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Pünkösd ünnepe
Pünkösd napja a Szent-

lélek eljövetelének és 
kiáradásának ünnepe, az 
Atya és a Fiú kölcsönös 
szeretetének kiáradása, 
az Isten szeretetében 
való elmélyülés, Isten 
szeretetének befogadá-
sa, s egyben az egyház 
megalapításának ünne-
pe. A keresztény világ, a 
húsvét utáni ötvenedik 
napon ünnepli.

  
Amikor elérkezett pünkösd 

napja, ugyanazon a helyen 
mindnyájan együtt voltak.  
Egyszerre olyan zúgás támadt 
az égből, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, és 
egészen betöltötte a házat, ahol 
ültek.  Majd lángnyelvek jelen-
tek meg nekik szétoszolva, és 
leereszkedtek mindegyikükre.  
Mindannyiukat eltöltötte a 
Szentlélek, és különböző nyel-
veken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogy a Lélek szólásra indí-
totta őket. Ez idő tájt vallásos 
férfiak tartózkodtak Jeruzsá-
lemben, az ég alatt minden 
népből.  Amikor ez a zúgás 
támadt, nagy tömeg verődött 
össze. Nagy volt a megdöb-
benés, mert mindenki a saját 
nyelvén hallotta, amint beszél-
tek. (ApCsel 2:1-6)

Az ünnep elnevezése a 
görög pentekoszté, azaz ötve-
nedik szóból származik - hús-
vét utáni ötvenedik nap -,  így 
az ünnep  napja minden évben 
május 10-e és június 13-a közé 
esik. Bár pünkösdöt ünnepként 
csak a II. században említik 
keresztény írók (Tertullianus, 
Origenes), ünneplése egyidős 

az egyházzal, már 305-ben 
püspöki szinódus rendelte el a 
Szentlélek eljövetelének meg-
ünneplését.

Pünkösdöt a keresztény egy-
ház születésnapjának is tartjuk. 
A Szentlélek erővel, bölcses-
séggel, szeretettel töltötte el 
a tanítványokat, akik bátran 
kezdték el hirdetni az evangé-
liumot.

„Amikor pedig eljön a 
Vigasztaló, akit elküldök majd 
nektek az Atyától, az igazság 
Lelkét, aki az Atyától szár-
mazik, ő majd tanúságot tesz 
rólam;  de ti is tanúságot tesz-
tek majd, mert kezdettől fogva 
velem vagytok.” (Jn 15,26-29) 

A Pünkösdi Lélek, aki egy-
séget, békét, szeretet ad az 
Istenre vágyó embernek, aki a 
bábeli zűrzavart, a káoszt  meg-
szünteti, és harmóniát teremt 
Isten és ember között, ember 
és ember között, valamint az 
ember és környezete között, 
hogy az ember Isten erejével 
felülemelkedjen a bűn felett, 
az önzés felett, és az Isten sze-
retetében, közelségében érezze 
magát már itt a földön is. 

Megszólítjuk a Pünkösdi 
Lelket imáinkban, hogy Lelke-
sek, lelkesedéssel eltelt embe-
rek legyünk: Mennyei Király, 
Vigasztaló, igazságnak Lelke, 
ki mindenütt jelen vagy, és 
mindeneket betöltesz. Minden 
jónak Kútfeje, és az életnek 
megadója, jöjj el és lakozzál 
mibennünk. És tisztíts meg 
minket minden szennytől, és 
üdvözítsd, Jóságos, a mi lel-
künket!  

Monostory Marcell
parochus

„…erőt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek”

Pünkösd a Szentlélek 
kitöltetésének ünnepe és 

az egyház születésnapja. 

Sajnos statisztikák mutatják, 
hogy a mi időnkben nagyon vissza-
esett a bibliaolvasók, a templomlá-
togatók, az egyháztagok száma. 
Viszont növekedőben van a kétel-
kedők, a hitehagyottak és az isten-
tagadók aránya. Akik ismerik az 
emberiség történetét, azok tudják, 
hogy a közösségek leépülésének, 
romlásának biztos jele az igaz hit 
meggyengülése, s ezzel az erköl-
csök kihalása. Az ilyen társadalom 
vagy maga omlik össze saját súlya 
alatt, vagy nem lesz ereje ellenállni 
a kívülről jövő támadásoknak. Azt 
gondolom, hogy ennek vagyunk 
ma tanúi, ha országunkra, vagy a 
tőlünk nyugatabbra lévő társadal-
makra nézünk. 

Az egyház nem a hagyomány-
őrzésnek, az unalomnak vagy a 
szórakoztatásnak, hanem az újjá-
születésnek és az új életben való 
felnevelkedésnek a helye!

Ahol „erőt kaptok, amikor eljön 
hozzátok a Szentlélek” (Ap. Csel. 
1:8). A Lélek düna misz, azaz erő, 
energia. A Szent Lélek nem csak 
célt ad Isten gyermekeinek, hanem 
erőt is a cél eléréséhez! Az élet 
pedig erő kérdése. 

Az Istentől célt és erőt kapott 
embernek belső békesség is ada-
tik a Szentlélek által! A modern 
ember alapjában véve nyugtalan, 
ideges és békétlen.  Aki belül a 
lelkében nyugtalan, az akarva-aka-
ratlanul is kivetíti azt a világra, és 
az is nyugtalanná, felbolydulttá és 
békétlenné lesz. Ám akiben Isten 
gondolatai, Igéje és Szentlelke él 

és jár, az az ember isteni békessé-
get is nyer. Mert tudja, hogy élete 
jó irányba halad – Isten felé.  Tud-
ja, hogy ehhez az úthoz naponta 
erőt kap a Szentlélektől. Tudja, 
hogy élete: múltja, jelene és jövője 
Isten kezében van, ezért hát mit 
nyugtalankodjon, kételkedjen vagy 
féljen ott – az Isten tenyerén?

