéti Forgatag” 
rendezvény megszervezéséről, 
valamint húsvéti támogatásra 
nyújtásáról szóló előterjesztést

2022. április 12-i ülésén a 
„Húsvéti Forgatag” rendezvény 
megszervezéséről, valamint 
húsvéti támogatásról szóló 
elfogadott határozatok pontosí-
tására került sor 

2022. május 25-re tervezett 
ülésén az alábbi napirendekről 
tanácskozik a Képviselő-tes-
tület: az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.17.) önkormányza-
ti rendeletének módosítása, az 
Anarcs Község Önkormány-
zatának 2021. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadása, beszámoló 
a Gyulaházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2021. évi 
gazdálkodásáról, az egész-

Kedves 
Adományozók!
Községünk is befogadott 
Ukrajnából érkező háborús 
menekülteket, akiket az isko-
la tornatermében helyeztünk 
el. Példás volt az az összefo-
gás, melyet községünk lakói 
tanúsítottak. Mivel minden 
segítőt felsorolni szinte lehe-
tetlen lenne, itt köszönjük 
meg tárgyi felajánlásokat, a 
segítséget, melyet a közsé-
günk lakói és a környező 
települések, egyházak, civil 
szervezetek nyújtottak.
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Czóbel Minka halálának 75. évfordulója
„A fény felitta lelkét, véle szálla
Máslét titkos, magasztos távolába.”

(Czóbel Minka: Krisztus) 

1947. január 17-én déli 12 órakor hagyta 
ezt a földi létet a költőnő, hogy átköltözzön 
az örökkévalóság világába. Csodás verse-
ket, írásokat hagyott ránk. Emlékét őrzi a 
község, az oktatási intézmények, az iroda-
lomszerető emberek. 

Temetése napján még a természet is pom-
pázatos módon búcsúzott imádójától. A 
tiszta januári égbolton kisütött a nap, a fák 
és bokrok zúzmaraterhüktől mélyen meg-
hajoltak. Olyan volt a park, amilyennek 
sokszor látta álmaiban, a képzelet csodás 
világában. 2022. január 17-én, amikor a 
költőnő halálának 75. évfordulójára emlé-

keztünk a természet újra megajándékozott 
bennünket a zúzmarás fák csodás látvá-
nyával. 

A költőnő síremlékén déli 12 órakor 
megszólalt a harang, majd Biró Józsefné és 
Pirigyi Anita tanuló előadásában hallgattuk 
meg Czóbel Minka Honvágy és a Magyar 
szem című verseit. 

A megemlékezés végén Anarcs Község 
Önkormányzata részéről Tarsoly Barna 
alpolgármester és jómagam helyeztük el a 
koszorút. Az oktatási intézmények koszo-
rúját Pappné Révész Judit óvodavezető 
és Csépke Dóra munkaközösség-vezető 
helyezte el. A megemlékezés közös főhaj-
tással ért véget.

Kertész Zoltánné
önkormányzati képviselő

ségügyi alapellátási körzetről 
szóló rendeletének módosítása, 
a képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatáról 
szóló 11/2019 (XII.9.) önkor-
mányzati rendeletének módo-
sítása, a Kisvárdai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2021. 

évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámoló, a 2021. évi 
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelés, tájékoz-
tató a Magyar Államkincstár 
2021. évi ellenőrzési jelenté-
séről, tájékoztató a 2021. évi 

belsőellenőrzés tapasztalatai-
ról, a 587/3 hrsz-ú ingatlanon 
fennálló közös tulajdon termé-
szetbeni megosztása, az MFP-
UHK/2021 ( út felújítás) pályá-
zathoz kapcsolódó kivitelező 
kiválasztása, az MFP-OJKJF 
2021 – Játszótér pályázattal 

kapcsolatos ajánlatok újbó-
li kérésére. Zárt ülésen vitat-
ja meg Anarcsi lakosok első 
lakáshoz jutásának támogatá-
sára tett javaslatot, valamint 
a Czóbel Minka Emlékérem 
kisfokozatának odaítélésére tett 
javaslatot. 

Tájékoztatom a tisztelt 
lakosságot, hogy a 

helyi választási bizottság 
kitűzte Anarcs települé-
sen a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármes-
terek időközi választását

A szavazás napja:
2022. június 26.

A szavazás  
6.00 órától 19.00  

óráig tart.

2022. május 23-án lejárt a 
jelölésre nyitva álló határidő, 
majd a helyi választási bizott-
ság kisorsolta a jelöltek sor-
rendjét, mely szerint a szava-
zólapon a jelöltek az alábbi 
sorrendben szerepelnek:

Polgármesterjelöltek:
Pintér László

Kertész Zoltán
Nagyné Bacskai Anasztázia

Képviselőjelöltek:
Takács Tibold
Pálur Attiláné

Dolhai Lászlóné
Takácsné Kaczur Ildikó

Belicza István
Kiss Ágnes

Takács Nándor
Pintér László
Girán János

Tarsoly Barna
Villás István
Szabó Gergő

Fejes Zsolt
Valiskó Lászlóné

Váradi Martin
Nagyné Bacskai Anasztázia

Csuka Zsolt
Kertész Zoltánné

Takács Tamás
A képviselő-testület munká-

járól, valamint a helyi időközi 
választásról az alábbi weblapo-
kon tájékozódhatnak: a

www.anarcs.hu
www.valasztas.hu

Helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek időközi választása

Versenyek

Amikor a tanító néni is elsős lesz…
„Az álmok egy tanítóval kez-
dődnek, aki hisz benned, aki 
noszogat, ösztökél és fölsegít a 
következő lépcsőfokra.”

Dan Rather

Sok tanító társamhoz 
hasonlóan most negye-

dikeseim vannak, akiket 
egy tanévre kaptam aján-
dékba. Sok szép emlék 
fűz hozzájuk, de ők már 
hamarosan felsősökké 
válnak. Izgalmas dolog 
lesz ismét a legkisebbek-
re hangolódnom. 

Igyekszem mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy 
zökkenőmentesen történjen az 
óvoda és iskola közötti átme-
net. Éppen ezért kis tanítványa-
im boldogságórás módszerrel 
tarkítva, játékos gyakorlatok 
segítségével, és sok-sok moz-
gás kíséretében ismerkednek 
majd meg a betűk, a számok 
világával az első hónapokban.

Van, aki művészien rajzol, 
van, aki ügyes a sportban, de 
lesz, aki matematikából, vagy 
nyelvtanból emelkedik ki a tár-
sai közül, és olyan is, aki a 
legszorgalmasabb, a legmeg-
bízhatóbb, a legprecízebb, a 
legkedvesebb, a legsegítőké-
szebb… Ezt kell megtalálnunk, 
és erősítenünk egy csapatként: 

gyerek, szülő és pedagógus.
Célom, hogy a biztos alap-

készségek megszilárdításá-
val párhuzamosan a gyerekek 
olyan módszerekkel is megis-
merkedjenek az alsó tagozat-
ban, amelyekkel önálló tanulá-
suk is gyorsabbá, egyszerűbbé 
válik.

Iskolánkban a tehetséggon-

dozásra is van lehetőség. Tanít-
ványaim közül többen is szép 
eredménnyel végeztek orszá-
gos versenyen magyar nyelv 
és irodalom tantárgyból. Ezen 
a területen is hatékonyan tudok 
együttműködni nagyszerű kol-
légáimmal.

A tanulás mellett olyan osz-
tályközösség kialakítására 
törekszem, ahol tisztelik, segí-
tik és elfogadják egymást a 
gyerekek. Olyan derűs, nyu-
godt légkört szeretnék kiala-
kítani, ahová szívesen jönnek 
mindennap, és jól érzik magu-
kat, barátokra találnak.

Javaslom, hogy kísérjék 
figyelemmel honlapunkat, néz-
zék meg képeinket, bejegyzé-
seinket, hisz így egy kis ízelítőt 
kapnak mindennapjainkból. 
Szeptemberben pedig várjuk 
Önöket, csöppenjenek bele a 
„MINKÁSOK” világába! 

Köszönöm előre is a bizal-
mat!

Mikita Zoltánné, tanító

iskolacsalogató
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Megemlékezés a doni katasztrófa 
79. évfordulója tiszteletére

„Holt hőseink ti magyar  
katonák,

Tinéktek hódol most zászló  
és a kard, 

Ó, fogadjátok el e hódolást
S a sír mélyén is védjétek  

a magyart…”

2022. február 14-én doni 
katasztrófa áldozatainak emlé-
ke előtt tisztelegtünk a világhá-
borús emlékműnél,  fogadtuk 
a  Honvédsuli által szervezett  
jubileumi „X. Emlékmenet a 
Doni Hősökért” rendezvény 
résztvevőit. A  Honvédsuli  tiszt-
jei és kadétjai fegyverbemuta-
tót tartottak és díszlövés adtak 
le. Először jártak nálunk lovas 
hagyományőrző katonák. 

Biró Józsefné verssel köszön-
tötte az ünnepség résztvevőit. 

Kertész Zoltán polgármester 
ünnepi beszédében elmondta, 

hogy a magyar katonák erejükön 
felül, hősies kitartással, dacolva 
felszereléshiánnyal, hideggel, 
távol a hazától és a szeretteiktől 
harcoltak és tartották állásaikat 
az utolsó percig.  A fordulat 
az év leghidegebb éjszakáján 
következett be, amikor a túlerő-
ben lévő szovjet hadsereg általá-
nos támadást indított a magyar 
állások ellen. A katonák ott távol 

2500 kilométerre a hazától nem a 
gyávaságuk miatt kényszerültek 
meghátrálásra, hanem az ered-
ményes és hatékony védelem 
feltételei hiányoztak. Harcoltak 
és védték magukat a rendelkezé-
sükre álló hiányos fegyverzettel, 
amíg lehetett. Majd a szovjetek 
bekerítették és szinte teljesen 
megsemmisítették a magyar 
hadsereget, de még akkor is 

szinte utolsó lehelletükig foly-
tatták az utódvéd harcaikat. 

„A doni csatákat megvívtuk, 
elveszítettük, de az ott harcolt 
katonákra hősként emlékezzünk, 
és öleljük őket magunkhoz! Min-
den magyar katona, aki a hazá-
ért halt meg – legyen az bármi-
lyen ország területén, ahova a 
parancs küldte – az a hazáját 
szolgálta.”

A megemlékezés végén Ker-
tész Zoltán polgármester és 
Tarsoly Barna alpolgármester, 
Kertész Zoltánné tagintézmény-
vezető és Pappné Révész Judit 
óvodavezető helyeztek el koszo-
rút a világháborús emlékművön, 
a Honvédsuli kadétjai közre-
működésével. Az iskola összes 
tanulója elkísérte egy darabig a 
menetet, a 8. osztályosok pedig 
egészen Ajakig csatlakoztak a 
megemlékezőkhöz.

Ápoljuk örökségünket, építjük a jövőt

Ezen gondolatok tük-
rében folyik települé-

sünkön a munkálkodás, 
hiszen rendkívül fontos 
számunkra az a szellemi 
örökség, amit a község 
jeles szülöttei és egyszerű 
emberei hagytak ránk. A 
munka és a föld szeretete 
jellemezte az itt élőket, ez 
iránymutatás a mostani 
korosztályoknak is.

Volt az utóbbi időben nehéz-
ség bőven, de sikeresen kezel-
tük a pandémiás helyzetet, 
gyűjtést szerveztünk a mene-
külteknek, folytatjuk a pályáza-
tok megvalósítását, önerőből is 
szépítjük településünket. 

Megújult az Egészségház

A Magyar Falu Program 
keretében újult meg az utóbbi 
időszakban az Egészségház, az 
óvoda játszótere, megtörtént a 
sportöltöző teljes felújítása a 
sportszeretők nagy örömére. 
Nem maradhatott el az avató 
mérkőzés sem, a Master Good  
SE ifjúsági csapatával játszott 
az Anarcs SE.

A közvilágítással nem ren-
delkező utcarészeken napele-
mes világítást építettünk ki, egy 
kisebb pihenő parkot sikerült 
kialakítanunk. 

Közmunkaprogram kereté-
ben folyamatos a járdaépítés. 
Az utóbbi időszakban a Park 
utca és a Petőfi utca járdái 
kerületek felújításra, ezt a mun-
kát az idén is folytatjuk. Nagy 
feladatunk a Bárókert gondozá-
sa, tisztán tartása, melyet folya-
matosan az időszaknak meg-
felelő munkálatokkal végzünk.

A lakosság ügyintézését két 
alkalommal Kormányablak 
szolgáltatással segítettük. 

