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Az Anarcsi Református Egyházközség

JÓTÉKONYSÁGI
BÁLT
rendez

A rendezvény ideje:

2019. december 31. 19 órakor

A rendezvény helye:

Anarcs, Általános Iskola

Belépődíj:

vacsorával 7.000 Ft személyenként

Jegyek: korlátozott számban (120 db) csak elővételben kaphatók
a Csillag Közösségi Házban
Anarcs, Kossuth u. 37. szám alatt
december 30-ig.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-16 óráig

Kérjük, hogy a bálra érkező vendégek lehetőség szerint tombolatárgy
felajánlással támogassák a rendezvényünket!








Megnyitóműsor
Élőzene
Tánc
Tombola értékes nyereményekkel
Vacsora, éjfélkor virsli és pezsgő
Büfé
Jó szórakozást kíván a

Református Egyházközség Presbitériuma

Ünnepi miserend
a katolikus templomban
december 20. péntek Lelkigyakorlat du. 5-től
december adventi koncert a templomban
december 22. gyertyagyújtás
december 24. Szenteste este 7 óra Szent Liturgia
december 25. de. 11 óra Szent Liturgia
december 26. de. 11 óra római szentmise
december 27. 8.00. Szent Liturgia

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban:
december 19-21 és 23. (csütörtök-szombat, hétfő) 18.00 óra:
Bűnbánati istentiszteletek
december 24. Szenteste 18.00 óra – Ünnepi istentisztelet –
gyermekek karácsonyi műsora
december 25. Karácsony 1. nap: 11.00 óra –
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
december 26. Karácsony 2. nap: 11.00 óra –
Ünnepi istentisztelet
december 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet
december 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet

Temploma tornyának
éke a toronyóra

Régi vágya a református gyülekezetnek, hogy a háborúban
megsemmisült toronyórát újraépítsük, ami nemcsak a református gyülekezetnek, hanem a
településnek is ékessége és látványossága lehet.
Örömmel adok
hírt arról, hogy
egy
pályázati
kiíráson eredményesen szerepelt
egyházközségünk és 1,7 millió
forintot nyertünk
el ehhez a beruházáshoz. A presbitérium 2019.
október
22-én
egyhangú határozattal jóváhagyta
a munka kivitelezését a bekért
árajánlat alapján, amelynek a
harangvillamosítással együtt a
teljes költsége 3,9 millió forint.
Jelenleg 2 millió forint áll gyülekezetünk rendelkezésére erre a
munkára.
Hiányzik a megvalósításhoz
1,9 millió forint.
Itt szeretném kérni az önök

segítségét és támogatását, reformátusok és nem reformátusok,
anarcsiak és Anarcshoz kötődő
jóérzésű és segítőkész emberek
támogatását abban, hogy adakozásukból és felajánlásaikból ezt
a munkát elvégezhessük.
Adakozni lehet
személyesen a
Lelkészi Hivatalban, ill. a Csillag
Közösségi Házban (Anarcs, Kossuth u. 35. és 37.),
valamint az egyházközség OTP
Banknál vezetett
számlaszámára: 1174403420037446 (közlemény rovatban
tüntessék fel a
nevet és a „toronyóra” szót)
Reméljük, hogy támogató
partnerként sokan odaállnak
majd mellénk ebben az elhatározásunkban. Isten áldását kívánva
életükre, maradunk tisztelettel
és testvéri szeretettel:
Az Anarcsi Református
Egyházközség Presbitériuma

II.
Rákóczi Ferenc emlékév
A magyar Országgyűlés a pihent. A hagyomány szerint

2019-es évet II. Rákóczi Ferenc
emlékévnek nyilvánította azon
32/2018. (XI. 27.) OGY határozatával, amelyet II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott
erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke,
az Emberi Méltóság Tanácsa
elnökének kezdeményezésére egyhangúlag meghozott, és
a Magyar Közlöny 2018. évi
186. számában közzétett.
Anarcs és Rákóczi kapcsolata a szabadságharc idejére
datálódik. A nagyságos fejedelem Vajáról vezette csapatait Kisvárda felé, amikor is
Anarcson embereivel meg-

ez alkalommal ültettek három
nyárfát a falu határában.
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Isten szeretetnyelve A mi családunk

z információs társadaA
lom rengeteg mindennel megajándékozott min-

ket. Egyvalamit azonban
biztosan elvett: a csendet.
Már pár perc csend is feszültté
tesz. Okostelefon, zenehallgatás,
játék, internet, bármi jöhet, amivel lefoglalhatom az agyam, ami
estére teljesen elfárad. A csend
annyira idegen a számunkra,
hogy megijedünk tőle. Amikor
egyetemista voltam, Debrecenben a Kálvin téren volt a kollégiumunk. Egész nap és különösen
éjjel hallottam, ahogy zsong a
város, öt percenként csörömpöl
a villamos, zúgnak az autók,
vagy beszélgetnek emberek az
ablakom alatt. Először furcsa
volt a csendes falusi estékhez
képest, de viszonylag hamar
hozzászoktam. Olyannyira, hogy
amikor időnként hazamentem,
az otthoni csend tűnt egészen
szokatlannak. Mára ez a falusi
élet is felgyorsult.
Pár éve néhány napra egyedül visszavonultam egy csendes helyre. Kikapcsoltam a
telefonomat, nem beszéltem,
csak hallgattam. A csend először rémisztő volt. A külső zaj
elhallgattatása után a belső zaj
erősödött fel. Ijesztő volt mindezt meghallani. Aztán lassan
elcsendesedett minden. És végül
Istennel találkozhattam a csendben. Valaki szerint a csend Isten
szeretetnyelve. A csendben tud
igazán szólni hozzánk, megmutatni azt, amit máshogy nem
látnánk meg.
A régi karácsonyok csendes
ünnepek voltak. A betlehemeseken, a gyermekek dalain, a
templomi énekek dallamain

kívül nem szólt más. Erre a régi
csendre újra rá lehet találni.
Ha mindent kikapcsolok, ha a
belső zajokat is elhallgattatom,
megérkezem a csendes ünnephez. Ebben a csendes ünnepben
pedig megszólal Isten. Arra irányítja a figyelmemet, ami igazán fontos. A csend lehetőség,
hogy meglássam azt, ami eddig
rejtve volt előlem. Csöndesen
elinduljanak a szavaim a másik
ember felé. Újra beszélgetni
kezdjünk csak úgy, vagy arról,
ami igazán fontos. Vagy csak
egyszerűen hallgassunk, hogy a
csend érlelje bennünk az ünnepet.
Áldott Krisztus-várást és
boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek!
Diák Péter
református lelkész

Mert az ünnep azé,
aki csendben várja
Szabó T. Anna verse

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?
Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.
A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?
Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
„Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.
És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

is betlehem

okszor nyugtatom a
szemem a karácsonyi
S
ikonon, s a kép hangulata

valami mély nyugalommal
tölt el, hat rám, – békét,
örömet érzek a szívemben.

De ugyanezt éljük meg, amikor a betlehemet, a Szent Családot látjuk meg akár bevásárlóközpontokban, akár utcákon,
tereken. Ott is ez a nyugalom
fogad minket, s a látvány a hétköznapok forgatagából a betlehemi csodába invitál bennünket.
Egy alkalommal ugyanígy
nézegettem az ikont, – a Szent
Családot láttam, az angyalokat,
a pásztorokat, a csillagot, az állatokat, a barlangistállót, a három
királyt, – s a három királyon
gondolkodtam el, alakjuk szinte
megelevenedett előttem. Azon
gondolkodtam, hogy ők miért
indultak el Betlehembe. Biztos
hallottak valamit a próféciákból, vagy valamilyen sugallatot
értettek meg, de ennek ellenére
tovább foglalkoztatott, s vajon
milyen érzésekkel indultak el,

milyen kérdések mozgatták
őket, csupán a kíváncsiság, vagy
a hódolat? Mi mozgathatta őket,
hogy otthagyják a biztonságot
adó palotájukat, a szolgasereget, a kényelmet, s vállalták a
veszélyt, a hideg éjszakai utazást. Ismerhették egymást, barátok voltak vagy vetélytársak?
Hol ismerkedtek meg? Nem
tudjuk, de összekötötte őket az
Ég és Föld Királyával való találkozás reménye.
Ezen tűnődve, azon gondolkodtam, hogy a mai embert,
legyen az „király” vagy „pásztor”, szegény vagy gazdag,
legyen bármilyen ember, MI
VISZ EL a Megváltóhoz, Jézus
Krisztushoz? Mi viszi el Betlehembe? Ma, amikor viszonylagos jólét van, amikor van terített asztalom, amikor van több
ruhám, amikor sok mindent meg
tudok vásárolni, – elvisz a hála
érzése Betlehembe, a templomba, a kápolnába, s hétről hétre
köszönetet mondok vasárnaponként az Istennek.
Folytatás a 2. oldalon
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A mi családunk is betlehem
Folytatás az 1. oldalról

S mi viszi, mi viheti még a
mai embert az Istenhez? A mai
embert, aki oly sok mindent el
tud intézni, meg tud oldani, aki
kényelmesen él. Akinek annyi
minden fontos és csak a maga
erejében bízik, mi viheti még?
Erre lehet egy válasz, amit kórházlelkészként sokszor megtapasztalok a betegágyaknál, hogy

a betegség egy nagyon különös
állapot, – amely sokszor gondolkodásra kényszeríti az embert. A
betegség ugyan velem történik,
de tőlem független, nem tudok
neki parancsolni, velem történik,
s mégis idegen tőlem. Nem akarok beteg lenni, de mégis foglyul
tud ejteni. Miért nincs hatalmam
a betegség fölött? S az ember
elindul egy szellemi- lelki úton,
mert élni szeretne, gyógyulást

keres. Lehet, hogy a betegség
egy csillag, ami rámutat egy útra,
mert amin vagyok, az nem jó
irányba visz. Szerencsés esetben rájövök, – és ahhoz nem is
kell betegnek lenni, de vannak
más megpróbáltatások – hogy
életem alakulása, előrehaladása,
megújulása, gyógyulása bizony
akkor történik, ha úgy, mint a
három király én is otthagyom a
biztonságot adó otthonomat, s

elindulok Betlehem felé, sőt le is
térdepelek és kérem a magasságból a segítséget.
A három király örömmel tért
haza, mert találkoztak az Istennel, – bízom benne, mi is tudunk
találkozni 2019 karácsonyában
az Istennel, – tudjon megszületni
a szívünkben, – a mi családunk
is betlehem legyen, ahová beköltözhet az Isten.

z év május 5-én
E
Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök-

kel ünnepelt a közösség,
kenethozó asszonyok
vasárnapján, ami egybeesett május első vasárnapjával, amikor az édesanyákat is köszöntjük.

készítette. A szertartáson ezeket áldotta meg szentelt olajjal,
tömjénfüsttel és szenteltvízzel
a főpásztor.
A házigazda, Monostory Marcell parókus és az egyházközség
tagjai mellett az ünnepségen

jelen volt a kerület papsága, a
helyi római katolikus plébános
és a hívek, akik szintén ebben a
templomban imádkoznak hétről
hétre, továbbá az önkormányzat
képviselői és a város elöljárói,
valamint a meghívottak között

Idősek napja

11

Szépkorú jubileumi köszöntése

Monostory Marcell parochus

Megszépültek görögkatolikus
templomunk falképei

A templom belső festése a
Nyíregyházi Egyházmegye és
az anarcsi hívek adományaiból,
az önkormányzat támogatásából
valósulhatott meg. A díszítő festéseket és a restaurálási munkálatokat Anducska Tibor végezte; a mennyezeti Pantokrátorfestményt Monostory Viktória
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2019. november 30-án községünk 60 éven felüli lakosait
köszöntöttük. A hagyományos
Idősek napja rendezvényen
Kertész Zoltán polgármester úr
ünnepi beszédében az idősek
iránti tisztelet, hála és megbecsülés fontosságát hangsúlyozta.
Elmondta, hogy az önkormányzat felelős gazdálkodásának
köszönhetően az idén is meg
tudják ajándékozni az időseket
5000 forinttal. A nemrég alakult

Anarcsi Őszikék Hagyományőrző Csoport énekszóval, majd
Bíró Józsefné verssel köszöntötte az ünnepelteket. A délelőtt művészvendégei Leblanc
Győző és Tóth Éva az operettek
világába varázsolták a közönséget, majd népszerű dallamok
csendültek fel előadásukban. Az
ünnepeltek körében nagy sikert
aratott műsor után került sor az
ebédre, mely az utánozhatatlan
anarcsi töltött káposzta volt.

volt Béres József, Anarcs neves
szülötte is.