Az erő áradását olyan csodálato-
san megtapasztalták pünkösd nap-
ján a tanítványok, amikor megér-
kezett a megígért Szentlélek. Cso-
dálatosan megtapasztalták, mert 
átélték, hogy Ő valóban az erőnek 
a Lelke. Addig féltek, hiszen Jeru-
zsálemben voltak, abban a város-
ban, ahol Jézust halálraítélték és 
kivégezték. De akkor már nem 
gondoltak arra, hogy a hatalmas 
sokaságban bizonyára ott vannak 
azok az emberek is, akik Jézust 
halálra adták és utánuk is kinyújt-
hatják kezüket. Akkor már teljes 
bátorsággal szólták Isten üdvözítő 
szeretetének hatalmas tetteit. 

Isten kijelentette magát az ember-
nek a próféták és Jézus Krisztus 
által, és ez elég az üdvösségre. 
Bölcs szívvel ezt kell megragadni, 
és erről kell bizonyságot tenni ma 
is. Az egyházunk pünkösdi üze-
nete, hogy Jézussal csak a Szent-
lélek által találkozhatunk. Isten 
áldja meg pünkösdi ünnepünket az 
Őbenne való örömmel, isteni erő-
vel, szeretettel, józansággal, hogy  
életünk kisugárzó legyen és más is 
keresse ezt a krisztusi közösséget, 
amelyiknél nincs hatalmasabb cso-
da ezen a világon. 

Ámen
Áldott Pünkösdi ünnepeket 

kívánok!
Diák Péter ref. lelkipásztor
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Jótékonysági sportbál
A községünket is érintő 

2019. június 27-i vihar-
ban súlyosan megsérült 
a sportöltöző. 

A helyreállítási munkála-
tokat segítendő Dr. Somogyi 
Gábor sportelnök 
és Kertész Zol-
tán polgármester 
kezdeményezésé-
re Anarcs Község 
Önkormányzata és 
az Anarcs Sport-
egyesület 2020. 
február 29-én jóté-
konysági bált szervezett. 
Sportszerető anarcsiak és 
nem anarcsiak fogtak össze 
és támogatták a rendezvényt. 
Nagyon sokan anyagilag, 
mások tombola- és egyéb fel-
ajánlásokkal járultak hozzá a 

rendezvény sikeréhez. 
A bálon a mulatás mellett a 

focié volt a főszerep. Kis kiál-
lítással idéztük közénk a régi 
anarcsi csapatokat, focistákat. 
Hálás köszönetünk azoknak, 
akik megőrizték és kölcsön 

adták számunkra a 
régi fotókat. 

Kertész Zoltán pol-
gármester megnyitó 
beszédében hangsú-
lyozta, hogy példa-
mutató összefogással 
valósult meg a rendez-

vény. Minden támogató-
nak, segítőnek, résztvevő-

nek megköszönte az önzetlen 
segítséget. 

A rendezvény kiemelke-
dő eseménye volt, amikor 
Dr. Somogyi Gábor sportel-
nök köszöntötte a legidősebb 

anarcsi futballkapust, Bodó 
Ferencet, akinek a csapat örö-
kös tiszteletbeli tagja címet 
adományozta az Anarcs Sport-
egyesület. 

Feri bácsi olyan izgalmas, 
érdekes focikalandokról mesélt 
a résztvevőknek, melyek a mai 
fiatalok számára igazi kuriózu-
mok voltak.

A közönség soraiban élénk 
érdeklődést keltett, amikor 
az anarcsi csapat és a Vasas 
pályaavató mérkőzéséből vil-
lantottunk fel néhány jelenetet. 
A finom vacsora után hajnalig 
mulattak a sportszerető bálo-
zók.

Kertész Zoltánné
képviselő

Immár ötödik éve műkö-
dik a kézimunka szakkör 

községünkben. Amikor 
elkezdtük, nem is gon-
doltam volna, hogy ilyen 
sikeres lesz kis közössé-
günk. 

Az évek folyamán nagyon 
sokféle tevékenységet végez-
tünk. Horgoltunk karácsonyi 
díszeket az iskolásoknak kará-
csonyi jótékonysági vásárra, 
varrtunk feliratos felvédőket, 
melyeket rendezvényeken hasz-
náltunk, és ma is jó szolgálatot 
tesznek az iskola előtti „kis-
ház” díszítésekor, az idén pedig 
már a szövéssel is megpróbál-
koztunk. Igaz, ezt a munkát 
félbe kellett hagynunk a koro-
navírus miatt. A tevékenysé-
günk nemcsak a varrás, hanem 
a hagyományos ételek készíté-
se, melyeket iskolai, közösségi 

rendezvényeken készítettünk. 
Sütöttünk lapcsánkát, fánkot, 
csörögét, krumplilángost, főz-
tünk savanyú krumplievest füs-
tölt kolbásszal, a tanulók nagy 
örömére, mert ezeket nekik 
készítettük. A Rétközi Múze-
ummal közös projektünk során 
még hurkát is töltöttünk a gyer-
mekekkel közösen, ami igen 
finomra sikerült, mind egy szá-
lig el is fogyott. 

A szakkörösökkel évzáró 
uzsonnánkon az erdélyi balmost 
kóstoltuk meg. Nagy örömmel 
tettünk eleget Dr. Somogyi 
Gábor háziorvosunk és Kertész 
Zoltán polgármester úr kéré-

sének, amikor a jótékonysági 
sportbálra káposztát töltöttünk. 
A kézimunka szakkör tagjaival 
a Czóbel Napok kiállításának 
előkészítésében is részt vállal-
tunk, hoztuk és válogattunk a 
szebbnél szebb kézimunkákat. 
Nagyon sok régi fotót is össze-
szedtünk a régi fotókból nyílt 
kiállításra. Lelkes kis csapatunk 
az idén is bővült új tagokkal, és 
szívesen láttuk azokat is, akik 
egy-egy alkalomra látogattak el 
hozzánk. 