A Településfásítási Prog-
ramban kapott fák ültetésében 
Dr. Seszták Miklós térségünk 
országgyűlési képviselő-
je segédkezett, aki elmondta, 
hogy nem is kerülhettek volna 
jobb helyre azok a fák, mint a 
Bárókertbe. “Aki fát ültet bízik 
a jövőben!” – gondolattal adott 
bíztatást a község további ered-
ményes fejlődéséhez.

Fontosak számunkra a tele-
pülés idős lakói, akiket idősek 
napján köszöntöttünk, műsor-
ral, ebéddel és anyagi támoga-
tással. A lakosoknak több ízben 
csomagot osztottunk, húsvéti, 
karácsonyi támogatást adtunk.

Folyamatosan dolgozunk 
nyertes pályázataink megvaló-
sításán. Reményeink szerint a 
tavasz folyamán két utca tel-
jes aszfaltozása és a játszótér 
kiépítése meg fog történni.

A település fejlesztése érde-
kében pályáztunk, a MFP 
keretében több pályázatot is 
benyújtottunk.

 
Kenyérszentelő falunap

A járványügyi helyzetre 
való tekintettel hagyományos 
rendezvényeinket; az adventi 
gyertyagyújtást, a közös kará-
csonyfa díszítést az előző évi-
hez hasonlóan nyilvánosság 
nélkül tartottuk. 

Rendszeres településünkön 
a véradás. Hálásak vagyunk 
a település véradóinak, akiket 
a Vöröskereszt dolgozóival 
közösen köszöntöttünk. A jubi-
láló véradók kitüntetésben és 
ajándékban részesültek.

Az önkormányzat tanév-
kezdő támogatással segítette a 
tanulókat, Mikulás csomaggal 
ajándékozta meg a bölcsődé-
seket, óvodásokat, iskolásokat.

A nyári időszakban két nagy 
rendezvényt tudtunk megtar-
tani, a retró családi napon a 
legkisebbektől a legidősebbe-
kig együtt tölthettünk el egy 
tartalmas délelőttöt. A kenyér-
szentelő falunapi rendezvényen 
szinte a falu összes lakója részt 
vett, hagyományőrző íjászat, 
népi játékok udvara, ugráló, 
zenés műsor közül válogathat-
tunk, majd a napot fergeteges 
szabadtéri bál zárta. Rendezvé-
nyeinken a község legaktívabb 
civil szervezete a Hagyomány-
őrző Kézimunka Szakkör tagjai 
segítségére, munkájára mindig 
számíthatunk.

Kulturális rendezvények

A hagyományainkhoz is 
ragaszkodva, az oktatási intéz-
mények névadója Czóbel Min-
ka tiszteletére megemlékezése-
ket, szavalóversenyt tartottunk. 
A Czóbel-kúria ad otthont kiál-
lításoknak, kulturális rendezvé-
nyeknek –, legutóbb Bakajsza 
András A szó íze c. kötetét 
mutattuk be. Reményeink sze-
rint a költőnő születésnapján 
június 8-án bemutatjuk Czóbel 
Minka reprint kiadású kötetét.

Terveink között szerepel a 
TOP pályázati lehetőséget 
kihasználva csapadékvíz elve-
zetési gondjainkat megoldani. 
Folytatni sikeres és népszerű 
közösségi rendezvényeinket, 
szem előtt tartva a település fej-
lődését, élhető, vonzó és össze-
tartó közösségben. Szeretnénk 

kihasználni a csodálatos Báró-
kertünk természeti adottságait, 
hogy lakosaink és a környező 
településeken élők számára is 
vonzó kiránduló, pihenőhely 
legyen.

Szeretnénk folytatni közös-
ségépítő rendezvényeinket: 
gyermeknap, idősek napja, 
falunap, karácsonyi és szil-

veszteri programok, ünnepsé-
gek, kulturális rendezvények, 

megemlékezések.

Anarcs Község Önkormányza-
tának felelős gazdálkodása 

eredményeként stabil a pénz-
ügyi helyzetünk, adósságunk 

nincs.

Nyertes pályázatok:
MFP 2021 – Út, híd, kerékpár-

forgalmi létesítmények építése/
felújítása  

39.850.867 Ft
Kölcsey utca, Rákóczi utca

MFP 2021 – Óvodai játszóudvar 
és közterületi játszótér fejlesztése 

4.445.791 Ft
Rákóczi utca 1. sz. alatti telken 

kerül megépítésre
MFP 2022 – Önkormányzati teme-

tők infrastrukturális fejlesztése  

5.552.814 Ft
Urnafal építése a ravatalozó 

mögött, a főút mentén került 
megépítésre

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékér-
tékesítést szolgáló piacok infra-

strukturális- és eszköz fejlesztése 

98.589.547 Ft
Rákóczi utca 1. sz. alatti telken 

kerül megépítésre
Kertész Zoltán 

polgármester
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Amint a járványhelyzet 
engedte megkezdtük szokásos 
heti foglalkozásainkat a szak-
kör tagjaival. Örültünk, hogy 
újra együtt lehetünk, beszélget-
hetünk. A tavalyi évben meg-
kezdett szövést folytattuk, újra 
megtanulva a munkát a szö-
vőszéken. Horgoltunk és régi 
fotókat is nézegettünk.

Tagjaink a kézimunka mel-
lett szívesen főznek és sütnek 
is. A farsangi fánk sütését is 
elvállaltunk, nagy örömmel és 
lelkesedéssel sütöttük a gyer-

mekeknek a finomságot.
Tagjaink is bekapcsolódtak 

a menekültek megsegítésébe 
adományokkal. Egy délután 
pedig lapcsánkát sütöttünk, 
amit jóízűen fogyasztottak el 
az iskolában elhelyezett mene-
kültek. Különösen a gyermekek 
örültek a finomságnak.

Már szinte elmaradhatatlan, 
hogy a szakkörösök töltött 
káposztát készítsenek, ezt is 
szívesen és nagy örömmel tet-
tük az iskolai játszótér átadásá-
ra. Örömmel tölt el bennünket, 

amikor látjuk a jó étvággyal 
falatozó gyermekeket, vendé-
geket.

Bekapcsolódtunk az önkor-
mányzati farsangi forgatag 
rendezvénybe, ahol az általunk 
készített kézimunkákkal díszí-
tettük a kemence környékét. Itt 
a csigatészta készítését mutat-
tuk be, hagyományos módon, 
bordán sodortuk a csigát. A 
gyermekek ki is próbálták a 
nem is olyan könnyű munkát. 

Kertész Zoltánné
szakkörvezető

Hagyományőrző Kézimunka Szakkör hírei

Mozgalmas napok az óvodában Gyermeknap
Az idei év is esemény-

dúsra sikeredett óvo-
dánkban. A közös élmé-
nyek erejével megteremt-
jük a hagyományokat, és 
közel hozzuk a szűkebb 
és tágabb környezetünk 
eseményeit. Az ünnepek-
kel közvetítjük a nemzeti 
kultúránk értékeit, a jeles 
napok kapcsán felidézzük 
a népi hagyományokat.

Februári hónapban ismét meg-
tartottuk „Maci-hetünket”, amit 
mindig nagy izgalommal várnak 
a gyerekek. Ilyenkor minden a 
medvékről szól, felelevenítettük 
a róluk szerzett ismereteket, a 
gyerekek az otthonról hozott 
kedvenc mackójukkal játszottak, 
énekeltek, tornáztak és aludtak.

Ebben az évben is megren-
dezésre került a farsang óvo-
dánkban.  A gyerekek reggel 
saját jelmezeikben érkeztek a 
csoportba. Az ünneplés már itt 
megkezdődött. A délelőtt folya-
mán az óvó nénikkel játékos 
vetélkedőkkel tették még vidá-
mabbá és örömtelibbé ezt az 
eseményt. A nap fénypontja 
természetesen a délutáni diszkó 
party volt, ahol a gyerekek ked-

vükre táncolhattak. A mulatság 
szerves eleme természetesen a 
sok finom aprósütemény és inni-
való, melyet a szülők ajánlottak 
fel erre a napra.

Tavaszköszöntő népszokás-
ként a nagycsoportos gyerekek 
nagy szalmabábut készítettek 
és öltöztettetek fel rongyos 
menyecskeruhába. Később, 
a gyerekek kiszéhez kapcso-
lódó dalokat énekelve végig 
vonultak az óvoda udvarán. 
Ezt követően a „kiszebábút” 
máglyára állították, majd a 
tüzet meggyújtva elégették, 
majd óriási kört alakítva, tava-
szi dalokkal, mondókákkal, 
versekkel hívogatták jó időt. 
Megbűvölve figyelték, hogyan 
hamvad el végre a tél, vele 
együtt a betegség, s adja át 
helyét a gyönyörű tavasznak, 
a fényes melegnek a szürkeség 
és a hideg. Ezzel a népszokás-
sal varázsoljuk be a tavaszt, s 

kívánjuk, hogy mindnyájan jó 
egészségnek örvendhessünk. A 
tavasz egyik legnagyobb ünne-
pére a húsvétra az egész óvoda 
apraja nagyja készült. A gyere-
kek húsvéti köszöntőket, locso-
ló verseket tanultak, tojást fes-
tettek. Számukra a legnagyobb 
izgalmat az intézmény udvarán 
elrejtett csokitojások megkere-
sése jelentette. A csoportokban 
a fiúk meglocsolták a kislányo-
kat, akik cserébe édességet és 
piros tojást kaptak. Az elmúlt 
években a koronavírus miatt 
nem volt lehetőségünk megtar-
tani az ovicsalogatót, de idén 
ismét megrendezésre került, 
ahol az újonnan érkező gyere-
kek, szüleikkel betekinthettek 
óvodánk mindennapi életébe.

A tavaszi évszak egyik leg-
szebb és legmeghatóbb ünne-
pe az anyák napja, melyet idén 
rendhagyó módon valósítottunk 
meg. A gyerek ünneplő ruhá-

ban jöttek óvodába, majd tízórai 
után izgatottan várták anyukájuk 
érkezését. Kellemes hangulat-
ban a gyerkőcök édesanyjukkal 
kézműveskedtek, majd előadták 
a megtanult verseket, énekeket 
számukra. Mi sem bizonyítja 
jobban, ünnepünk sikerét, mint 
az örömtől hullott könnycsep-
pek.

Minden évben májusban kerül 
megrendezésre ez a gyermekek 
számára izgalmas, és közösség-
formáló program a gyereknap. 
Óvodánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk, hogy jó kapcsolatot 
ápoljunk a szülőkkel, így idén a 
gyerekek a szüleikkel jöttek el 
kirándulni a Nyíregyházi Állat-
kertbe. Kicsik és nagyok egy-
aránt élvezték ezt a közösség-
formáló programot, mely után 
mindenki élményekkel telve, 
kellemesen elfáradva tért haza. 

Az óvodában megtartott napi 
tevékenységeken kívül igyek-
szünk minél több, külsős prog-
ramot szervezni a gyerkőcök 
számára, így idén is részt vettek 
a gyerekek a kisvárdai színház 
előadásain, ovifoci kupán és 
betekinthettek 1-1 tanóra erejéig 
az iskolai mindennapokba.

Laczkó-Vincze Nikolett
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Iskolai életünk karácsonytól pünkösdig

A karácsonyi készülődés 
mindig fontos isko-

lai életünkben. Így volt 
ez most is, karácsonyi 
hangulatot teremtettünk 
a dekorációval és a lelki 
felkészüléssel az ünnepre.

Bensőséges, színvonalas 
karácsonyi műsorunk után a 
megérdemelt téli szünet várt 

a tanulókra. Alig múlt el a téli 
szünet, máris készülődtünk a 
Czóbel Diáknapokra. A prog-
ram keretében  Czóbel Minka 
szavalóversenyt rendeztünk, 
melyen a négy tagintézmény 
tanulói részt vettek. Az online 
módon tartott versengés sikeres 
volt, nagyon ügyesek voltak a 
tanulók, szépen adták elő a köl-
tőnő verseit. Az anarcsi tanulók 

a következő eredményekkel 
büszkélkedhetnek.

Alsó tagozat első-második 
osztály:
I. helyezés Gégény Eszter Anarcs, 1. 
osztály
Különdíjban részesült: Végh Zsombor 
Anarcs, 1. osztály
Alsó tagozat harmadik-
negyedik osztály:
III. helyezés Végh Lilla Anarcs, 3. 
osztály
Felső tagozat ötödik-hatodik 
osztály:
I. helyezés Szabó Luca Anarcs, 5. 
osztály
Felső tagozat hetedik-
nyolcadik osztály:
III. helyezés Varga Blanka Anarcs, 8. 
osztály. 

A Czóbel Diáknapok kereté-
ben 2022. január 17-én NINJA 
WARRIOR versenyt tartot-
tunk, ahol tanulóink összemér-
ték ügyességüket, erejüket. A 
pályát Nagy Attila testnevelő 
tanárunk építette, és a vetélke-
dést is ő vezette. Dicséret illeti 
tanítványainknak, akik kipró-
bálták a pályát. 