Tisztelet az éveknek
Tisztelet az elszállt hosszú éveknek,
Becsületes, sok-sok dolgos kezeknek.
Hosszú éveken át szorgalmasan éltünk,
Évek múlásával nyugdíjasok lettünk.
Anyák, Apák családot neveltünk,
Szeretetben, békességben együtt éldegélünk.
Egy év ugyan elszállt felettünk,
A jó istennek ezt szívből köszönjük.
Öregség, ez is egy múló állapot,
Út mit fáradt lábunk koptatott.
Idősek lettünk, mi sok évet takar,
Volt sok tél, ősz és tavasz.
Tisztelettel emlékezünk mindazokra,
Kik nem lehetnek közöttünk otthonunkba.
Mi még itt vagyunk, ünnepeltek
vagyunk,
Tisztességben megőszült homlokunk.
Kis falunk bölcsőnk ringatója,

Itt neveltük gyermekeinket a becsületes
életmódra.
Elrepültek az évek bizony felettünk,
Nem csak a rosszra, a szépre is emlékszünk.
Ami elmúlt vissza soha nem tér,
De a szeretet szívünkben örökké él.
Ünnepelni jöttünk itt ma össze,
Hálánkat és szeretetünket még szorosabbra kösse.
Köszönetet mondunk azoknak mindezért,
Kik megrendezték számunkra ezt a szép
estét.
Idősek napján mikor összejárunk,
Benne szinte egy családban találunk.
Adjon isten még sok boldog évet,
Békességet, otthont, erőt, egészséget.
Antóni Sándor

dőseinket meg kell
Idaadók,
becsülni, hisz ők a pélaz értékek hordozói és továbbadói.

Magyarország Kormánya
az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti
társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a Magyarország
nevében köszönti a 90., a 95.,
a 100., a 105., a 110. és a 115.
életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat.
„Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és
tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a
társadalom tagjai, közösségei,
intézményei részéről.”
Ezen nemes gondolatok
szellemében Anarcs Község Önkormányzata nevében
Kertész Zoltán polgármester
úr köszöntötte községünk 95
éves lakóját Bencs Miklósné
Margitka nénit. Az ünnepeltet
népes családja is köszöntötte
ezen a jeles napon.
Bencs Miklósné 1924.
november 22-én Barna Margit néven látta meg a napvilágot Szabolcsveresmarton
első gyermekeként a dohánytermesztéssel foglalkozó családnak. Őt és négy kisebb
testvérét is görögkatolikus
vallásos szellemben nevelték.
A család 1940-ben átköltözött
Anarcsra, itt is dohánytermesztéssel foglalkoztak, amiből az egész család kivette a
részét.
Az 1947-es év nagy fordulatot hozott életében, ekkor
ment a férjhez a vasúton dol-

gozó Bencs Miklóstól. Ettől
kezdve vezette a háztartást,
majd nevelte két gyermeküket
az 1949-ben született Katalint és az 1953-ban született
Miklóst. Férjével fontosnak
tartották, hogy taníttassák
gyermekeiket, de azt is, hogy
megtanítsák nekik a munka
szeretetét. Nagymamaként
sokat vigyázott három fiú és
egy leány unokájára, de még
a dédunokák neveléséből is
kivette a részét, mert nyolc
dédunokának, öt leánynak
és a három fiúnak is mindig
a szeretetét, gondoskodását
adta. A Jóisten abban a kegyelemben részesítette, hogy már
van egy kisfiú ükunokája
is, amit bizony nem sokan
mondhatnak el magukról.
Férje elvesztése után a családja óvó, féltő szeretete és
gondoskodása vette és veszi
mai napig is körül.
Mindig a szeretet, a munka
és családjának boldogulása,
unokák, dédik és kis ükunoka jelentette és jelenti ma is
számára a legnagyobb boldogságot.
A 95. születésnapja alkalmából Margitka néninek
ezúton kívánunk erőt, egészséget, családja körében eltöltött szép hosszú életet.
KZné
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Hagyományőrzők
A

civil kezdeményezésre alakult Anarcsi
Őszikék Hagyományőrző
Csoport első fellépése
a 2019. november 30-án
megrendezett Idősek napja rendezvényen volt.
A lelkes amatőr csapat előadásában elhangzó anarcsi nóta;

Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:

a Czóbel Minka által írt és Fráter Lóránd által megzenésített
Esik eső, sűrű cseppje, és szép
népdalok is elnyerték a közönség tetszését, akik hálás tapssal
jutalmazták a fellépőket.
Negyedik évét kezdte meg
az Anarcsi Hagyományőrző
Kézimunka Szakkör. Az elmúlt
években az iskolai karácsonyi
vásárokra készítettünk díszeket, népi falvédőket varrtunk,
melyeket a hazai rendezvényeken kívül 2018-ban Kisvárdában
a városi május 1-jei programon
is kiállítottunk. Az idén a szövés
került az érdeklődésünk középpontjába, s már folynak is az
előkészítő munkák.
A szakkör tagjai az „Anarcsi
iskolás gyermekekért” Alapítvány segítői is, így a kézimunkázáson kívül gasztronómiai
programokon is részt veszünk.

Népi ételeket készítünk, melynek munkafolyamataiba tanulókat is bevonunk. Együttműködés
keretében a Rétközi Múzeummal dolgoztunk egy projektben,
mely során kemencében sütöttünk kelt kalácsot, hurkát töltöttünk, kolbászos krumplilevest
főztünk és csörögét sütöttünk.
Nemrégen kaptunk egy régi
szövőszéket, melynek összeállítására szeretnénk kérni azon
anarcsiaknak a segítségét, akik
még tudják, hogyan kell szőni.

A bölcsisek mindennapjai

Az Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda-Bölcsőde és Konyha
2019. április 1-jén nyitotta meg
kapuit községünkben. Célunk,
hogy hosszú távon, minőségi
alapellátást biztosítsunk a családok számára. Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a kisgyermekeket nevelő családok

segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez, és biztosított
legyen számukra a magas színvonalú napközbeni ellátás.
Mivel mini bölcsődeként
működünk, így jelenleg a csoport létszáma 7 fő, az összetétele pedig 2 fiú és 5 lány, életkoruk 2-2,5 év tevődik össze. Eze-
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ket a gyerekeket szeptemberben
már az óvoda világa fogja várni. Ezért örömmel fogadunk új
jelentkezőket.
A gyermekekkel egyéni bánásmóddal, nagyfokú toleranciával,
türelemmel és nagy szeretettel
foglalkozunk egész tanévben.
Minden egyes gyermeket élet-

kori és egyéni sajátosságai,
képességei, szerint igyekszünk
kezelni és elfogadni.
A családi nevelést, szokásokat figyelembe véve gondozunk
és nevelünk. A mi közös és
legfontosabb célunk az egészséges, nyitott, boldog gyermek
nevelése.

Képviselő-testületi
ülés 2019. október 25.
• 2019. október 13-án Anarcs
település lakossága akaratát kinyilvánította, a választás
eredménye: Kertész Zoltán polgármester, Tarsoly Barna, Dr.
Somogyi Gábor, Takács Tamás,
Pintér László, Takács Nándor és
Kertész Zoltánné képviselők.
• Az új Képviselő-testület október 25-én tartotta alakuló ülését.
Az ülés ünnepélyes megnyitása
és a napirend elfogadása után
a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese, Petőné Fehér
Ágnes megtartotta tájékoztatóját
az eredményről. Ez után következett a képviselők majd a polgármester eskütétele. Az új Képviselő-testület felkérte a jegyzőt
egy új Szervezeti és Működési
Szabályzat megalkotására. Megállapításra került a polgármester
illetménye. Következett a Képviselő-testület bizottságainak a
megválasztása.
• A Képviselő-testület két bizottságot alakított:
– Pénzügyi Bizottság
Tagjai: Takács Tamás elnök
Pintér László tag
Kertész Zoltánné tag
– Ügyrendi Bizottság
Tagjai: Tarsoly Barna elnök
Takács Nándor tag
Dr. Somogyi Gábor tag
• Az alakuló ülésen a Képviselő-testület alpolgármestert nem
választott. A jegyző tájékoztatta
a Képviselő-testületet az összeférhetetlenségről, méltatlanságról és a vagyonnyilatkozati kötelezettségekről.
• A polgármesteri munkakör
átadás-átvételéről történt tájékoztatás.
Képviselő-testületi
ülés 2019. november 8.
• A megnyitó és a napirend elfogadása után a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a
két ülés között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről.
• Következő napirend az alpolgármester megválasztása volt,
ahol a képviselő-testület polgármesteri javaslatra Tarsoly Barna
képviselőt választotta alpolgármesternek.
• Tarsoly Barna a választást
megelőzően az Ügyrendi Bizott-

ság elnökségéről lemondott. Az
Ügyrendi Bizottság új elnöke
Kertész Zoltánné lett, a tagok
pedig Takács Nándor és Dr.
Somogyi Gábor.
• Az alpolgármestert az Ügyrendi Bizottság elnöke feleskette, tiszteletdíja megállapításra
került.
• A Képviselő-testület döntött:
– 2019. évi idősek napja (kb. 2,5
millió Ft) – előterjesztő: Kertész
Zoltán polgármester
– 2019. évi advent (kb. 150 ezer
Ft) – előterjesztő: Kertész Zoltán polgármester
– 2019. évi szilveszter (kb. 600
ezer Ft) – előterjesztő: Kertész
Zoltán polgármester
– Faapríték kiosztásáról – előterjesztő: Kertész Zoltán polgármester
– 2019. évi közmeghallgatás
időpontjáról – előterjesztő: Kertész Zoltán polgármester
v Polgármesteri tájékoztatás
az elnyert pályázatokról:
– Orvosi rendelő felújítása

29.999.940,- Ft
– A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 7.794.068,- Ft
– Eszközfejlesztés belterületi
közterületek karbantartása