Valljuk, hogy nekünk tovább-
ra is fontos a hagyomány, a 
múlt tisztelete.
Kertész Zoltánné, szakkörvezető

Hagyományőrzők

 Ap. Csel. 1,8
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. évi munkájáról
Anarcs Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
2020. január 21. napján tar-
totta ez évi első rendkívüli, 
zárt ülését, melyen a telepü-
lési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásának fel-
tételeként előírt önkormányza-
ti rendelet alapján elbírálta a 
benyújtott kérelmeket. 

Döntött a szociális bérlakás 
bérleti jogának elnyeréséről, 
valamint a rendkívüli települési 
támogatási kérelmekről.

Anarcs Község Önkormány-
zatának Ügyrendi Bizottsága 
2020. január 27. napján tar-
totta idei, első nyilvános ülé-
sét, melyen megvitatta Takács 
Nándor képviselő, bizottsági 
tag javaslatát a polgármester 
szabadságolásáról és annak 
kialakítandó rendjéről, valamint 
a képviselők vagyonnyilatko-
zat tételével kapcsolatos eljárás 
szabályozásáról.

Anarcs Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete 2020. január 28. napján 
megtartotta következő ren-
des, nyilvános ülését melyen 
döntött a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal létre-
hozásáról szóló megállapodás 
módosításáról, polgármesteri 
tájékoztatót hallgatott meg az 
előző ülés óta történt fonto-
sabb eseményekről, intézkedé-
sekről, módosította szervezeti 
és működési szabályzatát, és 
nyilatkozott MNV Zrt. megke-
resésére.

Elfogadta Anarcs Község 
Önkormányzata és a fenntar-
tásában működő intézmény 
beszerzési szabályzatát, felül-
vizsgálta az Anarcs Község 
Önkormányzata és az Anarcs 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata között létrejövő gaz-
dálkodási megállapodást, véle-
ményezte a Nyíregyházi és a 
Kisvárdai Tankerületi Központ 
által javasolt iskolai körzetha-
tárokat.

Tárgyalta a Pintér László 
képviselő által benyújtott, Ker-
tész Zoltán polgármester elleni 
fegyelmi eljárás kezdeményezé-

séről szóló előterjesztést, melyet 
nem támogatott a testület, majd 
elfogadta a képviselői interpel-
lációkra adott válaszokat, Pintér 
László képviselő előterjeszté-
seit is megvitatta, majd dön-
tött a sportöltöző felújításáról 
és a szeméttelep rekultiváció-
jával kapcsolatos feladatokról, 
majd polgármesteri tájékoztató 
hangzott el a Digi Kft. megke-
reséséről az építendő átjátszó 
toronyról.

Képviselő-testület 2020. 
február 4. napján megtartott 
rendkívüli, nyilvános ülésén 
tárgyalt a Sportöltöző felújítá-
sára beadott ajánlatokról, majd 
2020. február 5. napján megtar-
tott ülésén elbírálta és döntött a 
beruházás kivitelezőjéről.

Anarcs Község Önkor-
mányzatának Pénzügyi 
Bizottsága 2020. február 13. 
napján megtartott nyilvános 
ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta: a Kistérségi Szociá-
lis és Gyermekjóléti Társulás 
2020. évi költségvetésének és 
a Gyulaházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetésének véleményezé-
se, Anarcs Község Önkormány-
zata 2020. évi költségvetésé-
vel kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítása, az önkormányzati 
tulajdonban lévő és hasznosít-
ható ingatlanok bérleti díjának 
megállapítása, valamint Takács 
Tamás tájékoztatóját hallgatta 
meg a pénzügyi alapbizonyla-
tok ellenőrzése kapcsán felme-
rült észrevételeiről.

A Képviselő-testülete 2020. 
február 14. napján megtartott 
rendkívüli, nyilvános ülésén 
döntött a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Gyula-
háza 2020. évi költségvetésének 
véleményezéséről, a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti Tár-
sulás Gyulaháza társulási meg-
állapodásának módosítására 
tett javaslatról, valamint véle-
ményezte a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. 
évi költségvetését.

Meghatározta a saját bevéte-
lek és az adósságot keletkezte-

tő ügyleteit, majd elfogadta az 
Anarcs Község Önkormányzata 
2020. évi költségvetését.

Megállapította az önkormány-
zati tulajdonban lévő és haszno-
sítható ingatlanok bérleti díját, 
döntött a polgármester 2020. 
évi szabadság ütemezéséről.

Határozott a Béres József TIT 
Kisvárdai Egyesülete támogatá-
sáról és a Czóbel Minka Óvo-
da- Bölcsőde és Konyha zárva 
tartására tett javaslat elfogadá-
sáról, a továbbképzési és beis-
kolázási terveinek elfogadásá-
ról, valamint az intézménybe 
történő beiratkozás időpontjára 
tett javaslatról. 

Megismerte a sportöltöző 
tetőfedési munkálataira kötendő 
vállalkozási szerződés szövege-
zését és módosította a beszerzé-
si szabályzatát. 

Döntött a nemzeti identitás 
pályázat eszközbeszerzéséhez 
szükséges árajánlatkérésről, 
valamint az Anarcsi Sportegye-
sület rendkívüli támogatásáról.

Lakossági kérést bírált el, 
megújította a folyékony hulla-
dék összegyűjtéséről szóló köz-
szolgáltatási szerződését, módo-
sította Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.

Engedélyezte a Czóbel Minka 
Óvoda – Bölcsőde és Konyha 
maximális létszámtól való elté-
rését, árajánlatok megkéréséről 
döntött a Magyar Falu Program 
pályázataihoz.

Határozott közlekedési táb-
la áthelyezéséről a Dózsa utca 
– Vasút utca kereszteződésé-
ben, valamint a Kossuth utca – 
Dózsa utca kereszteződésében.

2020. február 27. napján 
megtartott rendkívüli, zárt 
ülésén döntött első lakáshoz 
jutó fiatalok támogatásáról, 
összeállította a közfoglalkozta-
táshoz közvetítendő névsort.