Külön gratuláció a helyezet-
teknek:
Alsós lányok:
I. helyezés Káté Dóra
II. helyezés Peti Ildikó
III. helyezés Roskó Ramóna
Alsós fiúk:
I. helyezés Koszta Milán
II. helyezés Horváth Flórián
III. helyezés Pirigyi István
Felsős lányok:
I. helyezés Kosztig Csenge
II. helyezés Szabó Evelin 
III. helyezés Tóth Kata

Felsős fiúk:
I. helyezés Csercsa Alex
II. helyezés Radics Renátó
III. helyezés Csercsa Dániel

Rádiós műsorral emlékez-
tünk meg a magyar kultúra 
napjáról. A vírushelyzet még 
nem tette lehetővé, hogy nyitott 
farsangot tartsunk, de a tanulók 
így is remek farsangi hangula-
tot teremtettek, ötletes jelme-
zekkel varázsolták el a közön-
séget, és még egy kis táncos 
mulatságot is tudtunk tartani. A 
télűzés utolsó programja során 
az egész iskola rigmusokkal, 
mondókákkal űzte tova a telet.

Iskolai életünket át kellett 
szerveznünk, mert befoga-
dó intézményként az ukrajnai 
háborús menekülteket fogad-
tunk be a tornaterembe. Min-
dennapi munkánkat ez nem 
befolyásolta, zavartalanul folyt 
a tanítás. Köszönetemet fejezem 
ki a szülőknek, tanulók, munka-
társaimnak a megértésükért.

Április 2-án a gyerekek nagy 
örömére átadtuk az iskolai ját-
szóteret.  Köszönjük a Kis-
várdai Tankerületi Központ 
vezetőjének Pásztor Gyula 
Csabánénak, Anarcs Község 
polgármesterének Kertész 
Zoltánnak, a Roma Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnökének, 
Kantár Elemérnének és „Az 
anarcsi iskolás gyermekekért” 
Alapítvány kuratóriumának, a 
vásárolt játékokat.

Köszönet azért, hogy támo-
gatóink az első kérő szóra mel-
lénk álltak, hálásak vagyunk, 

hogy olyan játékokat kaptunk, 
melyek tanulóink fejlődé-
sét segítik, melyeket szívesen 
használnak, és nagy öröm-
mel vettek birtokba a tanulók. 
Jó volt nézni a sok boldog, 
mosolygó arcot, önfeledten ját-
szó gyermeket. Köszönjük dr. 
Seszták Miklós kormánybiztos 
úrnak, hogy részt vett rendez-
vényünkön.

„Húsvéti hagyományok” 
múzeumpedagógiai foglalko-
zás keretében készülődtünk és 
hangolódtunk a húsvéti ünne-
pekre. A Rétközi Múzeum 
munkatársai megtanították a 
tanulóknak a régi idők tojásfes-
tési és díszítési technikáit. 

A szünet utáni 5 napos prog-
ramunk a Fenntarthatósági 
témahét megvalósítása volt. 
Minden felsős osztály vállalt 
egy-egy napot, felkészültek az 
adott témakörben.

Az első napon a 8. osztályo-
sok tartottak előadást délelőtt, 
majd délután környezetvédelmi 
vetélkedőn vettek részt a tanu-
lók. A 2. nap az újrahasznosí-
tás jegyében telt. A legnagyobb 
élményt a virágültetés jelentet-
te a tanulóknak, hiszen rendha-
gyó módon farmer nadrágba és 
csizmába kerültek a növények. 
Szerdán Szikszayné Kovács 
Angéla védőnő tartott előadást 
az egészséges életmódról tanu-

lóinknak, amit köszönük, mert 
nagyon tartalmas, érdekes volt. 
Az előadás után az egészsé-
ges táplálkozás jegyében nyers 
zöldségeket kóstoltak tanuló-
ink. A Fenntarthatósági téma-
hét 4. napján a 7. osztályos 
tanulók előadását hallgattuk 
meg a tudatos vásárlásról. 
Érdekes és hasznos dolgokat 
tudtunk meg. Ezt divatbemu-
tató követte, ahol újrahaszno-
sított anyagból készült ruhákat, 
táskákat, játékokat mutattak be 
a 8. osztályos tanulók. A gye-
rekek nagy örömére egy ven-
dég kutyusunk is volt, mert 
neki is készült újrahasznosí-
tott anyagból kutyarágcsa. A 
hét utolsó napján a szelektív 
hulladékgyűjtésről tartottak 
előadást a 6. osztályos tanulók. 
Az 5. osztályosok elektroni-
kai hulladékot helyeztek el a 
gyűjtőkonténerben. Reméljük, 
hogy a témahét alkalmas volt 
arra, hogy tanulóink figyelmét 
felhívjuk jövőnk megvédésére.

Május első vasárnapja anyák 
napja. Erre a napra mindig 
nagy izgalommal készülnek a 
tanulók, így volt ez most is. 
A gyermekek megható műsora 
után szem nem maradt szá-
razon, anyukák, nagymamák 
meghatódva vették át az anyák 
napi virágokat. A májusfa fel-
díszítése sem maradt el isko-

lánkban, a színes szalagokat, 
lufikat örömmel tették a fára a 
gyermekek.

A Rétközi Múzeum Szent 
László nyomában című pro-
jektje keretében a délutáni fog-
lalkozást tartottunk kúriában, 
Czóbel Minka Lepkekirály c. 
versét Bognár Hanna és Pin-
tér Veronka mondta el. Ezután 
megnéztük azt a kisfilmet, 
melyek tanulóink készítettek 
Czóbel Minkáról, ezt kiegé-
szítették újabb információkkal 
PPT-ben a tanulók. A Báró-
kertről is készítettek bemutatót, 
majd megidézték, hogy milyen 
is lenne ma Czóbel Minkával 
csetelni. A délutánt a múzeum 
dolgozói által készített totóval 
zártuk, amelyben a tanulók fel-
idézték a tanultakat.

A versengés győztesei
I. helyezett Pirigyi Anita 8. osztályos 
tanuló,
II. helyezést ért el Benke Izabella 7. 
osztályos tanuló, 
III. helyezést Kosztig Csenge 7. 
osztályos tanuló.

Köszönjük a múzeum dolgo-
zóinak munkáját!

A 8. osztályos tanulóink 
angol nyelvi versenyen vettek 
részt. A vetélkedés után kipró-
bálták az igazi angol teát és 
maffint sütöttek. 

A 7. és 8. osztályos tanulók-
nak tartott egészségügyi fel-
világosító előadást Szikszayné 
Kovács Angéla védőnő, majd 
drogprevenciós előadást tar-
tott Csevenyák Bernadett 
drogprevenciós szakember a 
Kisvárda Rendőrkapitányság 
munkatársa.

Köszönjük szépen a hasznos 
és érdekes előadásokat!

Májusban olyan vendéget 
köszönthettünk iskolánkban 
Bakos-Kiss Gábor személyé-
ben, aki már többször megaján-

dékozott bennünket versekkel, 
megzenésített versekkel, cso-
dálatos énekhangjával. A rend-
hagyó irodalomórának álcázott 
versszínházi koncert a kicsik és 
a nagyok tetszését is elnyerte.

Köszönjük a szép élményt 
Bakos-Kiss Gábornak a Győri 
Nemzeti Színház igazgatójának!

A május vége a kompetencia-
mérések,  felmérések időszaka 
az iskolában, ezért most erre 
koncentrálunk, de már készülő-
dünk a gyermeknapra. Izgatot-
tan várjuk, a Szülői Munkakö-
zösség gyermeknapi ajándékát; 
a mozilátogatást, utána pedig a 
községi gyermeknapot. 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Költészet Napja
Szavalóverseny a Bethlen 
Gábor Tagintézményünkben 
Ilken
Helyezéseink:
Pirigyi Anita 8. osztály
I. helyezés
Szabó Luca 5. osztály
II. helyzés
Varga Blanka 8. osztály
III. helyezés
Berta Lara 5. osztály 
különdíj

Körösök Menti 
Levelezős 
Verseny

Középdöntősök: Veres Gábor, 
Király Ferenc, Bacsó Dalma, 
Debrei Péter, Pirigyi István, 
Lakatos Krisztián, Mikula Han-
na, Villás István. Káté Dóra és 
Szabó Mátyás
Az országos döntőben tanu-
lóink eredménye:
Káté Dóra Veronika 9. hely
Szabó Mátyás 6. hely
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Iskolai életünk karácsonytól pünkösdig

A karácsonyi készülődés 
mindig fontos isko-

lai életünkben. Így volt 
ez most is, karácsonyi 
hangulatot teremtettünk 
a dekorációval és a lelki 
felkészüléssel az ünnepre.

Bensőséges, színvonalas 
karácsonyi műsorunk után a 
megérdemelt téli szünet várt 

a tanulókra. Alig múlt el a téli 
szünet, máris készülődtünk a 
Czóbel Diáknapokra. A prog-
ram keretében  Czóbel Minka 
szavalóversenyt rendeztünk, 
melyen a négy tagintézmény 
tanulói részt vettek. Az online 
módon tartott versengés sikeres 
volt, nagyon ügyesek voltak a 
tanulók, szépen adták elő a köl-
tőnő verseit. Az anarcsi tanulók 

a következő eredményekkel 
büszkélkedhetnek.

Alsó tagozat első-második 
osztály:
I. helyezés Gégény Eszter Anarcs, 1. 
osztály
Különdíjban részesült: Végh Zsombor 
Anarcs, 1. osztály
Alsó tagozat harmadik-
negyedik osztály:
III. helyezés Végh Lilla Anarcs, 3. 
osztály
Felső tagozat ötödik-hatodik 
osztály:
I. helyezés Szabó Luca Anarcs, 5. 
osztály
Felső tagozat hetedik-
nyolcadik osztály:
III. helyezés Varga Blanka Anarcs, 8. 
osztály. 

A Czóbel Diáknapok kereté-
ben 2022. január 17-én NINJA 
WARRIOR versenyt tartot-
tunk, ahol tanulóink összemér-
ték ügyességüket, erejüket. A 
pályát Nagy Attila testnevelő 
tanárunk építette, és a vetélke-
dést is ő vezette. Dicséret illeti 
tanítványainknak, akik kipró-
bálták a pályát. 

Külön gratuláció a helyezet-
teknek:
Alsós lányok:
I. helyezés Káté Dóra
II. helyezés Peti Ildikó
III. helyezés Roskó Ramóna
Alsós fiúk:
I. helyezés Koszta Milán
II. helyezés Horváth Flórián
III. helyezés Pirigyi István
Felsős lányok:
I. helyezés Kosztig Csenge
II. helyezés Szabó Evelin 
III. helyezés Tóth Kata

Felsős fiúk:
I. helyezés Csercsa Alex
II. helyezés Radics Renátó
III. helyezés Csercsa Dániel

Rádiós műsorral emlékez-
tünk meg a magyar kultúra 
napjáról. A vírushelyzet még 
nem tette lehetővé, hogy nyitott 
farsangot tartsunk, de a tanulók 
így is remek farsangi hangula-
tot teremtettek, ötletes jelme-
zekkel varázsolták el a közön-
séget, és még egy kis táncos 
mulatságot is tudtunk tartani. A 
télűzés utolsó programja során 
az egész iskola rigmusokkal, 
mondókákkal űzte tova a telet.

Iskolai életünket át kellett 
szerveznünk, mert befoga-
dó intézményként az ukrajnai 
háborús menekülteket fogad-
tunk be a tornaterembe. Min-
dennapi munkánkat ez nem 
befolyásolta, zavartalanul folyt 
a tanítás. Köszönetemet fejezem 
ki a szülőknek, tanulók, munka-
társaimnak a megértésükért.

Április 2-án a gyerekek nagy 
örömére átadtuk az iskolai ját-
szóteret.  Köszönjük a Kis-
várdai Tankerületi Központ 
vezetőjének Pásztor Gyula 
Csabánénak, Anarcs Község 
polgármesterének Kertész 
Zoltánnak, a Roma Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnökének, 
Kantár Elemérnének és „Az 
anarcsi iskolás gyermekekért” 
Alapítvány kuratóriumának, a 
vásárolt játékokat.

Köszönet azért, hogy támo-
gatóink az első kérő szóra mel-
lénk álltak, hálásak vagyunk, 

hogy olyan játékokat kaptunk, 
melyek tanulóink fejlődé-
sét segítik, melyeket szívesen 
használnak, és nagy öröm-
mel vettek birtokba a tanulók. 
Jó volt nézni a sok boldog, 
mosolygó arcot, önfeledten ját-
szó gyermeket. Köszönjük dr. 
Seszták Miklós kormánybiztos 
úrnak, hogy részt vett rendez-
vényünkön.