14.806.930,- Ft
– Óvodaudvar felújítása

4.222.218,- Ft
– Konyhafelújítás VP6

22.222.218,- Ft
– Konyha 2 BM

26.759.166,- Ft
•
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálta Kertész Zoltán
polgármestert
v Polgármesteri tájékoztatás
• 164/8. hrsz. ingatlan SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási
Hivatal határozatáról
• Köztemető ügyében per eltörléséről
• a katolikus temető egy részéből
került kialakításra köztemető
A képviselő-testület döntött:
• 2019. évi III./4 éves beszámoló elkészítéséről (december
15.) – Takács Tamás képviselő
javaslatára
v Képviselői javaslatok:
• Szociális társulási szerződésben foglaltak végrehajtása külö-

nösen az épület rezsijére kihatóan – Takács Tamás
• Önálló önkormányzati hivatal
lehetőségének megtárgyalása –
Takács Tamás
• Anarcs, Ady Endre utca 44.
szám alatt lévő lakás helyzetéről
tájékozódás – Pintér László
• Anarcs, Rákóczi út 1. szám
alatti lakás tűzfalának lebontása
– Pintér László
• Sportöltöző állagának megóvása – Pintér László
• Iskolás gyerekek 3 kereszteződésben történő átkísérése – Pintér László
• 587/3. hrsz. „poros-hegy”
bejárhatóságára megoldás keresése
• Önkormányzati erdő eladásának felvetése –Pintér László
• Beszerzések beazonosíthatóságára javaslat – Pintér László
• Polgármester képviselő-testület általi felszólítása a törvények
betartására – Pintér László
2019. november 8-án
tartott zárt ülés:
• egyszeri karácsonyi támogatás
10.000,- Ft – előterjesztő Kertész Zoltán polgármester
• 2 első lakáshoz jutó támogatás
Rendkívüli
képviselő-testületi
ülés 2019. november 13.
v Polgármester javaslat:
• 5000,- Ft pénzben kerüljön
kifizetése
• aki nem volt a rendezvényen
átveheti az önkormányzatnál
vagy kézbesítjük
Képviselő-testületi
ülés 2019. december 3.
v Polgármesteri javaslatok
• Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása – Kertész

Zoltán
• egyszeri karácsonyi támogatás
megállapítása – Kertész Zoltán
• szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.
(III.02.) önkormányzati rendelet módosítása – Kertész Zoltán
• helyi iparűzési adóról szóló 15/2009. (XII.21.) rendelet
módosítása – Kertész Zoltán
• Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet felülvizsgálataKertész Zoltán
• önkormányzati tulajdonban
lévő lakások bérletéről szóló
3/2007. (III.30.) önkormányzati
rendelet alapján szociális bérlakás meghirdetése – Kertész
Zoltán
• Anarcs Község Önkormányzata és az Anarcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő gazdálkodási megállapodás
jóváhagyása – Kertész Zoltán
• Közös Önkormányzati Hivatal
felülvizsgálata – Kertész Zoltán
• önkormányzat intézményeinek 2020. évi belső ellenőrzési
ütemterve – Kertész Zoltán
• Járási Startmunka Program
2020. évi tervezése – Kertész
Zoltán
• előre fizetős mérők felszerelése az önkormányzati bérlakásokba – Kertész Zoltán
• Megbízási szerződés a Hon
védsulival – Kertész Zoltán
v Képviselői javaslatok
• beszerzési szabályzat megalkotásáról – Takács Tamás
• polgármesteri tájékoztató –
Pintér László
Részletesebben a községi honalapon anarcs.hu olvashat a
testületi ülésekről.

Minden anarcsi lakosnak áldott
karácsonyi ünnepet és eredményekben
bővelkedő új esztendőt kíván
Anarcs Község Önkormányzata.
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2019. január 1. – 2019. november 30.
Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltő szívvel virraszt
sok-sok éjszakán. (Csanádi Imre)
2019. évben lapzártáig 13 családhoz kopogtatott a gólya, 8 lány és
5 fiú újszülöttel ajándékozta meg őket. A családokkal valamennyien együtt örvendünk, jó egészséget, sok-sok örömet kívánva!
„… a szerelem olyan, mint a fa:
magától növekszik,
mély gyökeret ereszt egész valónkba,
és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
(Victor Hugo)

2019. évben községünkben18 házasságkötés történt. Szeretetteljes, hosszú, boldog éveket kívánunk valamennyiüknek!

Fénnyel táncol az ég,
Nem búcsúztat még,
Most is szépet remél,
Hogy holnap újra felkél.

Figyelő tekintetek fentről
Várják, ami jő lentről,
Ékesebben tündököl velük,
Onnan üzen majd nekünk.

Béke honol a tájakon,
Csend ül az ágakon,
Lopva suttogja a szél,
Nesztelen ma az éj.

Hitem rabja vagyok rég,
Szívemben nagy üresség,
Veled egy életen át még,
Nem kérek mást én.
(Zsolnay Dániel)

2019. évben községünk 10
lakójától búcsúztunk, 5 nő és
5 férfi személyében. A hozzátartozók fájdalmában őszintén
osztozunk, vigasztalódást
kívánunk!

fontos számunka, hogy kellő
figyelmet szenteljünk az adventi és a karácsonyi készülődésnek. Tanulóink díszeket készítettek a községi karácsonyfára,
melyet az első adventi vasárnapon helyeztek el. Tanulóink
adták az első adventi vasárnapon a műsort, énekükkel és
az elmondott versekkel igazi
adventi hangulatot teremtve.
Az iskolai karácsonyi műsor
meghitt szépsége és varázsa
lelki feltöltődést adott kicsiknek és nagyoknak, mindazoknak, akik jelen voltak. A műsor
után karácsonyi vásár forgatagában mindenki talált magának
finomságokat, melyről a szülők és a szülői munkaközösség
gondolkodott.
Az iskola előtti betlehem

emlékeztet bennünket a csodára: a kis Jézuska születésére, a
karácsony csodájára, a szeretet
fontosságára:
„A szeretetnél nincs
nagyobb erő,
Ez minden évben
egyszer érthető.
Ha ez az igazság,
Legyen hát világosság!
Mért nem, ó, miért nem –
én csak azt nem értem, –
Mért nincs minden áldott nap
karácsony?”
(Bródy János)
Az iskola dolgozói, tanulói nevében kívánok minden
kedves olvasónak békességet,
áldott karácsonyt és boldogságot hozó újesztendőt!
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

A kisbirtokosi kúria a 7,5
hektáros, 2014-ben felújított,
200 éves történeti kertben áll.
A kúria a Czóbel-család lakhelyéül szolgált Czóbel Minka
költőnő 1947-ben bekövetkezett haláláig.
Az épület klasszicista stílusú, földszintes. Főhomlokzata
2+3+2 nyílástengelyű, háromszög oromzatú. Hátsó parkra

néző, 3+3+3 tengelyes homlokzatán terasz, széles áttört

kőkorlátos lépcsőfeljáró van.
Nyomott manzárd tetőszerke-

Czóbel Minka /1855-1947/ költő és
műfordító Anarcson, az anarcsi kúriában élt és alkotott.
A Czóbel-kúria műemléki felújítása
2015-ben valósult meg.

Mesemondó verseny Ilk

1. helyezést ért el Berta Zalán 1. osztályos tanuló
Különdíjban részesült Szabó Luca 3. osztályos tanuló
Eredményesen szerepelt:
Paszternák Anna és Végh Lilla 1. osztályos tanuló
Kecskeméti Violetta 3. osztályos tanuló
Tóth Kata 4. osztályos tanuló

Bethlen kupa Ilk

3. helyezés ért el a csapat, melynek tagjai: Spanyol Noel 4.
osztályos tanuló, Ficsóri Dávid 5. osztályos tanuló, Sztojka
Krisztián, Somogyi Ferenc Márk, Sallai Dávid, Benke László
6. osztályos tanulók
Történelem verseny Ilk

Az eredményesen szereplő csapat tagjai: Sallai Dávid (6. o.),
Takács Viktor (7. o.), Haraszti Virág (8. o.), Sallai Szabolcs
(8. o.)

Gyulaházán helyesírási versenyen

Eredményesen szerepelt:
Berta Lara és Peti Attila 3. osztályos tanuló
Kelemen Lili és Szabó Evelin 4. osztályos tanuló

A csapat tagjai: 1. csapat: Ficsóri Dávid (5. o.), Pirigyi Anita (6.
o.), Molnár Petra Ilona (7. o.), Bori Blanka (8. o.)
2. csapat: Kosztig Csenge (5. o.), Varga Blanka (6. o.), Tótik
Veronika (7. o.), Smohai Réka (8. o.)
A Rétközi Múzeum által Anarcs községünk jeles épületei témakörben meghirdetett rajzpályázatra is szép számmal neveztek
tanulóink.
1. helyezést ért el Kovács Sándor (6. o.),
2. helyezést ért el Csercsa Dániel (5. o.),
3. helyezett Benke László (6. o.) lett.
Különdíjban részesült: Kosztig Csenge és Benke Izabella, mindketten 5. osztályos tanulók.

zetű. A timpanon hossztengelyének felső részén egy kerámia
rozettával díszített kerek nyílás húzódik. Az épület bejárata
kőkeretes, liliomos zárókővel
összefogott.
A kúria körül található parkot Czóbel Albert különleges
fafajokkal gazdagította. Így
került a kertbe japánakác, páfrányfenyő, tulipánfa, liliomfa,
juharfélék, vérbükk, kocsányos
tölgy, platán, éger, fűz.

lett a Czóbel-kúria, melyet
az 1800-as évek elején
Czóbel László építtetett.

Versenyek eredményei:

Gyulaházán kommunikációs versenyen két csapatunk szerepet
eredményesen.

A megyei értéktár része a Czóbel-kúria
pített környezet szakÉ
területi kategóriában
a Megyei Értéktár része
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„Mentsük meg a bárókertet!”

Őszi áldás
Kis falu van a csendes Nyirségben,
Szép nagy kert, a falu közepében.
Légyen áldott minden egyes fája,
Minden egyes hajlongó fűszála!
Czóbel Minka
Kedves anarcsi Lakosok!

Községünk ékessége a
Bárókert a 2019. június 27-én
tomboló viharban súlyos károkat szenvedett. Ez a park sok
anarcsi számára személyes
kötődéssel, emlékekkel bír. Így
vagy úgy, de mindannyiunknak
fontos a kert. A régi valójában is nagyon szerettük, a felújítás után pedig az eredeti,
telepítéskori villás szerkezetét

visszakapva, faálllományában
is az eredetiségre törekedve
lett kedvencünk. Nem csak mi
anarcsiak látogattuk, látogatjuk a parkot, de a környező
települések lakói és az átutazó
turisták is szívesen töltik itt az
idejüket.
A felújítás után eltelt időszakban kezdtek szépen cseperedni a bokrok, cserjék,
örökzöldek, amikor is a vihar
a gyönyörűséges kertet letarolta. Siralmas, lelket fájdító volt
látni a vihar utáni állapotot.
Hatalmas fák kettétörve, tőből
kicsavarva, gyökerükkel az ég
felé nézve, átjárhatatlan utak,
letört ágak – ezek fogadtak a
vihar után. A pusztítás szinte
felbecsülhetetlen, mert a fák
50-100 év múlva nőnek olyanná, amilyenek a vihar előtt
voltak.