Ugyanekkor megtartott rend-
kívüli, nyilvános ülésén nyi-
latkozatot fogadott el a VIS 
MAIOR pályázatához.

A Kormány által a 40/2020. 
(III.11.) Kormányrendelet-
tel kihirdetett veszélyhelyzet 
idejére vonatkozó, az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyez-

tető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következ-
ményeinek elhárítása és Anarcs 
község lakossága egészségének 
és életének megóvása érdeké-
ben a polgármester az alábbi 
intézkedéseket hozta: 2020. 
március 16-tól a Czóbel Minka 
Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
intézményben határozatlan idő-
re, de legfeljebb az általános 
iskolákra vonatkozó digitális 
munkarend fennállásának ide-
jére, rendkívüli szünetet rendelt 
el, szabályozta a gyermekek 
intézményi étkeztetését, vala-
mint településen állandó lakó-
hellyel rendelkező, vagy a tele-
pülésen tartózkodó 70. életévét 
betöltött személyek önkén-  tes 
karanténba vonulását. 

Határozott az anarcsi állandó 
lakcímmel rendelkező, életvi-
telszerűen Anarcson tartózkodó 
– családok részére „egészség-
ügyi csomag” támogatásról.

Döntött a Magyar Állam-
kincstártól kapott információk 
alapján, a napi egyszeri meleg 
étkeztetés napi két kisétke-
zéssel (tízórai, uzsonna) törté-
nő kiegészítéséről, melyet az 
önkormányzat 2020. március 
25-től biztosított. Megemelte a 
gyermekétkeztetés nyersanyag 
normáit, valamint a Segítőkéz 
Szociális Ellátó Szolgálatot 
jelölte ki szakmai feladatellátó-
nak mind az idős ellátás, mind 
az otthonukban élő fogyatékos 
emberek ellátása tekintetében.

Polgármesteri határozat 
született az „Anarcsi Czóbel 
Minka Óvoda- Bölcsőde és 
Konyha” című, 450452 szá-
mú Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása pályá-
zatban megvalósuló napelemes 
fejlesztés kivitelezéséhez és 
eszközbeszerzéséhez árajánlat-
ok beszerzéséről, az „Eszköz-
fejlesztés belterületi közterület 
karbantartása” című, MFP-
KKE/2019 3020580480 pályá-
zat alapján történő eszközbe-
szerzéshez, illetve az „Óvoda 
udvar” című MFP-OUF/2019 
3021140010 kódszámú pályázat 
alapján óvodai eszközök beszer-
zéséhez kapcsolódó árajánlatok 
megkéréséről.

Váriné Lunczer Enikő aljegyző

A Magyar Falu Prog-
ram MFP-NHI/2019-

3004165740 számú A nem-
zeti és helyi identitástudat 
erősítése című pályázat 
rendezvényei

Községünkben 2020. január 
hónapban a Magyar Falu Prog-
ram  nemzeti és helyi identi-
tástudat erősítése című pályá-
zat keretében a Czóbel Napok 
rendezvényeire került sor. 2020. 
január 16-án ünnepélyes keretek 
között a Czóbel-kúriában régi 
fotók, kézimunkák, festmények 
kiállítását nyitottuk meg. A fotó-
kat a község lakói adták köl-
csön. Ezeken a múlt századbeli 
fényképeken megelevenedtek a 
családi, katonai és sportesemé-
nyek, ünnepi alkalmak, óvodai 
és iskolai pillanatok.

A szebbnél szebb kézimun-
kákat a helyi lakosok ajánlották 
fel a kiállításra. A szekrényekből 
előkerültek a régi hímzett, hor-
golt terítők, keresztszemes pár-
nahuzatok, szőttes kendők, gobe-
linek. A kiállított kézimunkák 
ámulatba ejtették a látogatókat. 
A kiállítás részét képezték azok 
a festmények, grafikák, melye-
ket az elmúlt években Anarcson 
megrendezett nyári képzőművé-
szeti alkotótáborokban résztvevő 
művészek ajándékoztak közsé-
günknek. Ezeket is először lát-
hatták az ide látogatók. 

A kiállítás megnyitóján Ker-
tész Zoltán polgármester úr 
köszöntötte a vendégeket. 
Köszönetet mondott a fotókat, 
kézimunkákat rendelkezésre 
bocsátó anarcsiaknak, hogy segí-

tették a kiállítás megvalósulá-
sát. Ezt követően Bíró Józsefné 
felolvasta a Czóbel Minka Isten 
szava című versét.

Kertész Zoltánné a Czóbel 
Minka Baráti Kör titkára szólt 
arról a szellemi örökségről, 
melyet Czóbel Minka hagyott 
számunkra. Az értékek megőr-
zése, a múlt megőrzése és átörö-
kítése a jövő számára egy-egy 
ilyen kiállítással elérhetővé 
válik, ezért is fontos ennek a 
programnak a megvalósulása – 
hangsúlyozta. 

Az énekszó is helyet kapott 
ezen a megnyitón. Az Őszikék 
Hagyományőrző Csoport elő-
adásában felcsendült a Czóbel 
Minka által írt Esik eső sűrű 
cseppje című dal. Ezt követő-
en a vendégek megtekintették a 
tárlatot. 

A kiállítás nagy népszerűség-
nek örvendett, és büszkék vol-
tunk rá, hogy a falu lakóin kívül 
más községekből is ellátogattak 
hozzánk.

2020. január 17-én déli 12 
órakor, Czóbel Minka halálának 
73. évfordulója alkalmából emlé-
keztünk meg a költőnő sírjánál. 
A síremléken lévő lélekharang 
kongására összegyűlt megem-
lékezőkhöz Kertész Zoltánné 
szólt. 

Diák Péter református lelkész 
és Monostory Marcell parochus 
megáldotta a költőnő síremlékét.