„Húsvéti hagyományok” 
múzeumpedagógiai foglalko-
zás keretében készülődtünk és 
hangolódtunk a húsvéti ünne-
pekre. A Rétközi Múzeum 
munkatársai megtanították a 
tanulóknak a régi idők tojásfes-
tési és díszítési technikáit. 

A szünet utáni 5 napos prog-
ramunk a Fenntarthatósági 
témahét megvalósítása volt. 
Minden felsős osztály vállalt 
egy-egy napot, felkészültek az 
adott témakörben.

Az első napon a 8. osztályo-
sok tartottak előadást délelőtt, 
majd délután környezetvédelmi 
vetélkedőn vettek részt a tanu-
lók. A 2. nap az újrahasznosí-
tás jegyében telt. A legnagyobb 
élményt a virágültetés jelentet-
te a tanulóknak, hiszen rendha-
gyó módon farmer nadrágba és 
csizmába kerültek a növények. 
Szerdán Szikszayné Kovács 
Angéla védőnő tartott előadást 
az egészséges életmódról tanu-

lóinknak, amit köszönük, mert 
nagyon tartalmas, érdekes volt. 
Az előadás után az egészsé-
ges táplálkozás jegyében nyers 
zöldségeket kóstoltak tanuló-
ink. A Fenntarthatósági téma-
hét 4. napján a 7. osztályos 
tanulók előadását hallgattuk 
meg a tudatos vásárlásról. 
Érdekes és hasznos dolgokat 
tudtunk meg. Ezt divatbemu-
tató követte, ahol újrahaszno-
sított anyagból készült ruhákat, 
táskákat, játékokat mutattak be 
a 8. osztályos tanulók. A gye-
rekek nagy örömére egy ven-
dég kutyusunk is volt, mert 
neki is készült újrahasznosí-
tott anyagból kutyarágcsa. A 
hét utolsó napján a szelektív 
hulladékgyűjtésről tartottak 
előadást a 6. osztályos tanulók. 
Az 5. osztályosok elektroni-
kai hulladékot helyeztek el a 
gyűjtőkonténerben. Reméljük, 
hogy a témahét alkalmas volt 
arra, hogy tanulóink figyelmét 
felhívjuk jövőnk megvédésére.

Május első vasárnapja anyák 
napja. Erre a napra mindig 
nagy izgalommal készülnek a 
tanulók, így volt ez most is. 
A gyermekek megható műsora 
után szem nem maradt szá-
razon, anyukák, nagymamák 
meghatódva vették át az anyák 
napi virágokat. A májusfa fel-
díszítése sem maradt el isko-

lánkban, a színes szalagokat, 
lufikat örömmel tették a fára a 
gyermekek.

A Rétközi Múzeum Szent 
László nyomában című pro-
jektje keretében a délutáni fog-
lalkozást tartottunk kúriában, 
Czóbel Minka Lepkekirály c. 
versét Bognár Hanna és Pin-
tér Veronka mondta el. Ezután 
megnéztük azt a kisfilmet, 
melyek tanulóink készítettek 
Czóbel Minkáról, ezt kiegé-
szítették újabb információkkal 
PPT-ben a tanulók. A Báró-
kertről is készítettek bemutatót, 
majd megidézték, hogy milyen 
is lenne ma Czóbel Minkával 
csetelni. A délutánt a múzeum 
dolgozói által készített totóval 
zártuk, amelyben a tanulók fel-
idézték a tanultakat.

A versengés győztesei
I. helyezett Pirigyi Anita 8. osztályos 
tanuló,
II. helyezést ért el Benke Izabella 7. 
osztályos tanuló, 
III. helyezést Kosztig Csenge 7. 
osztályos tanuló.

Köszönjük a múzeum dolgo-
zóinak munkáját!

A 8. osztályos tanulóink 
angol nyelvi versenyen vettek 
részt. A vetélkedés után kipró-
bálták az igazi angol teát és 
maffint sütöttek. 

A 7. és 8. osztályos tanulók-
nak tartott egészségügyi fel-
világosító előadást Szikszayné 
Kovács Angéla védőnő, majd 
drogprevenciós előadást tar-
tott Csevenyák Bernadett 
drogprevenciós szakember a 
Kisvárda Rendőrkapitányság 
munkatársa.

Köszönjük szépen a hasznos 
és érdekes előadásokat!

Májusban olyan vendéget 
köszönthettünk iskolánkban 
Bakos-Kiss Gábor személyé-
ben, aki már többször megaján-

dékozott bennünket versekkel, 
megzenésített versekkel, cso-
dálatos énekhangjával. A rend-
hagyó irodalomórának álcázott 
versszínházi koncert a kicsik és 
a nagyok tetszését is elnyerte.

Köszönjük a szép élményt 
Bakos-Kiss Gábornak a Győri 
Nemzeti Színház igazgatójának!

A május vége a kompetencia-
mérések,  felmérések időszaka 
az iskolában, ezért most erre 
koncentrálunk, de már készülő-
dünk a gyermeknapra. Izgatot-
tan várjuk, a Szülői Munkakö-
zösség gyermeknapi ajándékát; 
a mozilátogatást, utána pedig a 
községi gyermeknapot. 

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Költészet Napja
Szavalóverseny a Bethlen 
Gábor Tagintézményünkben 
Ilken
Helyezéseink:
Pirigyi Anita 8. osztály
I. helyezés
Szabó Luca 5. osztály
II. helyzés
Varga Blanka 8. osztály
III. helyezés
Berta Lara 5. osztály 
különdíj

Körösök Menti 
Levelezős 
Verseny

Középdöntősök: Veres Gábor, 
Király Ferenc, Bacsó Dalma, 
Debrei Péter, Pirigyi István, 
Lakatos Krisztián, Mikula Han-
na, Villás István. Káté Dóra és 
Szabó Mátyás
Az országos döntőben tanu-
lóink eredménye:
Káté Dóra Veronika 9. hely
Szabó Mátyás 6. hely
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Amint a járványhelyzet 
engedte megkezdtük szokásos 
heti foglalkozásainkat a szak-
kör tagjaival. Örültünk, hogy 
újra együtt lehetünk, beszélget-
hetünk. A tavalyi évben meg-
kezdett szövést folytattuk, újra 
megtanulva a munkát a szö-
vőszéken. Horgoltunk és régi 
fotókat is nézegettünk.

Tagjaink a kézimunka mel-
lett szívesen főznek és sütnek 
is. A farsangi fánk sütését is 
elvállaltunk, nagy örömmel és 
lelkesedéssel sütöttük a gyer-

mekeknek a finomságot.
Tagjaink is bekapcsolódtak 

a menekültek megsegítésébe 
adományokkal. Egy délután 
pedig lapcsánkát sütöttünk, 
amit jóízűen fogyasztottak el 
az iskolában elhelyezett mene-
kültek. Különösen a gyermekek 
örültek a finomságnak.

Már szinte elmaradhatatlan, 
hogy a szakkörösök töltött 
káposztát készítsenek, ezt is 
szívesen és nagy örömmel tet-
tük az iskolai játszótér átadásá-
ra. Örömmel tölt el bennünket, 

amikor látjuk a jó étvággyal 
falatozó gyermekeket, vendé-
geket.

Bekapcsolódtunk az önkor-
mányzati farsangi forgatag 
rendezvénybe, ahol az általunk 
készített kézimunkákkal díszí-
tettük a kemence környékét. Itt 
a csigatészta készítését mutat-
tuk be, hagyományos módon, 
bordán sodortuk a csigát. A 
gyermekek ki is próbálták a 
nem is olyan könnyű munkát. 

Kertész Zoltánné
szakkörvezető

Hagyományőrző Kézimunka Szakkör hírei

Mozgalmas napok az óvodában Gyermeknap
Az idei év is esemény-

dúsra sikeredett óvo-
dánkban. A közös élmé-
nyek erejével megteremt-
jük a hagyományokat, és 
közel hozzuk a szűkebb 
és tágabb környezetünk 
eseményeit. Az ünnepek-
kel közvetítjük a nemzeti 
kultúránk értékeit, a jeles 
napok kapcsán felidézzük 
a népi hagyományokat.

Februári hónapban ismét meg-
tartottuk „Maci-hetünket”, amit 
mindig nagy izgalommal várnak 
a gyerekek. Ilyenkor minden a 
medvékről szól, felelevenítettük 
a róluk szerzett ismereteket, a 
gyerekek az otthonról hozott 
kedvenc mackójukkal játszottak, 
énekeltek, tornáztak és aludtak.

Ebben az évben is megren-
dezésre került a farsang óvo-
dánkban.  A gyerekek reggel 
saját jelmezeikben érkeztek a 
csoportba. Az ünneplés már itt 
megkezdődött. A délelőtt folya-
mán az óvó nénikkel játékos 
vetélkedőkkel tették még vidá-
mabbá és örömtelibbé ezt az 
eseményt. A nap fénypontja 
természetesen a délutáni diszkó 
party volt, ahol a gyerekek ked-

vükre táncolhattak. A mulatság 
szerves eleme természetesen a 
sok finom aprósütemény és inni-
való, melyet a szülők ajánlottak 
fel erre a napra.

Tavaszköszöntő népszokás-
ként a nagycsoportos gyerekek 
nagy szalmabábut készítettek 
és öltöztettetek fel rongyos 
menyecskeruhába. Később, 
a gyerekek kiszéhez kapcso-
lódó dalokat énekelve végig 
vonultak az óvoda udvarán. 
Ezt követően a „kiszebábút” 
máglyára állították, majd a 
tüzet meggyújtva elégették, 
majd óriási kört alakítva, tava-
szi dalokkal, mondókákkal, 
versekkel hívogatták jó időt. 
Megbűvölve figyelték, hogyan 
hamvad el végre a tél, vele 
együtt a betegség, s adja át 
helyét a gyönyörű tavasznak, 
a fényes melegnek a szürkeség 
és a hideg. Ezzel a népszokás-
sal varázsoljuk be a tavaszt, s 

kívánjuk, hogy mindnyájan jó 
egészségnek örvendhessünk. A 
tavasz egyik legnagyobb ünne-
pére a húsvétra az egész óvoda 
apraja nagyja készült. A gyere-
kek húsvéti köszöntőket, locso-
ló verseket tanultak, tojást fes-
tettek. Számukra a legnagyobb 
izgalmat az intézmény udvarán 
elrejtett csokitojások megkere-
sése jelentette. A csoportokban 
a fiúk meglocsolták a kislányo-
kat, akik cserébe édességet és 
piros tojást kaptak. Az elmúlt 
években a koronavírus miatt 
nem volt lehetőségünk megtar-
tani az ovicsalogatót, de idén 
ismét megrendezésre került, 
ahol az újonnan érkező gyere-
kek, szüleikkel betekinthettek 
óvodánk mindennapi életébe.

A tavaszi évszak egyik leg-
szebb és legmeghatóbb ünne-
pe az anyák napja, melyet idén 
rendhagyó módon valósítottunk 
meg. A gyerek ünneplő ruhá-

ban jöttek óvodába, majd tízórai 
után izgatottan várták anyukájuk 
érkezését. Kellemes hangulat-
ban a gyerkőcök édesanyjukkal 
kézműveskedtek, majd előadták 
a megtanult verseket, énekeket 
számukra. Mi sem bizonyítja 
jobban, ünnepünk sikerét, mint 
az örömtől hullott könnycsep-
pek.

Minden évben májusban kerül 
megrendezésre ez a gyermekek 
számára izgalmas, és közösség-
formáló program a gyereknap. 
Óvodánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk, hogy jó kapcsolatot 
ápoljunk a szülőkkel, így idén a 
gyerekek a szüleikkel jöttek el 
kirándulni a Nyíregyházi Állat-
kertbe. Kicsik és nagyok egy-
aránt élvezték ezt a közösség-
formáló programot, mely után 
mindenki élményekkel telve, 
kellemesen elfáradva tért haza. 

Az óvodában megtartott napi 
tevékenységeken kívül igyek-
szünk minél több, külsős prog-
ramot szervezni a gyerkőcök 
számára, így idén is részt vettek 
a gyerekek a kisvárdai színház 
előadásain, ovifoci kupán és 
betekinthettek 1-1 tanóra erejéig 
az iskolai mindennapokba.

Laczkó-Vincze Nikolett
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Megemlékezés a doni katasztrófa 
79. évfordulója tiszteletére

„Holt hőseink ti magyar  
katonák,

Tinéktek hódol most zászló  
és a kard, 

Ó, fogadjátok el e hódolást
S a sír mélyén is védjétek  

a magyart…”

2022. február 14-én doni 
katasztrófa áldozatainak emlé-
ke előtt tisztelegtünk a világhá-
borús emlékműnél,  fogadtuk 
a  Honvédsuli által szervezett  
jubileumi „X. Emlékmenet a 
Doni Hősökért” rendezvény 
résztvevőit. A  Honvédsuli  tiszt-
jei és kadétjai fegyverbemuta-
tót tartottak és díszlövés adtak 
le. Először jártak nálunk lovas 
hagyományőrző katonák. 