Anarcs Község Önkormányzata Kertész Zoltánné képviselő javaslatára 209/2019 (VII.
31) határozatával elkülönített
számla nyitását szavazta meg,
ahová bárki – anarcsi és nem
anarcsi, aki szívén viseli a
Bárókert sorsát – bármilyen
összeget utalhat, ezzel támo-

gatva a „Mentsük meg a Bárókertet!” elnevezésű kezdeményezést. A befolyt összeget fák
vásárlására fordítanánk, mel�lyel a kertben elpusztult fákat
tudnánk pótolni.
Az elkülönített számla
száma: OTP 1174403415403746-10250000
A közlemény rovatban kérjük saját nevét és a „Mentsük
meg a Bárókertet!” feliratot
feltüntetni!
A „Mentsük meg a Bárókertet!” kezdeményezés fővédnöke Dr. Seszták Miklós
választókerületünk országgyűlési képviselője.

8

Anarcsi Hírmondó

Anarcsi Hírmondó

5

A Czóbel Minka Óvoda eseménydús élete
inden évben újabb
célokat tűzünk ki
M
magunk elé, melyek által

még korszerűbbé tehetjük
óvodánkat és növelhetjük
a hírnevünket.

A szeptemberi csengőszótól karácsonyig
a a szeptember megérkezik, bizony elkezdőH
dik az iskola. Így volt ez
az idén is, és megkezdtük
a 2019-2020-as tanévet.

Az évnyitón 13 kis elsőst
köszönthettem iskolánkban,
akik mára már megbarátkoztak
a számokkal és a betűkkel is.
Minden nap újabb ismeretekkel gazdagodnak, ügyesednek,
ezzel is bizonyítva, hogy iskolánk szorgalmas diákjai.
Az intézmény tanulóinak
a tanórák mellett szakkörök,
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, délutáni
sportfoglalkozások, szervezett
programok színesítik a mindennapokat.
Iskolai életünk hagyományos
rendezvényeire folyamatosan
sor került az ősz folyamán. Az
összevont szülői értekezleten
megválasztottuk az SZMK tagjait, megbeszéltük az év eleji
teendőket, elképzeléseinket.
Az
ötödikesekkel

Kisvárdában megnéztük a harci
viseletek kiállítást, ami nagy
sikert aratott a tanulók körében. A Magyar népmese napján az egész iskola a mesék
csodás világában kalandozott;
mesék hangzottak el, vetélkedtünk, seprűbábokat készítettünk. Október 4-én az Állatok
világnapján kisfilmet néztünk,
az aulában mindenki számára
elérhető volt az „állatsimogató”
igaz, csak plüssállatokkal.
A szokásos októberi gyümölcskóstoló sem maradt el, a
tanulók jóízűen kóstolgatták a
finomságokat.
Nyolcadik osztályos tanulóink színvonalas műsorral emlékeztek az 1956-os forradalomra.
Mivel diákjaink angol nyelvet tanulnak, minden évben
rendezünk halloween partyt,
így volt ez az idén is.
A Mikulás is megérkezett
hozzánk, s nem maradt el a
csomag sem, melyet minden
tanulónak Anarcs Község

Önkormányzata ajándékozott.
Ezt a szülők nevében ezúton
köszönöm.
Iskolánkban a negyedik
félévet kezdtük a TÁMOP3.3.14.A-12/2013-0149 azonosítószámú „Együtt testvérként
az anarcsi iskolával” – pályázati
programban, mely heti fejlesztést biztosít magyar nyelvből,
matematikából és angol nyelvből harminc bevont tanulónak.
Ötven tanuló vesz részt heti
tematikus foglalkozáson.
A pályázat keretében érkezett hozzánk Bánhidi Krisztián
színész és Patay Anna énekes,
Buga Mihály újságíró és Susán
Péter bűvész. A színvonalas,
remek programoknak nagyon
örültek a gyermekek.
A nyolcadik osztályos tanulók a Van Esély Közhasznú
Egyesület
szervezésében
drogprevenciós önkéntesek
képzése program részesei. A
képzési program 2019.09.01től kezdődően, 24 órás kurzusban kerül lebonyolításra és

2019.12.31-ig tart. A képzési
program elvégzéséről igazolást kapnak tanulóink, amelynek birtokában részt vehetnek
drogprevenciós szolgáltatásokban. A kurzus során orvosi, pszichológusi előadásokat
hallgatnak, filmeket tekintenek
meg, melyekről beszélgetést
folytatnak, csoporttréningen
dolgoznak együtt, bepillantást
nyernek a mentősök, orvosok
munkájába a mentőállomás és
a kórházi látogatás során. Az
egyesület irodájában is láthatják, hogyan folyik a prevenciós
munka. A projekt zárásakor a
tanulók tanúsítványt kaptak.
Második éve zajlik a Rétközi
Múzeummal közös projektünk
mely lehetőséget nyújtott az 5.
és 6. osztályosoknak az előző
tanévben Vajára látogatni, az
idén pedig a helyi református
és katolikus templom megtekintése mellett a templomok
történetével is megismerkedni,
meglátogatni a Czóbel-kúriát,
és Czóbel Minka életéről, munkásságáról tájékoztatást kapni.
A 7. és 8. osztályos programba
bevont tanulók gasztronómiával foglalkoztak.
Ők Cigándra látogattak, ahol
kenyérlángost és kelt kalácsot
sütöttek a tájház munkatársaival, majd jó étvággyal el is
fogyasztották azt. Itthon hagyományos kolbászos krumplileves főztek és csőrögét sütöttek
a Hagyományőrző Kézimunka
Szakkör tagjai segítségével. A
finomságokat aztán jóízűen el
is fogyasztották.
A tanulmányi munka mellett
fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat a hagyományok tiszteletére és ápolására neveljük, ezért

Idén is több pályázatot nyújtottunk be, melyeket sikeresen
megnyertünk és olyan eszközök
sikerült lecserélni, mint az óvodai asztalok, székek, fejlesztő
eszközök. A képességfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk
és ezeket az eszközöket is folyamatosan újítjuk.
Fontosnak tartjuk a szülőkkel
való jó kapcsolat ápolását, támogatását, folyamatos kapcsolattartást és információ
átadását a gyermekek fejlődéséről, iskolaérettség
kritériumairól,
aktualitásokról.
Az egyre növekvő gyereklétszámnak köszönhetően
nagy
számban
jelennek meg szülők és gyermekeik minden év tavaszán
az „Ovicsalogató” elnevezésű rendezvényünkön. Ezen a
napon a már óvodás gyerekek
műsorral készülnek a látogatók
számára, ezután lehetőségük
van a vendégeknek is közös
kézműveskedésre. A szülők
beszélgethetnek az óvoda dolgozóival, betekintést nyerhetnek
a napirendünkbe. Pozitív vis�szaigazolás számunkra, hogy a
megjelent szülőkkel a következő
nevelési év szeptemberében újra
találkozhatunk.

Számos rendezvény, nyílt nap
és különböző témájú események
gazdagítják évünket. Első ilyen
élményszerző projektünk az
őszi munkálatok lebonyolítása.
Tapasztalatot szereztek ovisaink

mét megtapasztalni és átélni. Az
alkalmak megteremtésére segítőkész szülők nagylelkűségével
került sor.
Idén az egyik fő célunk az
egészséges életmódra neve-

a szőlőszüretről. Bővült ismeretük a szőlő feldolgozásáról.
Az őszi munkálatok projektünk
következő megmérettetése a
napraforgó betakarítása volt,
ahol új élményeket szereztek a
gyermekek. Szerencséseknek
tartjuk magunkat, mert minden
évben lehetőségünk van ellátogatni egy helyi almáskertbe,
ahol a gyerekek aktívan vettek
részt a munkálatokban. Jutalmul almát kaptak a termelőtől,
és kipróbálhatták a munkagépeket. Ezen projektek alkalmával
lehetőségük nyílt a munka örö-

lés, így nyílt nap keretén belül
„zöldségnapot” tartottunk közösen a szülőkkel.
November első hetén kerül
megrendezésre a Márton napi
lámpás felvonulás, szintén a
szülők közreműködésével. Örömünkre szolgál, hogy a rendezvények gyakoriságának ellenére
nem csökken le az érdeklődők
száma, és az is, hogy gyermekeink fejlesztésére a sok szereplés,
próbák és készülés ellenére mindig jut időnk és lehetőségünk.
Ez a jól megszervezett napi, heti
rendnek és az óvodapedagógu-

sok rugalmasságának és hivatástudatának köszönhető. Óvodánkban számos tehetségműhely működik, mely a gyermekek erősségeit figyelembe véve
fejleszti a képességeiket. Ilyen
például a „kreatív kezecskék”,
„fittball” „zene-ovi” „Így tedd
rá”- néptánc, „Mesekuckó”.
Idén is nagy hangsúlyt fektetünk a decemberben tartandó
ünnepeinkre. Első jeles napunk
a Mikulás, amikor minden
csoport lelkesen készül, hogy
mosolyt csaljon a Mikulás arcára, és jutalmul átvehesse tőle
a kis csomagot. Ezt követi az
adventi gyertyagyújtás, melyre
nagy lelkesedéssel készülnek az
óvoda dolgozói és
a gyerekek, mivel
szeretnék elkápráztatni a község
lakosságát a színvonalas műsorukkal. Az év utolsó
és egyben legnagyobb volumenű
ünnepét, a karácsonyt meghitt családias környezetben töltjük a gyermekekkel.
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda dolgozói és kis lakói nevében kívánunk minden kedves
olvasónak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt!
Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot!
ajándékot, szeretetet, s mindent,
ami fontos neked!
Ajtód elé fehér bársonyt, így
kívánok Neked szép és boldog
Karácsonyt!
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Január

Újév, Fruzsina
Ábel, Gergely
Benjamin
Leona, Titusz
Simon, Cézár
Boldizsár, Menyhért
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota, Baltazár
Ernő
Veronika
Bódog, Félix
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika, Angéla
Károly, Karola
Adél
Gerda, Martina
Marcella
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Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia, Cirill
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés, Elánia
Daniella, Dániel
Magdolna
Lenke, Brigitta
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Ince, Adina
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác
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Ignác
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett, Konrád
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Szökőnap
Mátyás, Jázmin
Géza, Cézár
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

Augusztus
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Boglárka, Alfonz
Lehel, Özséb
Hermina, Lídia, Tea
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László, Eszmeralda
Emőd
Lőrinc, Csilla
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Diána
Ipoly, Vitália
Marcell
Mária
Ábrahám, Rókus
Jácint, Réka
Ilona
Huba, Emília
Az államal. ü., István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Fülöp
Bertalan, Alíz
Lajos, Patrícia
Izsó, Natália
Gáspár, Cézár
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Félix
Erika, Bella
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Albin, Lea
Lujza, Henriett
Kornélia, Frigyes
Kázmér, Lúciusz
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó, Emil
Szilárd, Kadocsa
Gergely, Maximilián
Krisztián, Ajtony
Matild, Paulina
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta, Herbert
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia, Hubert
Benedek, Bence
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka, Lídia
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália, Ida
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária
Kornél, Ludovika
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina, Vilma
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

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

Október
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány, Etelka
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén, Lívia
Teréz
Gál, Aurélia
Hedvig, Rudolf
Lukács, Ambrus
Nándor, Ferdinánd
Vendel, Bendegúz
Orsolya, Klementina
Előd, Korina
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon, Herold
Blanka, Bianka
Dömötör, Albin, Medox
Szabina, Antonietta
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz, Stefánia
Farkas, Cseke
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Május