Az emlékezés koszorúját 
Kertész Zoltán polgármester és 
Tarsoly Barna alpolgármester 
helyezte el a község nevében. 

Az óvoda és iskola részéről 
Pirigyi Anita és Varga Blanka 6. 

osztályos tanulók koszorúztak.
A Czóbel Minka Baráti Kör 

emlékező koszorúját Csépke 
Dóra és Kertész Zoltánné helyez-
ték el.

Február hónapban a Magyar 
Falu Program  nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése című 
pályázat keretében Dr. Béres 
József születésének 100. évfor-
dulójára emlékeztünk, 2020. feb-
ruár 3-án, 13 órai kezdettel a 
Czóbel-kúriában. 

Az emlékünnepségre számos 
vendég gyűlt össze. Jelen vol-
tak az általános iskola 8. osztá-
lyos tanulói, községünk lakói, 
Kisvárdáról és más településről 
is tiszteletüket tették. A kiállí-
tás megnyitóján Kertész Zol-
tán polgármester köszöntötte a 
vendégeket,  Kertész Zoltánné 
a Czóbel Minka Baráti Kör tit-
kára méltatta Dr. Béres József 
munkásságát, majd arról beszélt, 
hogyan kötődik a Béres-család 
községünkhöz.

A Béres József 100 pályázat-
ra írt visszaemlékezését Maklári 
Sándorné, Olgi tanító néni olvas-
ta fel. Írását ez alkalommal is 
olyan élménnyel és átéléssel adta 
elő, mintha a jelenről beszélt 
volna. Soraiban megelevenedett 
idős Dr. Béres József iránt érzett 
tisztelete.

A kiállítás fő részét képez-
te a kisvárdai Szeifried Zoltán 
grafikai alkotásai, mely Béres 
József életét mutatja be. Művész 
úr a grafikai sorozatot szívesen 
szóban is prezentálta. Szeifried 
művész úr a kiállításra bemuta-
tás céljából magával hozta Dr. 
Béres József tiszteletére alkotott 
legújabb festményét, melynek a 
„Cseppben az élet” címet adta. 

2020. március 2-án a Dr. Béres 

József szüle-
tésének 100. 
é v f o r d u l ó j a 
tiszteletére ren-
dezett kiállítást 
megtekintették a 
Béres-család tagjai: ifj. Dr. Béres 
József, Béres Klára és Béres Mar-
cell. Kertész Zoltán polgármester 
úr köszöntötte a Béres-családot 
és a rendezvényen megjelent 
vendégeket, majd átadta a szót 
Kertész Zoltánnénak a Czóbel 
Minka Baráti kör titkárának, aki 
Béres-család Anarcs községhez 
való kötődéséről tartott ismerte-
tőt, majd a családdal kapcsolatos 
személyes emlékeiről szólt.

Ifj. Dr. Béres József meghatott-
sággal mesélt a gyermekkoráról, 
az Anarcshoz fűződő emlékeiről. 
Többek között részletesen hall-
hattunk édesapja kutatói mun-
kásságáról, gyógyító tevékeny-
ségéről és az emberekhez való 
jóságáról.

Béres Klára, idős Dr. Béres 
József menye is szólt az emléke-
iről, melyet egyetemista éveitől 
fogva gyűjtött. Emlékeiről, uno-
kai kötödéséről, és Jóska bácsi 
katonaéletéről beszélt Béres 
Marcell. Ő ma közgazdászként 
tevékenykedik a családi Béres 
Zrt. vállalkozásban.

Az alkalmon résztvevő 
anarcsiak is több, a családhoz 
fűződő emléket elevenítettek fel.

A Béres-család tagjai a kiál-
lítás anyagát nagy örömmel és 
érdeklődéssel tekintették meg. 
Meglepetés volt számukra látni 
az 50-es évekből fennmaradt osz-
tálynaplókat, melyekben Béres 
Józsefné, született Papp Katalin 
tanítónő kézjegye található. 

Benga Éva
közösségszervező

Látogatók a kúriában A Rétközi Bakancsosok 
Egyesület 80 tagja 

2020. február 22-én láto-
gatást tett az anarcsi 
Czóbel-kúriában és a 
Bárókertben.

Megtekintették időszaki 
kiállításainkat: a Béres József 
születésének 100. évfordulójá-
ra készített emlékkiállítást, a 
régi kézimunka- és régi fotó-
kiállításokat. A kúria nagyter-
mében a Czóbel-család törté-
netéről hallhattak tájékoztatót, 
majd közösen elénekeltük a 
Czóbel Minka által írt nóta-
szövegű „Száz szál gyertyát” 

nótát. A Rétközi Bakancsosok 
Egyesület anyagilag támogatta 
a „Mentsük meg a Bárókertet” 
felhívásunkat, mellyel hozzájá-
rultak a tavaly viharkárt szen-
vedett Bárókert megújításához. 
Köszönjük a felajánlást!

Kalinákné Bódi Anikó

Magyar Falu Program
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Önkormányzati hírek
Gyermek
étkeztetés

A kialakult  járványügyi 
helyzetre való tekintettel 2020. 
március 17-től  biztosítottuk a 
gyermekétkeztetést napi egysze-
ri meleg étkeztetés formájában, 
majd 2020. március 24-től a 
napi háromszori étkezést is tud-
tuk biztosítani. Az önkormány-
zat minden igénylőnek ételest 
vásárolt, így az ételt ki tud-
tuk szállítani, ütemezés szerint 
utcánként.

Szájmaszkok  
varrása, adomány

2020. március 20-tól Kertész 
Zoltánné képviselő szervezé-
sében megkezdtük a mosható 
szájmaszkok varrását. Pin-
tér László képviselő 190 db 
egyszerhasználatos maszkot 
adományozott a lakosság részé-
re. Az adományt és az önkén-
tesek által készített maszkokat 
dolgozóinknak és a lakosságnak 
osztottunk szét. Ezúton is szeret-
ném megköszönni az adományt, 
az önkéntesek és a kiosztásban 
dolgozók áldozatos munkáját. 