Biró Józsefné verssel köszön-
tötte az ünnepség résztvevőit. 

Kertész Zoltán polgármester 
ünnepi beszédében elmondta, 

hogy a magyar katonák erejükön 
felül, hősies kitartással, dacolva 
felszereléshiánnyal, hideggel, 
távol a hazától és a szeretteiktől 
harcoltak és tartották állásaikat 
az utolsó percig.  A fordulat 
az év leghidegebb éjszakáján 
következett be, amikor a túlerő-
ben lévő szovjet hadsereg általá-
nos támadást indított a magyar 
állások ellen. A katonák ott távol 

2500 kilométerre a hazától nem a 
gyávaságuk miatt kényszerültek 
meghátrálásra, hanem az ered-
ményes és hatékony védelem 
feltételei hiányoztak. Harcoltak 
és védték magukat a rendelkezé-
sükre álló hiányos fegyverzettel, 
amíg lehetett. Majd a szovjetek 
bekerítették és szinte teljesen 
megsemmisítették a magyar 
hadsereget, de még akkor is 

szinte utolsó lehelletükig foly-
tatták az utódvéd harcaikat. 

„A doni csatákat megvívtuk, 
elveszítettük, de az ott harcolt 
katonákra hősként emlékezzünk, 
és öleljük őket magunkhoz! Min-
den magyar katona, aki a hazá-
ért halt meg – legyen az bármi-
lyen ország területén, ahova a 
parancs küldte – az a hazáját 
szolgálta.”

A megemlékezés végén Ker-
tész Zoltán polgármester és 
Tarsoly Barna alpolgármester, 
Kertész Zoltánné tagintézmény-
vezető és Pappné Révész Judit 
óvodavezető helyeztek el koszo-
rút a világháborús emlékművön, 
a Honvédsuli kadétjai közre-
működésével. Az iskola összes 
tanulója elkísérte egy darabig a 
menetet, a 8. osztályosok pedig 
egészen Ajakig csatlakoztak a 
megemlékezőkhöz.

Ápoljuk örökségünket, építjük a jövőt

Ezen gondolatok tük-
rében folyik települé-

sünkön a munkálkodás, 
hiszen rendkívül fontos 
számunkra az a szellemi 
örökség, amit a község 
jeles szülöttei és egyszerű 
emberei hagytak ránk. A 
munka és a föld szeretete 
jellemezte az itt élőket, ez 
iránymutatás a mostani 
korosztályoknak is.

Volt az utóbbi időben nehéz-
ség bőven, de sikeresen kezel-
tük a pandémiás helyzetet, 
gyűjtést szerveztünk a mene-
külteknek, folytatjuk a pályáza-
tok megvalósítását, önerőből is 
szépítjük településünket. 

Megújult az Egészségház

A Magyar Falu Program 
keretében újult meg az utóbbi 
időszakban az Egészségház, az 
óvoda játszótere, megtörtént a 
sportöltöző teljes felújítása a 
sportszeretők nagy örömére. 
Nem maradhatott el az avató 
mérkőzés sem, a Master Good  
SE ifjúsági csapatával játszott 
az Anarcs SE.

A közvilágítással nem ren-
delkező utcarészeken napele-
mes világítást építettünk ki, egy 
kisebb pihenő parkot sikerült 
kialakítanunk. 

Közmunkaprogram kereté-
ben folyamatos a járdaépítés. 
Az utóbbi időszakban a Park 
utca és a Petőfi utca járdái 
kerületek felújításra, ezt a mun-
kát az idén is folytatjuk. Nagy 
feladatunk a Bárókert gondozá-
sa, tisztán tartása, melyet folya-
matosan az időszaknak meg-
felelő munkálatokkal végzünk.

A lakosság ügyintézését két 
alkalommal Kormányablak 
szolgáltatással segítettük. 

A Településfásítási Prog-
ramban kapott fák ültetésében 
Dr. Seszták Miklós térségünk 
országgyűlési képviselő-
je segédkezett, aki elmondta, 
hogy nem is kerülhettek volna 
jobb helyre azok a fák, mint a 
Bárókertbe. “Aki fát ültet bízik 
a jövőben!” – gondolattal adott 
bíztatást a község további ered-
ményes fejlődéséhez.

Fontosak számunkra a tele-
pülés idős lakói, akiket idősek 
napján köszöntöttünk, műsor-
ral, ebéddel és anyagi támoga-
tással. A lakosoknak több ízben 
csomagot osztottunk, húsvéti, 
karácsonyi támogatást adtunk.

Folyamatosan dolgozunk 
nyertes pályázataink megvaló-
sításán. Reményeink szerint a 
tavasz folyamán két utca tel-
jes aszfaltozása és a játszótér 
kiépítése meg fog történni.

A település fejlesztése érde-
kében pályáztunk, a MFP 
keretében több pályázatot is 
benyújtottunk.

 
Kenyérszentelő falunap

A járványügyi helyzetre 
való tekintettel hagyományos 
rendezvényeinket; az adventi 
gyertyagyújtást, a közös kará-
csonyfa díszítést az előző évi-
hez hasonlóan nyilvánosság 
nélkül tartottuk. 

Rendszeres településünkön 
a véradás. Hálásak vagyunk 
a település véradóinak, akiket 
a Vöröskereszt dolgozóival 
közösen köszöntöttünk. A jubi-
láló véradók kitüntetésben és 
ajándékban részesültek.

Az önkormányzat tanév-
kezdő támogatással segítette a 
tanulókat, Mikulás csomaggal 
ajándékozta meg a bölcsődé-
seket, óvodásokat, iskolásokat.

A nyári időszakban két nagy 
rendezvényt tudtunk megtar-
tani, a retró családi napon a 
legkisebbektől a legidősebbe-
kig együtt tölthettünk el egy 
tartalmas délelőttöt. A kenyér-
szentelő falunapi rendezvényen 
szinte a falu összes lakója részt 
vett, hagyományőrző íjászat, 
népi játékok udvara, ugráló, 
zenés műsor közül válogathat-
tunk, majd a napot fergeteges 
szabadtéri bál zárta. Rendezvé-
nyeinken a község legaktívabb 
civil szervezete a Hagyomány-
őrző Kézimunka Szakkör tagjai 
segítségére, munkájára mindig 
számíthatunk.

Kulturális rendezvények

A hagyományainkhoz is 
ragaszkodva, az oktatási intéz-
mények névadója Czóbel Min-
ka tiszteletére megemlékezése-
ket, szavalóversenyt tartottunk. 
A Czóbel-kúria ad otthont kiál-
lításoknak, kulturális rendezvé-
nyeknek –, legutóbb Bakajsza 
András A szó íze c. kötetét 
mutattuk be. Reményeink sze-
rint a költőnő születésnapján 
június 8-án bemutatjuk Czóbel 
Minka reprint kiadású kötetét.

Terveink között szerepel a 
TOP pályázati lehetőséget 
kihasználva csapadékvíz elve-
zetési gondjainkat megoldani. 
Folytatni sikeres és népszerű 
közösségi rendezvényeinket, 
szem előtt tartva a település fej-
lődését, élhető, vonzó és össze-
tartó közösségben. Szeretnénk 

kihasználni a csodálatos Báró-
kertünk természeti adottságait, 
hogy lakosaink és a környező 
településeken élők számára is 
vonzó kiránduló, pihenőhely 
legyen.

Szeretnénk folytatni közös-
ségépítő rendezvényeinket: 
gyermeknap, idősek napja, 
falunap, karácsonyi és szil-

veszteri programok, ünnepsé-
gek, kulturális rendezvények, 

megemlékezések.

Anarcs Község Önkormányza-
tának felelős gazdálkodása 

eredményeként stabil a pénz-
ügyi helyzetünk, adósságunk 

nincs.

Nyertes pályázatok:
MFP 2021 – Út, híd, kerékpár-

forgalmi létesítmények építése/
felújítása  

39.850.867 Ft
Kölcsey utca, Rákóczi utca

MFP 2021 – Óvodai játszóudvar 
és közterületi játszótér fejlesztése 

4.445.791 Ft
Rákóczi utca 1. sz. alatti telken 

kerül megépítésre
MFP 2022 – Önkormányzati teme-

tők infrastrukturális fejlesztése  

5.552.814 Ft
Urnafal építése a ravatalozó 

mögött, a főút mentén került 
megépítésre

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékér-
tékesítést szolgáló piacok infra-

strukturális- és eszköz fejlesztése 

98.589.547 Ft
Rákóczi utca 1. sz. alatti telken 

kerül megépítésre
Kertész Zoltán 

polgármester
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Czóbel Minka halálának 75. évfordulója
„A fény felitta lelkét, véle szálla
Máslét titkos, magasztos távolába.”

(Czóbel Minka: Krisztus) 

1947. január 17-én déli 12 órakor hagyta 
ezt a földi létet a költőnő, hogy átköltözzön 
az örökkévalóság világába. Csodás verse-
ket, írásokat hagyott ránk. Emlékét őrzi a 
község, az oktatási intézmények, az iroda-
lomszerető emberek. 

Temetése napján még a természet is pom-
pázatos módon búcsúzott imádójától. A 
tiszta januári égbolton kisütött a nap, a fák 
és bokrok zúzmaraterhüktől mélyen meg-
hajoltak. Olyan volt a park, amilyennek 
sokszor látta álmaiban, a képzelet csodás 
világában. 2022. január 17-én, amikor a 
költőnő halálának 75. évfordulójára emlé-

keztünk a természet újra megajándékozott 
bennünket a zúzmarás fák csodás látvá-
nyával. 

A költőnő síremlékén déli 12 órakor 
megszólalt a harang, majd Biró Józsefné és 
Pirigyi Anita tanuló előadásában hallgattuk 
meg Czóbel Minka Honvágy és a Magyar 
szem című verseit. 

A megemlékezés végén Anarcs Község 
Önkormányzata részéről Tarsoly Barna 
alpolgármester és jómagam helyeztük el a 
koszorút. Az oktatási intézmények koszo-
rúját Pappné Révész Judit óvodavezető 
és Csépke Dóra munkaközösség-vezető 
helyezte el. A megemlékezés közös főhaj-
tással ért véget.

Kertész Zoltánné
önkormányzati képviselő

ségügyi alapellátási körzetről 
szóló rendeletének módosítása, 
a képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatáról 
szóló 11/2019 (XII.9.) önkor-
mányzati rendeletének módo-
sítása, a Kisvárdai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2021. 

évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámoló, a 2021. évi 
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelés, tájékoz-
tató a Magyar Államkincstár 
2021. évi ellenőrzési jelenté-
séről, tájékoztató a 2021. évi 

belsőellenőrzés tapasztalatai-
ról, a 587/3 hrsz-ú ingatlanon 
fennálló közös tulajdon termé-
szetbeni megosztása, az MFP-
UHK/2021 ( út felújítás) pályá-
zathoz kapcsolódó kivitelező 
kiválasztása, az MFP-OJKJF 
2021 – Játszótér pályázattal 

kapcsolatos ajánlatok újbó-
li kérésére. Zárt ülésen vitat-
ja meg Anarcsi lakosok első 
lakáshoz jutásának támogatá-
sára tett javaslatot, valamint 
a Czóbel Minka Emlékérem 
kisfokozatának odaítélésére tett 
javaslatot. 

Tájékoztatom a tisztelt 
lakosságot, hogy a 

helyi választási bizottság 
kitűzte Anarcs települé-
sen a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármes-
terek időközi választását

A szavazás napja:
2022. június 26.

A szavazás  
6.00 órától 19.00  

óráig tart.

2022. május 23-án lejárt a 
jelölésre nyitva álló határidő, 
majd a helyi választási bizott-
ság kisorsolta a jelöltek sor-
rendjét, mely szerint a szava-
zólapon a jelöltek az alábbi 
sorrendben szerepelnek:

Polgármesterjelöltek:
Pintér László

Kertész Zoltán
Nagyné Bacskai Anasztázia

Képviselőjelöltek:
Takács Tibold
Pálur Attiláné

Dolhai Lászlóné
Takácsné Kaczur Ildikó

Belicza István
Kiss Ágnes

Takács Nándor
Pintér László
Girán János

Tarsoly Barna
Villás István
Szabó Gergő

Fejes Zsolt
Valiskó Lászlóné

Váradi Martin
Nagyné Bacskai Anasztázia

Csuka Zsolt
Kertész Zoltánné

Takács Tamás
A képviselő-testület munká-

járól, valamint a helyi időközi 
választásról az alábbi weblapo-
kon tájékozódhatnak: a

www.anarcs.hu
www.valasztas.hu

Helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek időközi választása

Versenyek

Amikor a tanító néni is elsős lesz…
„Az álmok egy tanítóval kez-
dődnek, aki hisz benned, aki 
noszogat, ösztökél és fölsegít a 
következő lépcsőfokra.”