A munka ünnepe, Fülöp
Zsigmond, Atanáz
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Gothárd
Ivett, Frida
Gizella, Gusztáv
Mihály, Győző
Gergely, Alberta
Ármin, Pálma
Ferenc, Fábiusz
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác, Gyöngyi
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál, Ditmár
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső, Renáta
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella, Pelbárt
Emil, Csanád
Magdolna, Ervin
Janka, Zsanett
Pünkösd, Angéla
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Mindenszentek, Marianna
Achilles, Tóbiás
Győző, Bálint
Károly, Lotti
Imre, Avarka
Lénárd
Rezső, Csenger
Zsombor, Gotfrid
Tivadar, Boldizsár
Réka, Virgínia
Márton, Nimród
Jónás, Renátó
Szilvia, Szaniszló
Aliz, Szidónia
Albert, Lipót
Ödön, Edmond
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán, Bódog
Olivér
Cecília, Filemon
Kelemen, Klementina
Emma, Virág
Katalin, Liza
Virág, Lénárd
Virgil, Virgínia
Stefánia
Taksony, Ilma
András, Andor
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Június

Pünkösd, Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú, Kerény
Fatime, Reginald
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd, Helga
Félix, Annamária
Margit, Gréta
Barnabás, Barna
Villő, Orfeusz
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael, Paula
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán, Szidónia
Iván
Vilmos, Viola
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál
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Elza, Natália
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma, Sebő
Miklós, Csinszka
Ambrus, Ambrózia
Mária, Emőke
Natália, Valéria
Judit, Lívia
Árpád
Gabriella, Franciska
Luca, Otília
Szilárda
Valér, Detre
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta, Töhötöm
Viola, Anasztáz
Teofil
Tamás
Zénó, Flórián
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János, Teodor
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid, Hunor
Szilveszter, Donáta
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A Czóbel Minka Óvoda eseménydús élete
inden évben újabb
célokat tűzünk ki
M
magunk elé, melyek által

még korszerűbbé tehetjük
óvodánkat és növelhetjük
a hírnevünket.

A szeptemberi csengőszótól karácsonyig
a a szeptember megérkezik, bizony elkezdőH
dik az iskola. Így volt ez
az idén is, és megkezdtük
a 2019-2020-as tanévet.

Az évnyitón 13 kis elsőst
köszönthettem iskolánkban,
akik mára már megbarátkoztak
a számokkal és a betűkkel is.
Minden nap újabb ismeretekkel gazdagodnak, ügyesednek,
ezzel is bizonyítva, hogy iskolánk szorgalmas diákjai.
Az intézmény tanulóinak
a tanórák mellett szakkörök,
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, délutáni
sportfoglalkozások, szervezett
programok színesítik a mindennapokat.
Iskolai életünk hagyományos
rendezvényeire folyamatosan
sor került az ősz folyamán. Az
összevont szülői értekezleten
megválasztottuk az SZMK tagjait, megbeszéltük az év eleji
teendőket, elképzeléseinket.
Az
ötödikesekkel

Kisvárdában megnéztük a harci
viseletek kiállítást, ami nagy
sikert aratott a tanulók körében. A Magyar népmese napján az egész iskola a mesék
csodás világában kalandozott;
mesék hangzottak el, vetélkedtünk, seprűbábokat készítettünk. Október 4-én az Állatok
világnapján kisfilmet néztünk,
az aulában mindenki számára
elérhető volt az „állatsimogató”
igaz, csak plüssállatokkal.
A szokásos októberi gyümölcskóstoló sem maradt el, a
tanulók jóízűen kóstolgatták a
finomságokat.
Nyolcadik osztályos tanulóink színvonalas műsorral emlékeztek az 1956-os forradalomra.
Mivel diákjaink angol nyelvet tanulnak, minden évben
rendezünk halloween partyt,
így volt ez az idén is.
A Mikulás is megérkezett
hozzánk, s nem maradt el a
csomag sem, melyet minden
tanulónak Anarcs Község

Önkormányzata ajándékozott.
Ezt a szülők nevében ezúton
köszönöm.
Iskolánkban a negyedik
félévet kezdtük a TÁMOP3.3.14.A-12/2013-0149 azonosítószámú „Együtt testvérként
az anarcsi iskolával” – pályázati
programban, mely heti fejlesztést biztosít magyar nyelvből,
matematikából és angol nyelvből harminc bevont tanulónak.
Ötven tanuló vesz részt heti
tematikus foglalkozáson.
A pályázat keretében érkezett hozzánk Bánhidi Krisztián
színész és Patay Anna énekes,
Buga Mihály újságíró és Susán
Péter bűvész. A színvonalas,
remek programoknak nagyon
örültek a gyermekek.
A nyolcadik osztályos tanulók a Van Esély Közhasznú
Egyesület
szervezésében
drogprevenciós önkéntesek
képzése program részesei. A
képzési program 2019.09.01től kezdődően, 24 órás kurzusban kerül lebonyolításra és

2019.12.31-ig tart. A képzési
program elvégzéséről igazolást kapnak tanulóink, amelynek birtokában részt vehetnek
drogprevenciós szolgáltatásokban. A kurzus során orvosi, pszichológusi előadásokat
hallgatnak, filmeket tekintenek
meg, melyekről beszélgetést
folytatnak, csoporttréningen
dolgoznak együtt, bepillantást
nyernek a mentősök, orvosok
munkájába a mentőállomás és
a kórházi látogatás során. Az
egyesület irodájában is láthatják, hogyan folyik a prevenciós
munka. A projekt zárásakor a
tanulók tanúsítványt kaptak.
Második éve zajlik a Rétközi
Múzeummal közös projektünk
mely lehetőséget nyújtott az 5.
és 6. osztályosoknak az előző
tanévben Vajára látogatni, az
idén pedig a helyi református
és katolikus templom megtekintése mellett a templomok
történetével is megismerkedni,
meglátogatni a Czóbel-kúriát,
és Czóbel Minka életéről, munkásságáról tájékoztatást kapni.
A 7. és 8. osztályos programba
bevont tanulók gasztronómiával foglalkoztak.
Ők Cigándra látogattak, ahol
kenyérlángost és kelt kalácsot
sütöttek a tájház munkatársaival, majd jó étvággyal el is
fogyasztották azt. Itthon hagyományos kolbászos krumplileves főztek és csőrögét sütöttek
a Hagyományőrző Kézimunka
Szakkör tagjai segítségével. A
finomságokat aztán jóízűen el
is fogyasztották.
A tanulmányi munka mellett
fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat a hagyományok tiszteletére és ápolására neveljük, ezért

Idén is több pályázatot nyújtottunk be, melyeket sikeresen
megnyertünk és olyan eszközök
sikerült lecserélni, mint az óvodai asztalok, székek, fejlesztő
eszközök. A képességfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk
és ezeket az eszközöket is folyamatosan újítjuk.
Fontosnak tartjuk a szülőkkel
való jó kapcsolat ápolását, támogatását, folyamatos kapcsolattartást és információ
átadását a gyermekek fejlődéséről, iskolaérettség
kritériumairól,
aktualitásokról.
Az egyre növekvő gyereklétszámnak köszönhetően
nagy
számban
jelennek meg szülők és gyermekeik minden év tavaszán
az „Ovicsalogató” elnevezésű rendezvényünkön. Ezen a
napon a már óvodás gyerekek
műsorral készülnek a látogatók
számára, ezután lehetőségük
van a vendégeknek is közös
kézműveskedésre. A szülők
beszélgethetnek az óvoda dolgozóival, betekintést nyerhetnek
a napirendünkbe. Pozitív vis�szaigazolás számunkra, hogy a
megjelent szülőkkel a következő
nevelési év szeptemberében újra
találkozhatunk.

Számos rendezvény, nyílt nap
és különböző témájú események
gazdagítják évünket. Első ilyen
élményszerző projektünk az
őszi munkálatok lebonyolítása.
Tapasztalatot szereztek ovisaink

mét megtapasztalni és átélni. Az
alkalmak megteremtésére segítőkész szülők nagylelkűségével
került sor.
Idén az egyik fő célunk az
egészséges életmódra neve-

a szőlőszüretről. Bővült ismeretük a szőlő feldolgozásáról.
Az őszi munkálatok projektünk
következő megmérettetése a
napraforgó betakarítása volt,
ahol új élményeket szereztek a
gyermekek. Szerencséseknek
tartjuk magunkat, mert minden
évben lehetőségünk van ellátogatni egy helyi almáskertbe,
ahol a gyerekek aktívan vettek
részt a munkálatokban. Jutalmul almát kaptak a termelőtől,
és kipróbálhatták a munkagépeket. Ezen projektek alkalmával
lehetőségük nyílt a munka örö-

lés, így nyílt nap keretén belül
„zöldségnapot” tartottunk közösen a szülőkkel.
November első hetén kerül
megrendezésre a Márton napi
lámpás felvonulás, szintén a
szülők közreműködésével. Örömünkre szolgál, hogy a rendezvények gyakoriságának ellenére
nem csökken le az érdeklődők
száma, és az is, hogy gyermekeink fejlesztésére a sok szereplés,
próbák és készülés ellenére mindig jut időnk és lehetőségünk.
Ez a jól megszervezett napi, heti
rendnek és az óvodapedagógu-

sok rugalmasságának és hivatástudatának köszönhető. Óvodánkban számos tehetségműhely működik, mely a gyermekek erősségeit figyelembe véve
fejleszti a képességeiket. Ilyen
például a „kreatív kezecskék”,
„fittball” „zene-ovi” „Így tedd
rá”- néptánc, „Mesekuckó”.
Idén is nagy hangsúlyt fektetünk a decemberben tartandó
ünnepeinkre. Első jeles napunk
a Mikulás, amikor minden
csoport lelkesen készül, hogy
mosolyt csaljon a Mikulás arcára, és jutalmul átvehesse tőle
a kis csomagot. Ezt követi az
adventi gyertyagyújtás, melyre
nagy lelkesedéssel készülnek az
óvoda dolgozói és
a gyerekek, mivel
szeretnék elkápráztatni a község
lakosságát a színvonalas műsorukkal. Az év utolsó
és egyben legnagyobb volumenű
ünnepét, a karácsonyt meghitt családias környezetben töltjük a gyermekekkel.
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda dolgozói és kis lakói nevében kívánunk minden kedves
olvasónak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt!
Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot!
ajándékot, szeretetet, s mindent,
ami fontos neked!
Ajtód elé fehér bársonyt, így
kívánok Neked szép és boldog
Karácsonyt!
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2019. január 1. – 2019. november 30.
Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltő szívvel virraszt
sok-sok éjszakán. (Csanádi Imre)
2019. évben lapzártáig 13 családhoz kopogtatott a gólya, 8 lány és
5 fiú újszülöttel ajándékozta meg őket. A családokkal valamennyien együtt örvendünk, jó egészséget, sok-sok örömet kívánva!
„… a szerelem olyan, mint a fa:
magától növekszik,
mély gyökeret ereszt egész valónkba,
és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
(Victor Hugo)

2019. évben községünkben18 házasságkötés történt. Szeretetteljes, hosszú, boldog éveket kívánunk valamennyiüknek!

Fénnyel táncol az ég,
Nem búcsúztat még,
Most is szépet remél,
Hogy holnap újra felkél.

Figyelő tekintetek fentről
Várják, ami jő lentről,
Ékesebben tündököl velük,
Onnan üzen majd nekünk.