Egyszeri egész
ségügyi csomagot 

osztottunk
A kialakult járványügyi hely-

zetre való tekintettel az önkor-
mányzat költségvetése terhére 
polgármesteri döntés alapján az 
állandó lakcímmel rendelkező, 

életvitelszerűen Anarcson tar-
tózkodó családok részére lakott 
ingatlanonként, egyszeri egész-
ségügyi csomagot biztosított. A 
csomagok osztását 2020. már-
cius 26-án (csütörtökön) reggel 
kezdtük meg!  Az előkészítő 
munkálatokban és a kiosztásban 
segítettek: Kertész Zoltán pol-
gármester, Tarsoly Barna alpol-
gármester, Kertész Zoltánné, 
Váriné Lunczer Enikő, Sándor 
Ferencné, Punku Alexand-
ra, Karádi Brigitta, Kosztigné 
Katona Ibolya, Benga Éva, Peti 
József, Rohács Marianna, Tóthné 
Kovács Zsuzsanna, Kovács 
Krisztina, Huszti  Istvánné, Tóth 
Sándorné, Varga József.

Majális

Egy kis nosztalgia: a május 
elseje hangulatát idéztük meg 
a májusfával a Bárókert bejá-
ratánál.

Kertész Zoltán
polgármester

Világítás  
napele
mekkel
N a p e l e m e s 

l ámpa te s t eke t 
helyeztünk ki – 
lakossági jelzések 
alapján – azokra 
a helyekre, ahol a 
biztonságos köz-
lekedés nem volt 
megoldva.

90 éves 
köszöntése
2020. április 24-én a 

90 éves Takács Györ-
gyöt köszöntöttük 90. 
születésnapján!

Kívánok számára a 
magam, az Önkormány-
zat és egész Anarcs köz-
ség nevében erőt, egész-
séget, boldogságot!

Isten éltesse, Gyurka 
bácsi!

Béres adomány
A Béres-családújabb 

adománnyal segítette 
az anarcsiakat. Mintegy 
600 családhoz jutott el a 
nemes adomány a Béres 
Csepp, melyet ezúton is 
köszönök mindannyiunk 
nevében a családnak.

Béres 100
Béres József és kedves családja március 2-án 

meglátogattak bennünket. A találkozó után a 
család 100 db Béres termékkel ajándékozta 
meg az önkormányzatot. Ezeket a vitaminokat 
a 100 legidősebb anarcsi lakos részére adtuk 
át. Köszönjük szépen ajándékukat!

Kültéri tájékoztató 
tábla

Kihelyeztük a tájékoztató táb-
lát, mely jól látható a Kossuth 
utca felől. Reméljük, községünk 
lakóinak és az hozzánk látoga-
tóknak is elnyeri a tetszését!

Takács György
90 éves

K. Takács György, min-
denki Gyuri vagy Gyur-

ka bácsija jó egészségben 
betöltötte a 90. életévét. 
A várva várt eseményt 
egyelőre csak szűk kör-
ben ünnepelhette meg 
az ismert járványhelyzet 
miatt.

Takács György egész éle-
tében Anarcson élt, annak a 
bálványos háznak a szülötte, 
amely eredetihez hasonló álla-
potában látogatható a Sóstói 
Múzeumfaluban.

A katonakorában ejtőernyős-
ként szolgáló, majd a kereske-
delemben dolgozó, sokak által 
ismert, kitűnő memóriának és 
jó egészségnek örvendő Gyu-
ri bácsi élő történelemkönyv.  
Személyesen ismerte Czóbel 
Minkát, rengeteg emléket tud 
felidézni a múltból.

Születésnapján felesége, 
Marika és közeli családtag-
jai: kisebbik lányuk és csa-
ládja köszöntötte; távolabb 
élő lánya és családja egyelőre 
videóüzenettel kedveskedett 
Gyuri papónak, vigyázva az 
egészségére. Kertész Zoltán 
polgármester úr is köszöntötte 
és kívánt jó egészséget az ünne-
peltnek egy kimondottan erre 
az alkalomra készített 90-es 
számmal mintázott üveg bor-
ral, a távolságot szabályosan 
betartva. A 90 éves születésna-
pos miniszterelnöki emléklapot 
is vehetett át a szépkorúaknak 
járó jutalommal együtt. Gyuri 
bácsi rendkívül jó humorral, 
vidámsággal, tervekkel néz a 
következő évtized elé. 

Kívánunk Gyurka bácsinak 
erőt, egészséget, családja köré-
ben eltöltött hosszú, szép éle-
tet!

Lászlóffy Aladár: 

             Ha én...
Ha én kisiskolás leszek
télen, nyáron korán kelek,
táskám rendben, cipőm tiszta
nem fordulok azért vissza.
Beérek az iskolába
tárva nyitott ajtajába,
beülök a padba szépen,
el nem kések egész héten.
Bár vannak vagy huszonheten
a betűket megszeretem,
a leckémet tiszta lapra
elkészítem napról napra
Ha én kisiskolás leszek,
csoroghatnak az ereszek,
hullhat a hó a sapkámra,
én megyek az iskolába.

Nagy-nagy izgalommal, 
de annál nagyobb 

szeretettel várom a 
2020/2021. tanév első 
osztályos gyerekeit 
iskolánkba. Mindent 
megteszek, hogy a lehe-
tő legjobban érezzétek 
magatokat az iskolában 
és sokat fejlődjetek.

Jól felszerelt iskolánkban a 
gyerekek digitális táblán sze-
rezhetnek ismereteket. Nyu-
godt környezetben, szép tan-
teremben tanulhatnak. Nagy 
előny, hogy a kis létszámú 
osztályban egy-egy gyerekkel 
sokkal többet tudunk foglal-

kozni. Változatos módszerek-
kel tanítunk, minden tanuló 
egyéni igényeihez mérten 
differenciált oktatást folyta-
tunk. A jól összeszokott mun-
kaközösségben sok segítséget 
kaphatnak a gyerekek, ott-
hon érezhetik magukat. Ezen 
kívül sok szakmai segítséget 
is tudunk nyújtani, pl. fej-
lesztő pedagógus, logopédus 
és utazó gyógypedagógus is 
rendelkezésünkre áll. 