Dan Rather

Sok tanító társamhoz 
hasonlóan most negye-

dikeseim vannak, akiket 
egy tanévre kaptam aján-
dékba. Sok szép emlék 
fűz hozzájuk, de ők már 
hamarosan felsősökké 
válnak. Izgalmas dolog 
lesz ismét a legkisebbek-
re hangolódnom. 

Igyekszem mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy 
zökkenőmentesen történjen az 
óvoda és iskola közötti átme-
net. Éppen ezért kis tanítványa-
im boldogságórás módszerrel 
tarkítva, játékos gyakorlatok 
segítségével, és sok-sok moz-
gás kíséretében ismerkednek 
majd meg a betűk, a számok 
világával az első hónapokban.

Van, aki művészien rajzol, 
van, aki ügyes a sportban, de 
lesz, aki matematikából, vagy 
nyelvtanból emelkedik ki a tár-
sai közül, és olyan is, aki a 
legszorgalmasabb, a legmeg-
bízhatóbb, a legprecízebb, a 
legkedvesebb, a legsegítőké-
szebb… Ezt kell megtalálnunk, 
és erősítenünk egy csapatként: 

gyerek, szülő és pedagógus.
Célom, hogy a biztos alap-

készségek megszilárdításá-
val párhuzamosan a gyerekek 
olyan módszerekkel is megis-
merkedjenek az alsó tagozat-
ban, amelyekkel önálló tanulá-
suk is gyorsabbá, egyszerűbbé 
válik.

Iskolánkban a tehetséggon-

dozásra is van lehetőség. Tanít-
ványaim közül többen is szép 
eredménnyel végeztek orszá-
gos versenyen magyar nyelv 
és irodalom tantárgyból. Ezen 
a területen is hatékonyan tudok 
együttműködni nagyszerű kol-
légáimmal.

A tanulás mellett olyan osz-
tályközösség kialakítására 
törekszem, ahol tisztelik, segí-
tik és elfogadják egymást a 
gyerekek. Olyan derűs, nyu-
godt légkört szeretnék kiala-
kítani, ahová szívesen jönnek 
mindennap, és jól érzik magu-
kat, barátokra találnak.

Javaslom, hogy kísérjék 
figyelemmel honlapunkat, néz-
zék meg képeinket, bejegyzé-
seinket, hisz így egy kis ízelítőt 
kapnak mindennapjainkból. 
Szeptemberben pedig várjuk 
Önöket, csöppenjenek bele a 
„MINKÁSOK” világába! 

Köszönöm előre is a bizal-
mat!

Mikita Zoltánné, tanító

iskolacsalogató
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A szó íze
Bakajsza András A szó íze 

című esszé- és tanulmány 
kötetét mutatta be a Czó-
bel-kúriában. A rendezvény 
kapcsolódott a Czóbel Min-
ka halálának 75. évfordulója 
tiszteletére rendezett megem-
lékezéshez. A kötet foglalko-
zik községünk szülöttének, 
Czóbel Minkának szülőföld-
höz kapcsolódó lírájával is, 

és a borítólapon a költőnő sír-
emléke látható. Tanár Úr elő-
adásában megelevenedett az 
irodalom. Színes előadásmód-
ja segítségével megyei és az 
országos irodalmi értékeket 
csillantott meg a hallgatóság 
előtt. A kötet olvasásra hívo-
gatja azt, aki kezébe veszi. 
Ajánlom az irodalomszere-
tőknek jó szívvel! KZné

A 102 éve született 
dr. Béres József

A Széchenyi-díjas kutató, a 
Béres csepp megalkotója, előtt 
tisztelegtünk. A feltaláló rend-
kívüli szellemi örökségét, fia, 
ifj. dr. Béres József viszi tovább, 
aki Anarcson született. Igaz, 
Béres József családjával csak 
rövid ideig élt Anarcson, de 

tisztelettel és szeretettel emlé-
kezünk rá. A megemlékezésen 
Anarcs Község Önkormányza-
ta nevében koszorúztunk. Az 
élet és egymás megbecsülése, 
szeretete – ezt a szellemiséget 
hagyta ránk a neves kutató. 
 KZné

„Soha egyetlen embertársam életéről nem akartam, nem akarok 
és nem is tudnék lemondani.” (Dr. Béres József)

Húsvéti forgatag
A húsvéti csomagok osztásával 

párhuzamosan zajlott a húsvéti 
forgatag rendezvényünk. 

A Hagyományőrző Kézimunka Szakkör 
tagjai csigatésztát készítettek, a készítést 
ki is lehetett próbálni a vállalkozó kedvű 
gyermekeknek. A húsvét elengedhetetlen 
kelléke a hímestojás, ezért ezt is készítet-
tünk.  A tojásokat hagymahéjban festet-
tük szép barnára úgy, ahogyan ezt régen 
nagymamáink tették. Nagyon sokan hoztak 
tojást a Szociális Ellátó udvarán elhelyezett 
közös tojásfára, amit köszönünk szépen. 

„CseppetSem!” program
A „CseppetSem!” program keretében megérkez-

tek a használt sütőolaj és zsiradékgyűjtő edények.
A használt sütőolajat és sütőzsiradékot PET-

palackban vagy befőttesüvegben kell behelyezni a 
gyűjtőedénybe! (Nem jelent problémát, ha az üveg 
összetörik, mert a tartalma a gyűjtőből akkor is 
kinyerhető.) A gyűjtőedényt megtalálják az iskola 
hátsó udvarán – bármikor elhelyezhető benne a 
gyűjtött olaj és zsiradék, a Szociális Ellátó udvarán 
– ebbe munkaidőben 7.30-tól 16.00-ig helyezhető 
el a gyűjtött olaj és zsiradék. A cseppmentes leadási 
rendszer előnye, hogy az anyag nem szennyezi a 
gyűjtő környezetét, kiömlésveszély gyakorlatilag 
nincs. Tegyen Ön is környezetéért!

Folytatódik a
kupakgyűjtés!

Az iskolában folyamato-
san gyűjtjük a kupakokat, 
hogy ezzel támogassuk egy-
egy beteg gyermek gyógy-
kezelését. Aki szeretne segí-
teni, az összegyűjtött kupa-
kokat juttassa el az iskolába! 
Ha valaki nem tudja felhoz-
ni, szívesen érte megyek! 
KÖSZÖNJÜK!

Kertész Zoltánné

„Karöltve a Kárpátok 
ölelésében” 
Biró Józsefné, Irénke a Várday István Városi Könyvtár és 
a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete által szervezett 
Kisvárda költői hagyományai szavalóversenyen eredmé-
nyes szerepléséért oklevélben és könyvjutalomban része-
sült. Szeretettel gratulálunk az eredményes szerepléshez. 
Irénke sokszor szerepel községi rendezvényeinken egy-egy 
szép verssel, ezért is örültünk az elismerésnek, melyben 
részesült.
Reméljük, sokszor megörvendeztet még bennünket szava-
latával.

2021. június 15-étől a 
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter a kor-
mány rendkívüli jogren-
dért felelős munkacso-
portjának döntése értel-
mében, az önkormányza-
tok a korábbi, a veszély-
helyzet előtti rendnek 
megfelelően ülésezhettek. 
Így a Képviselő-testület 
2022. évi munkájáról az 
alábbiakban tájékoztatjuk 
a tisztelt érdeklődőket:

2022. január 11-én tartott 
ülésén előterjesztést hallgatott 
meg az Magyar Falu Prog-
ram (továbbiakban: MFP) 
pályázatok, valamint a „TOP-
Plusz-1.2.1-2 - Élhető telepü-
lések” Belvízkezelési fejlesz-
tések Anarcs Község területén 
II. ütem pályázat benyújtására, 
mely ülésen a képviselő-testü-
let nem hozott döntést

2022. január 17-én tartott 
ülésén döntés született az aláb-
bi MFP- pályázatok benyújtá-
sáról:

„Kommunális eszköz 
beszerzése”, „Önkormányza-
ti járdaépítés/felújítás támo-
gatása”, „Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fej-
lesztése” „Óvodai játszóud-
var, közterületi játszóterek 
fejlesztése” „Önkormányza-
ti tulajdonban lévő ingatla-
nok fejlesztése”kiírásokra. A 
benyújtandó pályázatok tekin-
tetében, a benyújtásra és a 
benyújtáshoz szükséges doku-
mentumok beszerzésére felha-
talmazta a polgármestert.

2022. január 31-én módosí-
totta a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabály-
zatáról szóló 11/2019 (XII.9.) 
önkormányzati rendeletét, 
valamint a helyi közművelő-
dési feladatok ellátásáról szóló 
rendeletét és az ehhez kapcso-
lódó közszolgáltatási tervet 
elfogadta. 

Elfogadta továbbá az Anarcs 
Község Önkormányzatának 
2022. évi közbeszerzési tervét, 
illetve nem fogadta el a pol-
gármester illetményének, költ-
ségtérítésének megállapításról 
szóló határozat-tervezetet, az 

alpolgármester tiszteletdíjának, 
költségtérítésének megállapítá-
sáról szóló előterjesztést elfo-
gadta. Nem fogadta el a polgár-
mester 2022 évi szabadságolási 
ütemtervét.

Határozott a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó támogatás pályázat 
benyújtásáról. Jegyzői indít-
vány alapján megválasztotta 
a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjait.

Előterjesztés hallgatott meg 
a Kisvárdai Tankerület telepü-
lésképi bejelentéséről, valamint 
felhatalmazást adott a polgár-
mesternek az Anarcs 0122/12 
hrsz-ú ingatlan megvásárlásá-
hoz. 

Előterjesztést hallgatott meg 
a „TOP-Plusz-1.2.1-21 - Élhető 
települések” Belvízkezelési fej-
lesztések Anarcs Község terü-
letén II. ütem pályázat benyúj-
tásáról, valamint döntött az 
MFP- OJKJF -2021 –Játszótér 
pályázat beszerzési eljárásához 
ajánlattevők felkéréséről 

Megvitatta Kertész Zoltánné 
képviselő 2022. évi „tisztelet-
díj” felhasználásra tett javasla-
tát majd döntött interpellációk-
ra adott válaszok elfogadásáról- 
Takács Tamás képviselő 2022. 
január 27-én írásban benyújtott 
interpellációja- Sportegyesü-
let működése, Takács Nándor 
képviselő 2022. január 27-én 
írásban benyújtott interpelláci-
ója- A főzőkonyha sajáterőből 
elvégzett felújítási munkái-.

Zárt ülésen döntött Anarcsi 
lakosok első lakáshoz jutásá-
nak támogatásáról, és Anarcsi 
lakosok bérleti szerződéssel 
kapcsolatos kérelmeinek elbí-
rálásáról.

2022. február 8-án nyílt 
ülésen döntött az Önkormány-
zati temetők infrastrukturális 
fejlesztése MFP-ÖTIF/2022 
pályázat, és az Önkormányza-
ti tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése MFP-ÖTIK/2022., 
az Önkormányzati járdaépítés/
felújítás támogatása pályáza-
tok benyújtásáról, valamint zárt 
ülésen döntött Anarcsi lakosok 
kérelmének elbírálásáról.

2022. február 15-én a Pénz-
ügyi Bizottság véleményezte az 

Anarcs Község Önkormányza-
ta 2022. évi költségvetésének 
tervezetét.

A Képviselő-testület 2022. 
február 15-i rendes ülése elna-
polásra került a testületi ülés 
szabálytalan összehívása miatt 
- nem megfelelő időpontra 
került összehívásra a képvise-
lő-testület ülése-.

2022. február 16-i rendkí-
vüli ülésén döntés született a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
11/2019 (XII.9.) önkormány-
zati rendeletének módosításá-
ról. A képviselő-testület véle-
ményezte a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal szer-
vezetei és működési szabályza-
tát, valamint döntött a 0122/12 
hrsz-ú ingatlan megvásárlá-
sával kapcsolatos nyilatkozat 
elfogadásáról

2022. február 28-i rendes 
ülésén határozatot fogadott el 
a testület a saját bevételek és 
az adósságot keletkeztető ügy-
letek meghatározásáról, majd 
elfogadta az Anarcs Község 
Önkormányzata Jóváhagyta a 
polgármester 2022. évi szabad-
ság ütemezését.