Béke honol a tájakon,
Csend ül az ágakon,
Lopva suttogja a szél,
Nesztelen ma az éj.

Hitem rabja vagyok rég,
Szívemben nagy üresség,
Veled egy életen át még,
Nem kérek mást én.
(Zsolnay Dániel)

2019. évben községünk 10
lakójától búcsúztunk, 5 nő és
5 férfi személyében. A hozzátartozók fájdalmában őszintén
osztozunk, vigasztalódást
kívánunk!

fontos számunka, hogy kellő
figyelmet szenteljünk az adventi és a karácsonyi készülődésnek. Tanulóink díszeket készítettek a községi karácsonyfára,
melyet az első adventi vasárnapon helyeztek el. Tanulóink
adták az első adventi vasárnapon a műsort, énekükkel és
az elmondott versekkel igazi
adventi hangulatot teremtve.
Az iskolai karácsonyi műsor
meghitt szépsége és varázsa
lelki feltöltődést adott kicsiknek és nagyoknak, mindazoknak, akik jelen voltak. A műsor
után karácsonyi vásár forgatagában mindenki talált magának
finomságokat, melyről a szülők és a szülői munkaközösség
gondolkodott.
Az iskola előtti betlehem

emlékeztet bennünket a csodára: a kis Jézuska születésére, a
karácsony csodájára, a szeretet
fontosságára:
„A szeretetnél nincs
nagyobb erő,
Ez minden évben
egyszer érthető.
Ha ez az igazság,
Legyen hát világosság!
Mért nem, ó, miért nem –
én csak azt nem értem, –
Mért nincs minden áldott nap
karácsony?”
(Bródy János)
Az iskola dolgozói, tanulói nevében kívánok minden
kedves olvasónak békességet,
áldott karácsonyt és boldogságot hozó újesztendőt!
Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

A kisbirtokosi kúria a 7,5
hektáros, 2014-ben felújított,
200 éves történeti kertben áll.
A kúria a Czóbel-család lakhelyéül szolgált Czóbel Minka
költőnő 1947-ben bekövetkezett haláláig.
Az épület klasszicista stílusú, földszintes. Főhomlokzata
2+3+2 nyílástengelyű, háromszög oromzatú. Hátsó parkra

néző, 3+3+3 tengelyes homlokzatán terasz, széles áttört

kőkorlátos lépcsőfeljáró van.
Nyomott manzárd tetőszerke-

Czóbel Minka /1855-1947/ költő és
műfordító Anarcson, az anarcsi kúriában élt és alkotott.
A Czóbel-kúria műemléki felújítása
2015-ben valósult meg.

Mesemondó verseny Ilk

1. helyezést ért el Berta Zalán 1. osztályos tanuló
Különdíjban részesült Szabó Luca 3. osztályos tanuló
Eredményesen szerepelt:
Paszternák Anna és Végh Lilla 1. osztályos tanuló
Kecskeméti Violetta 3. osztályos tanuló
Tóth Kata 4. osztályos tanuló

Bethlen kupa Ilk

3. helyezés ért el a csapat, melynek tagjai: Spanyol Noel 4.
osztályos tanuló, Ficsóri Dávid 5. osztályos tanuló, Sztojka
Krisztián, Somogyi Ferenc Márk, Sallai Dávid, Benke László
6. osztályos tanulók
Történelem verseny Ilk

Az eredményesen szereplő csapat tagjai: Sallai Dávid (6. o.),
Takács Viktor (7. o.), Haraszti Virág (8. o.), Sallai Szabolcs
(8. o.)

Gyulaházán helyesírási versenyen

Eredményesen szerepelt:
Berta Lara és Peti Attila 3. osztályos tanuló
Kelemen Lili és Szabó Evelin 4. osztályos tanuló

A csapat tagjai: 1. csapat: Ficsóri Dávid (5. o.), Pirigyi Anita (6.
o.), Molnár Petra Ilona (7. o.), Bori Blanka (8. o.)
2. csapat: Kosztig Csenge (5. o.), Varga Blanka (6. o.), Tótik
Veronika (7. o.), Smohai Réka (8. o.)
A Rétközi Múzeum által Anarcs községünk jeles épületei témakörben meghirdetett rajzpályázatra is szép számmal neveztek
tanulóink.
1. helyezést ért el Kovács Sándor (6. o.),
2. helyezést ért el Csercsa Dániel (5. o.),
3. helyezett Benke László (6. o.) lett.
Különdíjban részesült: Kosztig Csenge és Benke Izabella, mindketten 5. osztályos tanulók.

zetű. A timpanon hossztengelyének felső részén egy kerámia
rozettával díszített kerek nyílás húzódik. Az épület bejárata
kőkeretes, liliomos zárókővel
összefogott.
A kúria körül található parkot Czóbel Albert különleges
fafajokkal gazdagította. Így
került a kertbe japánakác, páfrányfenyő, tulipánfa, liliomfa,
juharfélék, vérbükk, kocsányos
tölgy, platán, éger, fűz.

lett a Czóbel-kúria, melyet
az 1800-as évek elején
Czóbel László építtetett.

Versenyek eredményei:

Gyulaházán kommunikációs versenyen két csapatunk szerepet
eredményesen.

A megyei értéktár része a Czóbel-kúria
pített környezet szakÉ
területi kategóriában
a Megyei Értéktár része
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„Mentsük meg a bárókertet!”

Őszi áldás
Kis falu van a csendes Nyirségben,
Szép nagy kert, a falu közepében.
Légyen áldott minden egyes fája,
Minden egyes hajlongó fűszála!
Czóbel Minka
Kedves anarcsi Lakosok!

Községünk ékessége a
Bárókert a 2019. június 27-én
tomboló viharban súlyos károkat szenvedett. Ez a park sok
anarcsi számára személyes
kötődéssel, emlékekkel bír. Így
vagy úgy, de mindannyiunknak
fontos a kert. A régi valójában is nagyon szerettük, a felújítás után pedig az eredeti,
telepítéskori villás szerkezetét

visszakapva, faálllományában
is az eredetiségre törekedve
lett kedvencünk. Nem csak mi
anarcsiak látogattuk, látogatjuk a parkot, de a környező
települések lakói és az átutazó
turisták is szívesen töltik itt az
idejüket.
A felújítás után eltelt időszakban kezdtek szépen cseperedni a bokrok, cserjék,
örökzöldek, amikor is a vihar
a gyönyörűséges kertet letarolta. Siralmas, lelket fájdító volt
látni a vihar utáni állapotot.
Hatalmas fák kettétörve, tőből
kicsavarva, gyökerükkel az ég
felé nézve, átjárhatatlan utak,
letört ágak – ezek fogadtak a
vihar után. A pusztítás szinte
felbecsülhetetlen, mert a fák
50-100 év múlva nőnek olyanná, amilyenek a vihar előtt
voltak.

Anarcs Község Önkormányzata Kertész Zoltánné képviselő javaslatára 209/2019 (VII.
31) határozatával elkülönített
számla nyitását szavazta meg,
ahová bárki – anarcsi és nem
anarcsi, aki szívén viseli a
Bárókert sorsát – bármilyen
összeget utalhat, ezzel támo-

gatva a „Mentsük meg a Bárókertet!” elnevezésű kezdeményezést. A befolyt összeget fák
vásárlására fordítanánk, mel�lyel a kertben elpusztult fákat
tudnánk pótolni.
Az elkülönített számla
száma: OTP 1174403415403746-10250000
A közlemény rovatban kérjük saját nevét és a „Mentsük
meg a Bárókertet!” feliratot
feltüntetni!
A „Mentsük meg a Bárókertet!” kezdeményezés fővédnöke Dr. Seszták Miklós
választókerületünk országgyűlési képviselője.

Anarcsi Hírmondó
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Hagyományőrzők
A

civil kezdeményezésre alakult Anarcsi
Őszikék Hagyományőrző
Csoport első fellépése
a 2019. november 30-án
megrendezett Idősek napja rendezvényen volt.
A lelkes amatőr csapat előadásában elhangzó anarcsi nóta;

Testületi ülések döntései, rendeletei, határozatai:

a Czóbel Minka által írt és Fráter Lóránd által megzenésített
Esik eső, sűrű cseppje, és szép
népdalok is elnyerték a közönség tetszését, akik hálás tapssal
jutalmazták a fellépőket.
Negyedik évét kezdte meg
az Anarcsi Hagyományőrző
Kézimunka Szakkör. Az elmúlt
években az iskolai karácsonyi
vásárokra készítettünk díszeket, népi falvédőket varrtunk,
melyeket a hazai rendezvényeken kívül 2018-ban Kisvárdában
a városi május 1-jei programon
is kiállítottunk. Az idén a szövés
került az érdeklődésünk középpontjába, s már folynak is az
előkészítő munkák.
A szakkör tagjai az „Anarcsi
iskolás gyermekekért” Alapítvány segítői is, így a kézimunkázáson kívül gasztronómiai
programokon is részt veszünk.

Népi ételeket készítünk, melynek munkafolyamataiba tanulókat is bevonunk. Együttműködés
keretében a Rétközi Múzeummal dolgoztunk egy projektben,
mely során kemencében sütöttünk kelt kalácsot, hurkát töltöttünk, kolbászos krumplilevest
főztünk és csörögét sütöttünk.
Nemrégen kaptunk egy régi
szövőszéket, melynek összeállítására szeretnénk kérni azon
anarcsiaknak a segítségét, akik
még tudják, hogyan kell szőni.

A bölcsisek mindennapjai

Az Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda-Bölcsőde és Konyha
2019. április 1-jén nyitotta meg
kapuit községünkben. Célunk,
hogy hosszú távon, minőségi
alapellátást biztosítsunk a családok számára. Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a kisgyermekeket nevelő családok

segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez, és biztosított
legyen számukra a magas színvonalú napközbeni ellátás.
Mivel mini bölcsődeként
működünk, így jelenleg a csoport létszáma 7 fő, az összetétele pedig 2 fiú és 5 lány, életkoruk 2-2,5 év tevődik össze. Eze-
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ket a gyerekeket szeptemberben
már az óvoda világa fogja várni. Ezért örömmel fogadunk új
jelentkezőket.
A gyermekekkel egyéni bánásmóddal, nagyfokú toleranciával,
türelemmel és nagy szeretettel
foglalkozunk egész tanévben.
Minden egyes gyermeket élet-

kori és egyéni sajátosságai,
képességei, szerint igyekszünk
kezelni és elfogadni.
A családi nevelést, szokásokat figyelembe véve gondozunk
és nevelünk. A mi közös és
legfontosabb célunk az egészséges, nyitott, boldog gyermek
nevelése.