A digitális kapcsolattar-
tás a facebook felületen a 
2020/2021. első osztály neve-
zetű csoporton belül elérhető.

Sok szeretettel várlak tite-
ket: Judit tanító néni

Pünkösdi ismertető
Pünkösd havának 

májust nevezik, ám 
maga a pünkösd, mozgó-
ünnep lévén, a húsvét ide-
jétől függően május 10. 
és június 13. közé eshet: 
idén június 2-án ünnepel-
jük. A pünkösdi hagyomá-
nyok a keresztény és ősi 
pogány elemek keveredé-
séből jöttek létre.

A húsvét utáni negyvene-
dik nap áldozócsütörtök, mely 
Jézus mennybemenetelének 
ünnepe, az ötvenedik nap pedig 
pünkösd, a Szentlélek eljöve-
telének napja. Ekkor alakultak 
az első keresztény közösségek, 
így pünkösd az egyház szüle-
tésének ünnepe is. Sok helyen 
ekkor tartottak búcsújárást. A 
legismertebb búcsújáróhely 
Csíksomlyó, mely az utóbbi 
években nemcsak keresztény, 
hanem magyar zarándokhellyé 
is lett.

Pünkösdi királyság

Európa jelentős részén már a 
középkor óta tartanak pünkös-
di vagy májuskirály-választást, 
ez a legismertebb pünkösdi 
hagyományunk. A győztes egy 
évig minden mulatságra elme-
hetett, ingyen ehetett és iha-

tott. Mivel csak egy évig tartott 
a királyság, a mulandóságára 
utalva alakult ki a rövid, mint a 
pünkösdi királyság szólásunk.

„Mi van ma, 
mi van ma, piros 
pünkösd napja…”

A pünkösdi hagyományok 
szerint egyes helyeken pün-
kösdi királynőt is választottak 
Ha a pünkösdölésben lányok és 
legények egyaránt részt vettek, 
általában közös táncmulatság 
zárta a napot.

Jóslás, varázslás

Pünkösdkor a házakra, kerí-
tésekre, istállókra zöld ágakat 
helyeztek, hogy a gonosz, ártó 
szellemeket távol tartsák; néhol 
ilyenkor állították a május-
fát is. Időjárás- és termésjós-
lás is kapcsolódik az ünnep-
hez, különböző jelentésekkel. 
Gyimesben például a pünkösdi 
eső jó termést jelent, Baranyá-
ban viszont nem kívánatos az 
eső, inkább a szép idő, ami 
bő bortermést hoz. A pünkös-
di harmatnak szépségvarázsló 
erőt tulajdonítottak: a lányok 
napfelkelte előtt a kertben har-
matban mosdottak, hogy szép 
legyen a bőrük.
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Önkormányzati rendezvényeink

Karácsonyi kupa

A 2019. december 21-én 
Községi Karácsonyi Kupát ren-
deztünk, melyen négy csapat 
versengett. A kupa győztese a 
PIVO FC lett, így az övék lett 
egy évre a karácsonyi vándor-
kupa. Gratulálunk a nagyon jó 
teljesítményhez!

Külön gratulálunk az Öreg 
fiúk csapatának, akik példásan 
helytálltak a fiatalok között!

A remek hangulatú meccseket 
közös retró ebéddel (lilahagy-
más zsíros kenyérrel) zártuk.

Jövőre mindenkit szertettel 
várunk!

Szilveszteri 
rendezvény

Szabadtéri zenés rendezvény-
nyel búcsúztattuk a 2019-es 
évet. A remek zene táncra per-
dített időset és fiatalt egyaránt. 
Az önkormányzat virslivel látta 
el a vendégeket, a hideg ellen 
jó szolgálatot tett a forró tea 
és a forralt bor, ez utóbbi a 
szilveszteri hangulatról is gon-
doskodott.

Az éjfélt tűzijátékkal köszön-
töttük, hogy a 2020-as évre 
minden gondot, bajt elűzzünk. 

Ezután pezsgővel kívántunk 
boldog, békés, eredményekben 
gazdag új esztendőt minden-
kinek.

Köszönjük, hogy a falu lakói 
közül közel négyszázan meg-
tisztelték jelenlétükkel a ren-
dezvényt!

Házszentelés

Békesség e háznak! És 
minden lakójának!” – szól a 
köszöntés vízkereszt táján, 
amikor keresztény családoknál 
lakásszentelést tartanak.

A vízkereszt a karácsonyi 
ünnepkör egyik fontos moz-
zanata. „Az Ige testté lett, és 
közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 
1,14) – ezt ünnepeljük ebben a 
néhány hétben.

A katolikus egyház liturgiá-
jában vízkeresztkor tömjént és 
vizet szenteltek, ebből alakult 
ki a házszentelés szokása.

A 15. századtól szokás, hogy 
vízkereszt napján a pap meg-
áldja a lakást, az otthont és 
lakóit. Ezt történt 2020. január 
6-án (vízkeresztkor), amikor 
Monostory Marcell parochus 
az anarcsi Polgármesteri Hiva-
talban végezte a házszentelést. 
Mivel a Polgármesteri Hiva-
tal mindannyiunké, reméljük a 
vízkereszti köszöntés: „Békes-
ség e háznak! És minden lakó-
jának!” a falu összes lakójának 
áldást hoz 2020-as évre.

Községi Czóbel 
Napok

2020. január 16-án a Czóbel-
kúriában megnyitottuk a Régi 
fotó, kézimunka, festmény 

kiállítást. A régi fotókat a 
község lakói adták kölcsön, 
hogy megörökítsük az anarcsi 
mindennapokat. Ezeken a régi 
fényképeken megelevenedik a 
múlt; családi, katonai és sport-
események, ünnepi alkalmak, 
óvodai és iskolai pillanatok, 
vallásos események, a község 
épületei.