Elfogadta a Czóbel Minka 
Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
zárva tartására tett javaslatot, 
a Czóbel Minka Óvoda- Böl-
csőde és Konyha beiskolázási 
terveit, valamint a Czóbel Min-
ka Óvoda- Bölcsőde és Kony-
ha beiratkozásának időpontjára 
tett javaslatot. Módosította a 
beszerzési szabályzatát, vala-
mint elfogadta a polgármester 
illetményének, költségtérítésé-
nek megállapításra tett javas-
latot.

Jóváhagyta az Anarcsi Sport-
egyesület, Polgárőrség, Anarcsi 
Református Egyház támoga-
tásának elszámolásáról szóló 
beszámolókat.

Döntött interpellációkra adott 
válaszok elfogadásáról (Takács 
Nándor 01.27.) (Takács Tamás 
01.27. ) (Pintér László 02.04.)

2022. március 8-i zárt ülésén 
döntött a közfoglalkoztatot-
tak kiközvetítendő névsorának 
összeállításáról, majd nyílt ülé-
sen véleményezte a Gyulaházai 
Közös Önkormányzati Hiva-

tal 2022. évi költségvetését, 
melyet előzetesen a Pénzügyi 
Bizottság is megvitatott. 

Döntött értékpapír szám-
la megszüntetéséről, valamint 
módosította a játszótér kivi-
telezésére-ajánlattételre fel-
hívottakról szóló határozatát. 
Határozott az Anarcs Község 
Önkormányzatának szelektív 
hulladékgyűjtési akciójáról, 
valamint előterjesztést hallga-
tott meg díszpolgári cím ado-
mányozása Takács Nándor kép-
viselő előterjesztésében. Majd 
a Takács Tamás képviselő által 
feltett kérdéseket és az erre 
adott válaszokat hallgatta meg 
a testület.

2022. április 7-i ülésén nyi-
latkozatot tett a VP6-7.2.1.1-20 
számú pályázathoz kapcsoló-
dóan, majd döntött az „Anarcs 
Község Önkormányzata közin-
tézményeinek járda- tér aszfal-
tozása” című projekt kivitelezé-
séhez ajánlattevők felkéréséről. 
Előterjesztést hallgatott meg a 
„Húsvéti Forgatag” rendezvény 
megszervezéséről, valamint 
döntött az Anarcs 575/2 hrsz-ú 
ingatlan részének megvásárlá-
sáról. Megvitatta Girán János 
helyi lakos vételi ajánlatát

2022. április 9-i ülésén 
Anarcsi lakosok elhelyezéséről 
határozott zárt ülés keretében, 
valamint nyílt ülésen tárgyal-
ta meg a „Húsvéti Forgatag” 
rendezvény megszervezéséről, 
valamint húsvéti támogatásra 
nyújtásáról szóló előterjesztést

2022. április 12-i ülésén a 
„Húsvéti Forgatag” rendezvény 
megszervezéséről, valamint 
húsvéti támogatásról szóló 
elfogadott határozatok pontosí-
tására került sor 

2022. május 25-re tervezett 
ülésén az alábbi napirendekről 
tanácskozik a Képviselő-tes-
tület: az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.17.) önkormányza-
ti rendeletének módosítása, az 
Anarcs Község Önkormány-
zatának 2021. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadása, beszámoló 
a Gyulaházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2021. évi 
gazdálkodásáról, az egész-

Kedves 
Adományozók!
Községünk is befogadott 
Ukrajnából érkező háborús 
menekülteket, akiket az isko-
la tornatermében helyeztünk 
el. Példás volt az az összefo-
gás, melyet községünk lakói 
tanúsítottak. Mivel minden 
segítőt felsorolni szinte lehe-
tetlen lenne, itt köszönjük 
meg tárgyi felajánlásokat, a 
segítséget, melyet a közsé-
günk lakói és a környező 
települések, egyházak, civil 
szervezetek nyújtottak.
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Vendégünk volt dr. Seszták Miklós
kormánybiztos úr

Ajándék kézimunkák

Takács László ajándékai

Húsvéti forgatag

Községi májusfa
díszítése

A kicsik és jól érezték 
magukat a forgatagban

Iskolai játszótér
átadása

Iskolai játszótér
átadása

2021. 12. 05. – 2021. 05. 20.

 Csire Alíz  – Nyíregyháza, 2021. december 5., szülei: Csire Gábor, Csire-Huszti Nikolett

 Fintor Zsombor  – Nyíregyháza, 2021. december 8., szülei: Fintor Zsolt, Fintor-Jakab Barbara

 Kiss Melánia  – Kisvárda, 2021. december 12.,  szülei: Kiss János, Nagy Enikő

 Végh Jázmin  – Kisvárda, 2021. december 22.,  szülei: Végh Zsolt, Véghné Fehér Edina

 Veress Csenge  – Mátészalka, 2021. december 27., szülei: Veress Norbert, Vöröslakos Ildikó

 Tóth Dorina  – Kisvárda, 2022. február 16., szülei: Tóth István, Tóth-Lőrincz Evelin 

 Kovács Alíz  – Kisvárda, 2022. február 22., szülei: Kovács Zsolt, Kovács Patrícia 

 Lakatos Mira Zoé  – Kisvárda, 2022. március 9., szülei: Lakatos Richárd, Lakatos Richárdné 

 Takács Ádám  – Kisvárda, 2022. március 12., szülei: Takács Ádám, Takácsné Ésik Márta

 Spisák Lilla  – Kisvárda, 2022. április 27., szülei: Spisák György, Spisákné Somogyi Lilla

 Balogh Dániel  – Kisvárda, 2022. április 29., szülei: Balogh Károly Dániel, Baloghné Jóni Tímea

„Valakit szeretni annyit jelent, 
mint egyedül gyönyörködni 

olyan csodában, 
amely mindenki számára  

láthatatlan”.
/Francois Mauriac/

Összeállította: 
Orbán Attiláné anyakönyvvezető

Gólyahírek

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Bodnár Sándor  Kisvárda, 2021. november 30.
Kantár Józsefné (Pongó Malvin) Kisvárda, 2021. december 21.
Tiszai Jánosné (Nagy Klára) Kisvárda, 2021. december 23.
Kertész Árpád Bertalan Kisvárda, 2021. december 24.
Rohács János László Kisvárda, 2022. január 16.
Takács Gyuláné (Horváth Ilona) Kisvárda, 2022. január 25.
Kádár József  Kisvárda, 2022. február 1.
Kiss Sándor Anarcs, 2022. február 2.
Takács Kálmánné (Takács Irén) Anarcs, 2022. február 12.
Zámbó József Kisvárda, 2022. február 14.
Kelemen János Kisvárda, 2022. febuár 22.
Csépke Csaba Kisvárda, 2022. március 3.
Szabó Sándor Kisvárda, 2022. március 14.
Gál Lászlóné (Illés Gizella) Kisvárda, 2022. március 19.
Zvolenszki Péter Kisvárda, 2022. március 31.
Szalay József László Kisvárda, 2022. április 10.

Akiktől búcsúzunkHázasságot
kötöttek

A búcsúszó, amit nem 
mondtál ki, elmaradt.

Elmentél, de szívünkben 
örökké itt maradsz.

Vincze Attila – Szoták 
Julianna Zsófia 

2022. január 7.
Takács Zsolt – Dobos 

Vivien 
2022. május 20.

Gyermeknapon moziban voltunk
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Akkor az ember ráeszmél 

arra, hogy az élete lényegi 
részét nem a túlfeszített mun-
kával előteremtett anyagi javak 
megszerzése adja, hanem vala-
mi más. De ez először csak 
mardosó hiányérzetként jelent-
kezik. Bűntudatként, amely 
ráismer ugyan önnön elveszett-
ségére, de nem képes onnan 
továbblépni. 

És milyen sokan megre-
kednek ennél az állapotnál. 
Milyen sokan cipelik, hurcolják 
magukkal állandó lelkiismert-
furdalásaikat, állandó bűntuda-
tukat, állandó elégedetlenségü-
ket. És szenvednek. Mert érzik, 
tapasztalják, hogy ami van, az 
nem jó! De nincs erejük, nincs 
energiájuk, nincs már semmi 
lelki tartalékuk, hogy mindezen 
változtassanak. 

Neked sincs?! Te sem talá-
lod már önmagadban a tovább 
lépésre az utat?! Azt mondod: 
„Nekem sincs már erre energi-
ám! Én sem vagyok képes egy 
lépést sem tenni már az Isten 
felé. Én is be kell hogy lássam, 
hogy az erőm végéhez értem!”

A pünkösd csodája, hogy 
Isten jól tudja ezt! Jól látja 
elesettségemet, tehetetlensége-
met. Minden emberi kudarco-
mat, nyomorúságomat, fájdal-
mamat látja. Ezért Ő keres meg 
engem. Ezért Ő jön hozzám 
közel. Ezért ad többet annál, 
mint ami önmagamban vagyok. 

Betölt, megújít, megerősít, lel-
kesít Szentlelkével. 

Ez az áttörés pillanata! Ez 
lehet az áttörés pillanata a te 
életedben is! Mert itt válik el, 
hogy megmaradsz-e kesergő 
önmagadnak, vagy átadod a 
vezetést az életedben az Úrnak! 
De pont ez az akadály, ez az 
élet-átadás az akadály a legtöbb 
embernél! Sokan jutnak el a hit 
határáig, pillantják meg a hívő, 
Istennek átadott élet megújító 
lehetőségét, de a „gyeplőt” már 
nem adják át más kezébe! Hiába 
ismerik fel, hogy a saját erejük-
ből a szekér csak a szakadék felé 
rohan, mégsem mernek feltenni 
mindent egy lapra: Isten akara-
tára, vezetésére. Pedig itt dől el 
minden. Ha nagy szavakat aka-
rok használni, akkor azt mond-
hatom: itt dől el az életed. Itt dől 
el az, hogy marad-e az örökös 
belső küszködés, hogy másképp 
kellene élni, Isten vezetését elfo-
gadva lehetne másképp élni. 

Mert lehet másképp élni! 
Lehet, ma is lehet, neked is 
lehet, a mindennapi világ kőke-
mény valósága, megkerülhetet-
lennek hitt hatásai ellenére is 
lehet! Lehet Isten Szentlelké-
nek vezetését választani! 

Hogyan? Képzeld, ma is pon-
tosan úgy, mint ahogy akkor, 

ott az első pünkösdön Jeru-
zsálemben történt. Hogyan is 
hangzik az igében? „Amikor 
a zúgás támadt, összefutott a 
sokaság, és nagy zavar kelet-
kezett, mert mindenki a maga 
nyelvén hallotta őket beszél-
ni.” (ApCsel 2,6) Bizony ma is, 
manapság is „össze kell futnia” 
a sokaságnak, azaz közösségre, 
Isten előtti közösségre, gyüle-
kezetre van szükség. Aki ben-
ne él, tapasztalja, hogy mennyi-
re megerősítő, embert megtartó 
erő a gyülekezet közössége. 
Aki pedig újonnan tapasztal-
ja meg ezt, az, mint az első 
pünkösdön is, némi meglepett 
zavarodottsággal éli át, hogy 
akármilyen megosztott, akár-
milyen végletesen indulatos is 
a világ, az ország, a társadalom, 
itt, az Isten népe körében össz-
hang van. Békesség van. 

Összhang és békesség: még 
a nagyon különböző emberek 
között is! Ezért mondhatjuk 
el élő hittel, hogy pünkösd az 
egyet értés, az egyetértés ünne-
pe. Amikor a sokféle embert, 
a sokféle szándékot, a sokfé-
le világszemléletet egy valaki 
hangolja egységgé: a Szentlé-
lek. Az ilyen ember pedig sze-
mélyes életében is boldog lesz, 
mert a Szentlélek által önma-

gára talált, ugyanakkor testvéri 
közösségre is talált! Így legyen 
áldott ünneplésünk és egymás-
ra találásunk ezen a Pünkös-
dön, és így várok mindenkit 
befogadó szeretettel ezen az 
ünnepen is a református temp-
lomba!

Diák Péter református lelkész

Húsvéti 
dekorációnk

Szépül a tojásfa
Valiskóné Marika
ajándéka a gyermekeknek

Megemlékeztünk a 
magyar kultúra napjáról

Húsvéti csomag

Egy régi bölcsőt 
is kaptunk 
Takácsné Klárikától

Bányainé Zsuzsa ajándéka 
a népi játékokhoz

Adventi koszorúnk

Bányainé Zsuzsa
karosládája is ajándék

Pünkösd

Ünnepi istentiszteleti 
alkalmaink

Ünnepi istentiszteleti alkal-
maink a református temp-
lomban pünkösd ünnepén a 
következőképpen alakulnak: 
•  június 3–4. (péntek-szom-

bat) 19.00 óra: Bűnbánati 
istentiszteletek a templom-
ban

•  június 5. Pünkösd 1. nap: 
11.00 óra – Ünnepi isten-
tisztelet úrvacsorával

•  június 6. Pünkösd 2. nap: 
11.00 óra – Ünnepi isten-
tisztelet – legátus szolgá-
latával

Úrvacsorázás igény sze-
rint a nagy és a kis kely-
hek használatával történik. 
Legátusunk Baksai Dávid 5. 
éves teológus-lelkész szakos 
DRHE hallgató.