Képviselő-testületi
ülés 2019. október 25.
• 2019. október 13-án Anarcs
település lakossága akaratát kinyilvánította, a választás
eredménye: Kertész Zoltán polgármester, Tarsoly Barna, Dr.
Somogyi Gábor, Takács Tamás,
Pintér László, Takács Nándor és
Kertész Zoltánné képviselők.
• Az új Képviselő-testület október 25-én tartotta alakuló ülését.
Az ülés ünnepélyes megnyitása
és a napirend elfogadása után
a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese, Petőné Fehér
Ágnes megtartotta tájékoztatóját
az eredményről. Ez után következett a képviselők majd a polgármester eskütétele. Az új Képviselő-testület felkérte a jegyzőt
egy új Szervezeti és Működési
Szabályzat megalkotására. Megállapításra került a polgármester
illetménye. Következett a Képviselő-testület bizottságainak a
megválasztása.
• A Képviselő-testület két bizottságot alakított:
– Pénzügyi Bizottság
Tagjai: Takács Tamás elnök
Pintér László tag
Kertész Zoltánné tag
– Ügyrendi Bizottság
Tagjai: Tarsoly Barna elnök
Takács Nándor tag
Dr. Somogyi Gábor tag
• Az alakuló ülésen a Képviselő-testület alpolgármestert nem
választott. A jegyző tájékoztatta
a Képviselő-testületet az összeférhetetlenségről, méltatlanságról és a vagyonnyilatkozati kötelezettségekről.
• A polgármesteri munkakör
átadás-átvételéről történt tájékoztatás.
Képviselő-testületi
ülés 2019. november 8.
• A megnyitó és a napirend elfogadása után a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a
két ülés között eltelt időszak
fontosabb eseményeiről.
• Következő napirend az alpolgármester megválasztása volt,
ahol a képviselő-testület polgármesteri javaslatra Tarsoly Barna
képviselőt választotta alpolgármesternek.
• Tarsoly Barna a választást
megelőzően az Ügyrendi Bizott-

ság elnökségéről lemondott. Az
Ügyrendi Bizottság új elnöke
Kertész Zoltánné lett, a tagok
pedig Takács Nándor és Dr.
Somogyi Gábor.
• Az alpolgármestert az Ügyrendi Bizottság elnöke feleskette, tiszteletdíja megállapításra
került.
• A Képviselő-testület döntött:
– 2019. évi idősek napja (kb. 2,5
millió Ft) – előterjesztő: Kertész
Zoltán polgármester
– 2019. évi advent (kb. 150 ezer
Ft) – előterjesztő: Kertész Zoltán polgármester
– 2019. évi szilveszter (kb. 600
ezer Ft) – előterjesztő: Kertész
Zoltán polgármester
– Faapríték kiosztásáról – előterjesztő: Kertész Zoltán polgármester
– 2019. évi közmeghallgatás
időpontjáról – előterjesztő: Kertész Zoltán polgármester
v Polgármesteri tájékoztatás
az elnyert pályázatokról:
– Orvosi rendelő felújítása

29.999.940,- Ft
– A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 7.794.068,- Ft
– Eszközfejlesztés belterületi
közterületek karbantartása

14.806.930,- Ft
– Óvodaudvar felújítása

4.222.218,- Ft
– Konyhafelújítás VP6

22.222.218,- Ft
– Konyha 2 BM

26.759.166,- Ft
•
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálta Kertész Zoltán
polgármestert
v Polgármesteri tájékoztatás
• 164/8. hrsz. ingatlan SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási
Hivatal határozatáról
• Köztemető ügyében per eltörléséről
• a katolikus temető egy részéből
került kialakításra köztemető
A képviselő-testület döntött:
• 2019. évi III./4 éves beszámoló elkészítéséről (december
15.) – Takács Tamás képviselő
javaslatára
v Képviselői javaslatok:
• Szociális társulási szerződésben foglaltak végrehajtása külö-

nösen az épület rezsijére kihatóan – Takács Tamás
• Önálló önkormányzati hivatal
lehetőségének megtárgyalása –
Takács Tamás
• Anarcs, Ady Endre utca 44.
szám alatt lévő lakás helyzetéről
tájékozódás – Pintér László
• Anarcs, Rákóczi út 1. szám
alatti lakás tűzfalának lebontása
– Pintér László
• Sportöltöző állagának megóvása – Pintér László
• Iskolás gyerekek 3 kereszteződésben történő átkísérése – Pintér László
• 587/3. hrsz. „poros-hegy”
bejárhatóságára megoldás keresése
• Önkormányzati erdő eladásának felvetése –Pintér László
• Beszerzések beazonosíthatóságára javaslat – Pintér László
• Polgármester képviselő-testület általi felszólítása a törvények
betartására – Pintér László
2019. november 8-án
tartott zárt ülés:
• egyszeri karácsonyi támogatás
10.000,- Ft – előterjesztő Kertész Zoltán polgármester
• 2 első lakáshoz jutó támogatás
Rendkívüli
képviselő-testületi
ülés 2019. november 13.
v Polgármester javaslat:
• 5000,- Ft pénzben kerüljön
kifizetése
• aki nem volt a rendezvényen
átveheti az önkormányzatnál
vagy kézbesítjük
Képviselő-testületi
ülés 2019. december 3.
v Polgármesteri javaslatok
• Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása – Kertész

Zoltán
• egyszeri karácsonyi támogatás
megállapítása – Kertész Zoltán
• szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.
(III.02.) önkormányzati rendelet módosítása – Kertész Zoltán
• helyi iparűzési adóról szóló 15/2009. (XII.21.) rendelet
módosítása – Kertész Zoltán
• Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendelet felülvizsgálataKertész Zoltán
• önkormányzati tulajdonban
lévő lakások bérletéről szóló
3/2007. (III.30.) önkormányzati
rendelet alapján szociális bérlakás meghirdetése – Kertész
Zoltán
• Anarcs Község Önkormányzata és az Anarcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő gazdálkodási megállapodás
jóváhagyása – Kertész Zoltán
• Közös Önkormányzati Hivatal
felülvizsgálata – Kertész Zoltán
• önkormányzat intézményeinek 2020. évi belső ellenőrzési
ütemterve – Kertész Zoltán
• Járási Startmunka Program
2020. évi tervezése – Kertész
Zoltán
• előre fizetős mérők felszerelése az önkormányzati bérlakásokba – Kertész Zoltán
• Megbízási szerződés a Hon
védsulival – Kertész Zoltán
v Képviselői javaslatok
• beszerzési szabályzat megalkotásáról – Takács Tamás
• polgármesteri tájékoztató –
Pintér László
Részletesebben a községi honalapon anarcs.hu olvashat a
testületi ülésekről.

Minden anarcsi lakosnak áldott
karácsonyi ünnepet és eredményekben
bővelkedő új esztendőt kíván
Anarcs Község Önkormányzata.
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A mi családunk is betlehem
Folytatás az 1. oldalról

S mi viszi, mi viheti még a
mai embert az Istenhez? A mai
embert, aki oly sok mindent el
tud intézni, meg tud oldani, aki
kényelmesen él. Akinek annyi
minden fontos és csak a maga
erejében bízik, mi viheti még?
Erre lehet egy válasz, amit kórházlelkészként sokszor megtapasztalok a betegágyaknál, hogy

a betegség egy nagyon különös
állapot, – amely sokszor gondolkodásra kényszeríti az embert. A
betegség ugyan velem történik,
de tőlem független, nem tudok
neki parancsolni, velem történik,
s mégis idegen tőlem. Nem akarok beteg lenni, de mégis foglyul
tud ejteni. Miért nincs hatalmam
a betegség fölött? S az ember
elindul egy szellemi- lelki úton,
mert élni szeretne, gyógyulást

keres. Lehet, hogy a betegség
egy csillag, ami rámutat egy útra,
mert amin vagyok, az nem jó
irányba visz. Szerencsés esetben rájövök, – és ahhoz nem is
kell betegnek lenni, de vannak
más megpróbáltatások – hogy
életem alakulása, előrehaladása,
megújulása, gyógyulása bizony
akkor történik, ha úgy, mint a
három király én is otthagyom a
biztonságot adó otthonomat, s

elindulok Betlehem felé, sőt le is
térdepelek és kérem a magasságból a segítséget.
A három király örömmel tért
haza, mert találkoztak az Istennel, – bízom benne, mi is tudunk
találkozni 2019 karácsonyában
az Istennel, – tudjon megszületni
a szívünkben, – a mi családunk
is betlehem legyen, ahová beköltözhet az Isten.

z év május 5-én
E
Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök-

kel ünnepelt a közösség,
kenethozó asszonyok
vasárnapján, ami egybeesett május első vasárnapjával, amikor az édesanyákat is köszöntjük.

készítette. A szertartáson ezeket áldotta meg szentelt olajjal,
tömjénfüsttel és szenteltvízzel
a főpásztor.
A házigazda, Monostory Marcell parókus és az egyházközség
tagjai mellett az ünnepségen

jelen volt a kerület papsága, a
helyi római katolikus plébános
és a hívek, akik szintén ebben a
templomban imádkoznak hétről
hétre, továbbá az önkormányzat
képviselői és a város elöljárói,
valamint a meghívottak között

Idősek napja
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Szépkorú jubileumi köszöntése

Monostory Marcell parochus

Megszépültek görögkatolikus
templomunk falképei

A templom belső festése a
Nyíregyházi Egyházmegye és
az anarcsi hívek adományaiból,
az önkormányzat támogatásából
valósulhatott meg. A díszítő festéseket és a restaurálási munkálatokat Anducska Tibor végezte; a mennyezeti Pantokrátorfestményt Monostory Viktória

Anarcsi Hírmondó

2019. november 30-án községünk 60 éven felüli lakosait
köszöntöttük. A hagyományos
Idősek napja rendezvényen
Kertész Zoltán polgármester úr
ünnepi beszédében az idősek
iránti tisztelet, hála és megbecsülés fontosságát hangsúlyozta.
Elmondta, hogy az önkormányzat felelős gazdálkodásának
köszönhetően az idén is meg
tudják ajándékozni az időseket
5000 forinttal. A nemrég alakult

Anarcsi Őszikék Hagyományőrző Csoport énekszóval, majd
Bíró Józsefné verssel köszöntötte az ünnepelteket. A délelőtt művészvendégei Leblanc
Győző és Tóth Éva az operettek
világába varázsolták a közönséget, majd népszerű dallamok
csendültek fel előadásukban. Az
ünnepeltek körében nagy sikert
aratott műsor után került sor az
ebédre, mely az utánozhatatlan
anarcsi töltött káposzta volt.

volt Béres József, Anarcs neves
szülötte is.

Tisztelet az éveknek
Tisztelet az elszállt hosszú éveknek,
Becsületes, sok-sok dolgos kezeknek.
Hosszú éveken át szorgalmasan éltünk,
Évek múlásával nyugdíjasok lettünk.
Anyák, Apák családot neveltünk,
Szeretetben, békességben együtt éldegélünk.
Egy év ugyan elszállt felettünk,
A jó istennek ezt szívből köszönjük.
Öregség, ez is egy múló állapot,
Út mit fáradt lábunk koptatott.
Idősek lettünk, mi sok évet takar,
Volt sok tél, ősz és tavasz.
Tisztelettel emlékezünk mindazokra,
Kik nem lehetnek közöttünk otthonunkba.
Mi még itt vagyunk, ünnepeltek
vagyunk,
Tisztességben megőszült homlokunk.
Kis falunk bölcsőnk ringatója,

Itt neveltük gyermekeinket a becsületes
életmódra.
Elrepültek az évek bizony felettünk,
Nem csak a rosszra, a szépre is emlékszünk.
Ami elmúlt vissza soha nem tér,
De a szeretet szívünkben örökké él.
Ünnepelni jöttünk itt ma össze,
Hálánkat és szeretetünket még szorosabbra kösse.
Köszönetet mondunk azoknak mindezért,
Kik megrendezték számunkra ezt a szép
estét.
Idősek napján mikor összejárunk,
Benne szinte egy családban találunk.
Adjon isten még sok boldog évet,
Békességet, otthont, erőt, egészséget.
Antóni Sándor

dőseinket meg kell
Idaadók,
becsülni, hisz ők a pélaz értékek hordozói és továbbadói.

Magyarország Kormánya
az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti
társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a Magyarország
nevében köszönti a 90., a 95.,
a 100., a 105., a 110. és a 115.
életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat.
„Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és
tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a
társadalom tagjai, közösségei,
intézményei részéről.”
Ezen nemes gondolatok
szellemében Anarcs Község Önkormányzata nevében
Kertész Zoltán polgármester
úr köszöntötte községünk 95
éves lakóját Bencs Miklósné
Margitka nénit. Az ünnepeltet
népes családja is köszöntötte
ezen a jeles napon.
Bencs Miklósné 1924.
november 22-én Barna Margit néven látta meg a napvilágot Szabolcsveresmarton
első gyermekeként a dohánytermesztéssel foglalkozó családnak. Őt és négy kisebb
testvérét is görögkatolikus
vallásos szellemben nevelték.
A család 1940-ben átköltözött
Anarcsra, itt is dohánytermesztéssel foglalkoztak, amiből az egész család kivette a
részét.
Az 1947-es év nagy fordulatot hozott életében, ekkor
ment a férjhez a vasúton dol-

gozó Bencs Miklóstól. Ettől
kezdve vezette a háztartást,
majd nevelte két gyermeküket
az 1949-ben született Katalint és az 1953-ban született
Miklóst. Férjével fontosnak
tartották, hogy taníttassák
gyermekeiket, de azt is, hogy
megtanítsák nekik a munka
szeretetét. Nagymamaként
sokat vigyázott három fiú és
egy leány unokájára, de még
a dédunokák neveléséből is
kivette a részét, mert nyolc
dédunokának, öt leánynak
és a három fiúnak is mindig
a szeretetét, gondoskodását
adta. A Jóisten abban a kegyelemben részesítette, hogy már
van egy kisfiú ükunokája
is, amit bizony nem sokan
mondhatnak el magukról.
Férje elvesztése után a családja óvó, féltő szeretete és
gondoskodása vette és veszi
mai napig is körül.
Mindig a szeretet, a munka
és családjának boldogulása,
unokák, dédik és kis ükunoka jelentette és jelenti ma is
számára a legnagyobb boldogságot.
A 95. születésnapja alkalmából Margitka néninek
ezúton kívánunk erőt, egészséget, családja körében eltöltött szép hosszú életet.
KZné
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Az Anarcsi Református Egyházközség

JÓTÉKONYSÁGI
BÁLT
rendez

A rendezvény ideje:

2019. december 31. 19 órakor

A rendezvény helye:

Anarcs, Általános Iskola

Belépődíj:

vacsorával 7.000 Ft személyenként

Jegyek: korlátozott számban (120 db) csak elővételben kaphatók
a Csillag Közösségi Házban
Anarcs, Kossuth u. 37. szám alatt
december 30-ig.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-16 óráig

Kérjük, hogy a bálra érkező vendégek lehetőség szerint tombolatárgy
felajánlással támogassák a rendezvényünket!








Megnyitóműsor
Élőzene
Tánc
Tombola értékes nyereményekkel
Vacsora, éjfélkor virsli és pezsgő
Büfé
Jó szórakozást kíván a

Református Egyházközség Presbitériuma

Ünnepi miserend
a katolikus templomban
december 20. péntek Lelkigyakorlat du. 5-től
december adventi koncert a templomban
december 22. gyertyagyújtás
december 24. Szenteste este 7 óra Szent Liturgia
december 25. de. 11 óra Szent Liturgia
december 26. de. 11 óra római szentmise
december 27. 8.00. Szent Liturgia

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink
a református templomban:
december 19-21 és 23. (csütörtök-szombat, hétfő) 18.00 óra:
Bűnbánati istentiszteletek
december 24. Szenteste 18.00 óra – Ünnepi istentisztelet –
gyermekek karácsonyi műsora
december 25. Karácsony 1. nap: 11.00 óra –
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
december 26. Karácsony 2. nap: 11.00 óra –
Ünnepi istentisztelet
december 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet
december 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet

Temploma tornyának
éke a toronyóra

Régi vágya a református gyülekezetnek, hogy a háborúban
megsemmisült toronyórát újraépítsük, ami nemcsak a református gyülekezetnek, hanem a
településnek is ékessége és látványossága lehet.
Örömmel adok
hírt arról, hogy
egy
pályázati
kiíráson eredményesen szerepelt
egyházközségünk és 1,7 millió
forintot nyertünk
el ehhez a beruházáshoz. A presbitérium 2019.
október
22-én
egyhangú határozattal jóváhagyta
a munka kivitelezését a bekért
árajánlat alapján, amelynek a
harangvillamosítással együtt a
teljes költsége 3,9 millió forint.
Jelenleg 2 millió forint áll gyülekezetünk rendelkezésére erre a
munkára.
Hiányzik a megvalósításhoz
1,9 millió forint.
Itt szeretném kérni az önök

segítségét és támogatását, reformátusok és nem reformátusok,
anarcsiak és Anarcshoz kötődő
jóérzésű és segítőkész emberek
támogatását abban, hogy adakozásukból és felajánlásaikból ezt
a munkát elvégezhessük.
Adakozni lehet
személyesen a
Lelkészi Hivatalban, ill. a Csillag
Közösségi Házban (Anarcs, Kossuth u. 35. és 37.),
valamint az egyházközség OTP
Banknál vezetett
számlaszámára: 1174403420037446 (közlemény rovatban
tüntessék fel a
nevet és a „toronyóra” szót)
Reméljük, hogy támogató
partnerként sokan odaállnak
majd mellénk ebben az elhatározásunkban. Isten áldását kívánva
életükre, maradunk tisztelettel
és testvéri szeretettel:
Az Anarcsi Református
Egyházközség Presbitériuma

II.
Rákóczi Ferenc emlékév
A magyar Országgyűlés a pihent. A hagyomány szerint

2019-es évet II. Rákóczi Ferenc
emlékévnek nyilvánította azon
32/2018. (XI. 27.) OGY határozatával, amelyet II. Rákóczi Ferenc Gyulafehérvárott
erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke,
az Emberi Méltóság Tanácsa
elnökének kezdeményezésére egyhangúlag meghozott, és
a Magyar Közlöny 2018. évi
186. számában közzétett.
Anarcs és Rákóczi kapcsolata a szabadságharc idejére
datálódik. A nagyságos fejedelem Vajáról vezette csapatait Kisvárda felé, amikor is
Anarcson embereivel meg-

ez alkalommal ültettek három
nyárfát a falu határában.
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Isten szeretetnyelve A mi családunk

z információs társadaA
lom rengeteg mindennel megajándékozott min-

ket. Egyvalamit azonban
biztosan elvett: a csendet.
Már pár perc csend is feszültté
tesz. Okostelefon, zenehallgatás,
játék, internet, bármi jöhet, amivel lefoglalhatom az agyam, ami
estére teljesen elfárad. A csend
annyira idegen a számunkra,
hogy megijedünk tőle. Amikor
egyetemista voltam, Debrecenben a Kálvin téren volt a kollégiumunk. Egész nap és különösen
éjjel hallottam, ahogy zsong a
város, öt percenként csörömpöl
a villamos, zúgnak az autók,
vagy beszélgetnek emberek az
ablakom alatt. Először furcsa
volt a csendes falusi estékhez
képest, de viszonylag hamar
hozzászoktam. Olyannyira, hogy
amikor időnként hazamentem,
az otthoni csend tűnt egészen
szokatlannak. Mára ez a falusi
élet is felgyorsult.
Pár éve néhány napra egyedül visszavonultam egy csendes helyre. Kikapcsoltam a
telefonomat, nem beszéltem,
csak hallgattam. A csend először rémisztő volt. A külső zaj
elhallgattatása után a belső zaj
erősödött fel. Ijesztő volt mindezt meghallani. Aztán lassan
elcsendesedett minden. És végül
Istennel találkozhattam a csendben. Valaki szerint a csend Isten
szeretetnyelve. A csendben tud
igazán szólni hozzánk, megmutatni azt, amit máshogy nem
látnánk meg.
A régi karácsonyok csendes
ünnepek voltak. A betlehemeseken, a gyermekek dalain, a
templomi énekek dallamain

kívül nem szólt más. Erre a régi
csendre újra rá lehet találni.
Ha mindent kikapcsolok, ha a
belső zajokat is elhallgattatom,
megérkezem a csendes ünnephez. Ebben a csendes ünnepben
pedig megszólal Isten. Arra irányítja a figyelmemet, ami igazán fontos. A csend lehetőség,
hogy meglássam azt, ami eddig
rejtve volt előlem. Csöndesen
elinduljanak a szavaim a másik
ember felé. Újra beszélgetni
kezdjünk csak úgy, vagy arról,
ami igazán fontos. Vagy csak
egyszerűen hallgassunk, hogy a
csend érlelje bennünk az ünnepet.
Áldott Krisztus-várást és
boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek!
Diák Péter
református lelkész

Mert az ünnep azé,
aki csendben várja
Szabó T. Anna verse

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?
Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!
Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.
A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?
Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.
„Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.
És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

is betlehem

okszor nyugtatom a
szemem a karácsonyi
S
ikonon, s a kép hangulata

valami mély nyugalommal
tölt el, hat rám, – békét,
örömet érzek a szívemben.

De ugyanezt éljük meg, amikor a betlehemet, a Szent Családot látjuk meg akár bevásárlóközpontokban, akár utcákon,
tereken. Ott is ez a nyugalom
fogad minket, s a látvány a hétköznapok forgatagából a betlehemi csodába invitál bennünket.
Egy alkalommal ugyanígy
nézegettem az ikont, – a Szent
Családot láttam, az angyalokat,
a pásztorokat, a csillagot, az állatokat, a barlangistállót, a három
királyt, – s a három királyon
gondolkodtam el, alakjuk szinte
megelevenedett előttem. Azon
gondolkodtam, hogy ők miért
indultak el Betlehembe. Biztos
hallottak valamit a próféciákból, vagy valamilyen sugallatot
értettek meg, de ennek ellenére
tovább foglalkoztatott, s vajon
milyen érzésekkel indultak el,

milyen kérdések mozgatták
őket, csupán a kíváncsiság, vagy
a hódolat? Mi mozgathatta őket,
hogy otthagyják a biztonságot
adó palotájukat, a szolgasereget, a kényelmet, s vállalták a
veszélyt, a hideg éjszakai utazást. Ismerhették egymást, barátok voltak vagy vetélytársak?
Hol ismerkedtek meg? Nem
tudjuk, de összekötötte őket az
Ég és Föld Királyával való találkozás reménye.
Ezen tűnődve, azon gondolkodtam, hogy a mai embert,
legyen az „király” vagy „pásztor”, szegény vagy gazdag,
legyen bármilyen ember, MI
VISZ EL a Megváltóhoz, Jézus
Krisztushoz? Mi viszi el Betlehembe? Ma, amikor viszonylagos jólét van, amikor van terített asztalom, amikor van több
ruhám, amikor sok mindent meg
tudok vásárolni, – elvisz a hála
érzése Betlehembe, a templomba, a kápolnába, s hétről hétre
köszönetet mondok vasárnaponként az Istennek.
Folytatás a 2. oldalon