Elérhetőségeink: 
Telefonon: +36-30-393-7860
Anarcsi Református Egyházközség 
facebook oldalán üzenetben
E-mailben: anarcs@reformatus.hu

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

2022. május 23-án kísértük 
utolsó útjára Szalay Józsefet 
iskolánk volt tanárát, igaz-
gató-helyettesét. Búcsúzunk 
mindannyiunk Szalay tanár 
bácsijától, aki generációk 
sokaságát nevelte, tanította, 
s engedte útjára az általános 
iskolából. Életpályája 1964-
től Anarcshoz kötötte egészen 
nyugdíjba vonulásáig 1992-ig. 
Orosz nyelvet és testnevelést 
tanított sok-sok éven keresz-
tül. Emlékezetes oroszórák, 

testnevelésórák, sportrendez-
vények, versenyek emléke 
idézi őt. Kollégái szerették, 
tisztelték, megbecsülték. Volt 
biztató szava, sok-sok jó 
tanácsa a fiatal kollégáihoz, 
s mi fiatalok sokat tanultunk 
tőle. Segítőkész, jó kollégánk 
volt. Emberségéért szerették 
mind a gyerekek, mind a kar-
társai. Tanítványai szerették 
szigorát, de gyermekszerető, 
megértő volt velük. Nyugdíj-
ba vonulása után is szoros 
maradt az iskolával a kapcso-
lata. Ha hívtuk, szívesen jött 
rendezvényeinkre. A 80. szü-
letésnapját is közösen, ünne-
peltük meg az iskolában.

Megrendített bennünket a 

halála, hiszen még nem is 
olyan régen azt tervezgettük, 
hogyan fogjuk megünnepel-
ni majd a 90. születésnapját 
együtt volt kollégái körében. 
Ezt már nem érhette meg, ő 
már az égi katedráról tanít 
bennünket.

Békés nyugalmat kívánva 
búcsúzik Szalay tanár bácsi-
jától az iskola valamennyi 
volt és jelenlegi dolgozó-
ja, diákja, Anarcs Község 
Önkormányzata és Anarcs 
község lakossága.

Emlékét megőrizzük!

„...Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek,
örökké él, 
akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

IN MEMORIAM
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PünkösdPünkösd vasárnap
ApCsel 2,1-11

Mi történt pünkösdkor? Az, hogy 
Jézus Krisztus tanítványai valami 
miatt megváltoztak. Olyan mélyre-
ható változást éltek át, amilyenre 
életünk során néhány alkalommal a 
legtöbben vágyakozunk. Amikor az 
ember szeretne szabadulni rossz ter-
mészetétől, a múlt nyomasztó emlé-
keitől, vagy szenvedélynek a rabsá-
gából. Változtatni a gondolkozásán, 
jellemén, a szokásain. Ez a változás 
az, amit nem lehet elérni neveléssel, 
önfegyelemmel, ígéretekkel, fenyí-
téssel. Mert Jézus tanítványai pün-
kösd előtt tele voltak félelemmel, 
tanácstalansággal, bizonytalanság-
gal. 

Pünkösd után ezek az emberek bát-
ran a nyilvánosság elé léptek. Fele-
lősséget éreztek másokért, valami 
különös szeretet ébredt a szívükben 
mindenki iránt, és olyan mondaniva-
lóval léptek színre, amit rajtuk kívül 
senki más nem tudott elmondani.

Összebújtak hát és vártak. Várták, 
hogy az az ígéret, amit nem egé-
szen értettek, amit Jézus mondott 
nekik, hogyan és mikor teljesedik 
be. A tizedik napon, pünkösd napján, 
ezek az emberek egyszer csak kinyi-
tották az ajtót, kimentek az utcára, 
ahol akkor rengeteg ember volt, mert 
Jeruzsálemben nagy vallási ünnep 
készülődött.

Maguk is csodálkozhattak: hon-
nan vették ehhez a bátorságot? Az ő 
beszédükre sokan hittek, és néhány 
évtized alatt a Földközi tenger 
medencéje tele lett kicsi keresztyén 
közösségekkel.

Mindezt mindenféle szervezés és 
biztatás nélkül, valami különös csen-
des belső indításra.

Mi okozta ezt a változást? A Biblia 
azt mondja: nem mi, hanem ki. Ők 
maguk is utólag ismerték fel, hogy ez 
a Szentlélek munkája volt. Pontosan 

beteljesedett, amit Jézus előre ígért 
nekik. 

Megjegyezték az ígéreteket, hogy 
a Szentlélek majd megtanít titeket 
minden szükségesre. Elvezet a teljes 
igazságra. Szót ad a szátokba, amikor 
prédikálhattok. Nem ti lesztek, akik 
szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke 
szól általatok. Erő lesz a szavatok-
ban, belülről fog megváltoztatni és 
vezetni benneteket.

Jézus lakozna bennük? Akármi-
lyen furcsán hangzik is materialis-
ta gondolkozásunknak, így van. Ez 
történt. Egyébként maga Jézus is 
ezt ígérte. Újjáteremti azokat, akik 
kapták ezt az ajándékot, hiszen a 
Szentlélek ott volt már a világ terem-
tésekor is. „Isten Lelke lebegett a 
vizek felett.” Ott van minden ember 
újjáteremtésénél is. A Szentlélek: 
Isten – amint éppen munkálkodik, 
amint éppen teremt.

Úgy gondolom, hogy a Szenthá-
romság titkát az értelmünkkel soha 
nem foghatjuk fel. Mivel azonban 
képtelenek vagyunk felfogni – olyan 
szépen mondja ez a magyar kifeje-
zés: nem érjük fel ésszel – az Isten 
lényének a titkát, az titok marad előt-
tünk, de a hitünkkel elfogadhatjuk 
azt, amit Isten önmagáról mondott. 
És Ő úgy jelentette ki magát, mint 
Atya, Fiú, Szentlélek. 

Ez történt pünkösdkor, és ez ismét-
lődött meg olyan sokunk életében 
azóta is.

Kovács Róbert parochus
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Kedves Anarcsi Keresz-
tyén Testvéreim! 

Pünkösd az egyet 
értés és az egyet-

értés ünnepe. Amikor 
a sokféle embert, a 
sokféle szándékot, a 
sokféle világszemléle-
tet egy valaki hangolja 
egységgé: a Szentlé-
lek.

„Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és külön-
féle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a 
Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak. Sok kegyes zsi-
dó férfi tartózkodott akkor 
Jeruzsálemben azok 
közül, akik a föld minden 
nemzete között éltek. Ami-
kor a zúgás támadt, össze-
futott a sokaság, és nagy 
zavar keletkezett, mert 
mindenki a maga nyelvén 
hallotta őket beszélni.” 

(ApCsel 2,4-6. v.)

Pünkösd az egyet értés, 
az egyetértés ünnepe és 
emiatt mindig nagy zavar 
támad. Ma is. Mert az 
ember, a világ, te is és 
én is, hozzászoktunk az 
egyet nem értések min-
dennapi lelki görcseihez. 
Hozzászoktunk az embe-
rek közötti összhangta-
lanság lelki ürességéhez. 
Hozzászoktunk a kisebb-
nagyobb konfliktusaink 
mindennapi lelketlenségé-
hez. És amikor elérkezik 
a pünkösd, amikor vala-
mi mennyei csoda folytán 

ráeszmélünk Isten Szent-
lelkének jelenvalóságára, 
cselekvő erejére, akkor 
bennünk is zavar támad. 
Először azért, mert egy-
re világosabbá válik szá-
munkra, hogy másképp 
kellene élni. Másképp 
kellene gazdálkodni az 
időnkkel, az energiáinkkal, 
a pénzünkkel, az emberi 
kapcsolatainkkal, a saját 
életünkkel, lelkületünk-
kel, tehetségünkkel, Isten-
től kapott karizmáinkkal, 
azaz lelki ajándékainkkal. 
A pünkösdi lángnyelvek 
erről beszélnek, erről a 
bennünk fellobbanó vilá-
gosságról, erről az égető 
belső igényről. 

„Amikor pedig eljött a 
pünkösd napja, és mind-
nyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hir-
telen hatalmas szélroham-
hoz hasonló zúgás támadt 
az égből, amely betöltötte 
az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyel-
vek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre. 
És mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel,…” 

(ApCel 2,1-4)

Amikor az ember elő-
ször ráismert Isten Szent-
lelkének valóságára, akkor 
egyszer csak a lelki tétlen-
sége helyébe tolul valami 
különös, pezsdítő, felrázó, 
ébresztő belső tűz és vágy, 
igény a változásra. 

Folytatás a 2. oldalon

A 2022-es évet a bölcső-
dénk teljes létszámmal 

(7fő), sok mókával, vidám-
sággal és a karácsonyra 
kapott játékok használat-
ba vételének örömével 
indítottuk. A csoportunk 
összetétele 3 fiú és 4 lány, 
akik 1,5-3 éves korosz-
tályba tartoznak.

Januárban megtartottuk a 
hóember hetet és ez után már 
a tél elűzésére hangolódtunk. 
Figyelemmel kísértük a med-
vék időjós napját, és február 
végén egy nagy farsangi mulatt-
sággal űztük el a telet. A szülők 
jóvoltából minden finomság-
gal ellátott asztalhoz ülhettek a 
gyerekek a jelmezeikben. Amit 
ezúton is köszönünk. 

Márciusban csoportunk részt 
vett az óvoda által megszer-
vezett buborék show-n, amit 
a gyerekek örömmel fogadtak. 
Március 8-án a nőnapról sem 
feledkeztek meg a bölcsődés 
legények és virággal köszöntöt-
ték a lányokat. Március 22-én 
tartottuk a Víz napját, melyet 
egy teljes hét keretében való-
sítottunk meg. Igyekeztünk 
ismertetni a víz fontosságát, 
védelmét.  A márciust a sok 
születésnap és névnap ünnep-
lése mellett egy búcsúzással is 

zártuk. Csoportunk egy kis idő-
re elköszönt Szepessy-Jándék 
Erika kisgyermeknevelőtől, aki 
megkezdte szülési szabadságát. 
Ezúton is kívánunk neki boldog 
babavárást! Ezt követően már a 
húsvétra való készülődéssel töl-
töttük napjainkat. Ismertettük a 
gyerekekkel a hagyományokat, 
szokásokat, játékokat. Az április 
hónapunk sűrű programmal telt. 
Április 21-e a bölcsődék napja, 
melyen zárva tartottunk. Április 
22-e a Föld napja, melyen nagy 
hangsúlyt fektettünk a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságára, 
megismerésére, bemutatására, 
és a Föld védelmére. 

Áprilisban megtörtént a böl-
csődei beiratkozás. Így szept-
embertől a bölcsődénk újból 
7 fővel indítja a 2022/2023-as 
tanévet.

Májusban elköszöntünk cso-
portunk tagjától Pintér Zoli-
kától, aki megkezdte a boldog 
óvodás éveit. Helyére érkezett 
egy új kislány Pintér Gréta, akit 
ezúton is köszöntünk a csopor-
tunkban.

A májusfa állításából sem 
maradhattunk ki, a gyerekek 
nagy örömmel díszítették fel a 

fát, ezzel is színesítve bölcső-
dénk udvarát!

A következő ünnepkörünk az 
Anyák napja volt, melyre a 
gyerekek izgalommal, titokban 
készülődtek. Lelkesen készítet-
ték az anyák napi ajándékot az 
anyukának és a nagymamáknak 
is.

Napjainkat a bölcsődei 
búcsúztatóra való készülődés 
tölti ki. Csoportunk 5 tagja 
szeptemberben megkezdi az 
óvodás éveit. Ezúton is búcsú-

zik a bölcsőde Hajdu Anná-
tól, Magyar Biankától, Nagy 
Zsombortól, Peti Dórikától és 
Váradi Dávidtól.

Szomorúan, de nyugodt 
szívvel adjuk őket tovább az 
óvónéniknek, tudva, hogy jó 
kezekben lesznek. A következő 
csoportunk új tagjait izgatottan 
várja Káté Lara és Pintér Gréta 
valamint a bölcsőde dolgozói.

Paszternák-Molnár Annamária 
szakmai vezető

Bölcsődei élet a Törpike csoportban

Pünkösdi 
szertartási rend:

2022. június 5., vasárnap: 11.00 
óra Szent Liturgia (Elsőáldozás)
2022. június 6., hétfő: 11.00 
Római katolikus szentmise
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