A kézimunkákat a helyi 
lakosok adták kölcsön a kiál-
lítás idejére, de többen nekünk 
is adományozták a szép kézi-

munkákat. Köszönjük Aros 
Józsefné, Dajka Józsefné, 
Maklári Sándorné, Tóth 
Lászlóné ajándékát.

A kiállítás harmadik részét 
azok a festmények, grafikák 
képezik, melyeket az elmúlt 
években nálunk megrendezett 
nyári képzőművészeti alkotó-
táborokban résztvevő művé-
szek ajándékoztak községünk-
nek. 

A kiállítás megnyitóján 
Kertész Zoltán polgármester 

Maklári Sándorné Szeifried Zoltán

Béres 100 ünnepség

Béres látogatás

Életünk az óvodábanA decemberi hónap a Tél-
apóvárással sok izgal-

mat és készülődést hozott 
intézményünkbe. 

Óvodánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk a pozitív élményszer-
zésre. Idén is ellátogatott hozzánk 
a Mikulás, aki minden gyermek 
számára mondott 1-1 kedves 
mondatot, majd átadta a meg-
érdemelt mikuláscsomagot a „jó 
gyerekek” számára.  A gyerekek 
a kedvességet és az ajándékot sok 
szép verssel és dalokkal köszön-
ték meg.

A Télapó távozása után izgatot-
tan vártuk a karácsonyt. Az adventi 
időszakban, minden hétfőn gyer-
tyagyújtásra került sor, a meghitt 
beszélgetések a szeretetről, a csa-
ládról, az otthon melegéről min-
den alkalommal közelebb hozták 
a gyermeki szíveket az ünnephez. 
Mint minden évben, most is részt 

vettek Pillangó csoportos gyere-
keink színvonalas műsorukkal a 
második gyertyagyújtáson. Már 
hagyománnyá vált, hogy a gyere-
kekkel együtt díszítjük fel az óvo-
da fenyőfáját. Az ünnepre való 
hangolódást karácsonyi dalokkal, 
versekkel teremtjük meg. Miután 
megcsodáltuk a szépen feldíszített 
fánkat, a csoportok ajándékul játé-
kot kaptak, melyet nagy örömmel 
bontottak ki és vettek birtokba.  
Nem feledkeztünk meg az idősek-
ről sem, akikhez minden évben 
ellátogatunk karácsonyi énekek-
kel, versekkel kedveskedve. 

A februári hónapban a farsangi 
hagyományoké volt a főszerep.  

A jelmezes nap teljes egészében 
a mulatozásról szólt. Már reggel 
mindenki a jelmezében érkezett, 
a délelőtt folyamán a versengé-
sé volt a főszerep. Ezt követően 
minden csoport felvonult a jelme-
zében. Végül a legszínesebb, leg-
mozgalmasabb ünnepünket zenés, 
táncos mulatsággal zártuk. Sajnos 

a koronavírus miatt számos ünne-
pünket, programunkat nem tudjuk 
megtartani. Azonban az óvodában 
dolgozó kolléganőimmel a lehe-
tőségeinkhez mérten ott segítünk, 
ahol tudunk. A kialakult helyzetet 
követően  a dajka nénik fertőtle-
nítést, nagytakarítást végeztek az 
óvodában, majd maszkokat varr-
tak. Az óvó nénik leltároztak illet-
ve a gondozó nénikkel a tízórai 
és az uzsonna elcsomagolásában, 
címkézésében vettek, vesznek 
részt. A szülőkkel online továbbra 
is tartjuk a kapcsolatot, minden 
nap egy adott témához kapcsoló-
dó feladatot osztunk meg velük. 
Jutalmazó rendszerrel próbáljuk 
őket szorgalmazni arra, hogy 
minél több feladatot készítsenek 
el. Számunkra ez azért is fon-
tos, mert a visszaküldött munkák 
által informálódni tudunk, hogy 
milyen területen szükséges a gya-
korlás, fejlesztés.

Pappné Révész Judit
intézményvezető

Önkéntesek varrták a maszkokat
A koronavírus új helyzet 

elé állított bennünket. 
Felmerült a kérdés, hogyan 
tudunk segíteni a község 
lakóinak. 

Ekkor kaptam egy remek 
ötletet Richter Ibolyától, hogy 
varrjunk maszkokat, melyek jó 
szolgálatot tesznek a vírus ellen. 
Az önkormányzat a készítéshez 
textíliát és gumiszalagot vásá-
rolt, mellyel elkezdtük a mun-
kát. Facebookon felhívást tet-
tünk közzé, melyben a varráshoz 
szükséges anyagokat kértünk a 
helyi lakosoktól, majd önkén-

tesek közreműködésével kezd-
tük el a mosható, fertőtleníthető 
maszkokat varrni.

A felhívás után olyan össze-
fogás volt a lakosság részéről, 
mely példaértékű. Érkezett tex-
tília, gumiszalag, nylontasak, 
nylontáska, cérna, és még var-
rógépeket is kaptunk kölcsön a 
varráshoz.

Ezúton köszönöm az anarcsiak 
nevében a segítséget!

A felajánlók névsora: Balázs 
Margit, Villás István, Szépné 
Horváth Tímea, id. Villás Ist-
ván, Takács Renáta, Váriné 
Lunczer Enikő, Peti Borbá-
la, Kertész Zoltánné, Tóthné 

Kovács Zsuzsanna, Takácsné 
Dicső Katalin, Likiné Jónás 
Zita, Kantár Éva Beatrix, 
Nagyné Bacskai Anasztázia, 
Kosztigné Katona Ibolya, Sán-
dor Ferencné,  Bányai Istvánné, 
Halász Gyuláné, Hercegné 
Takács Melinda, Kiss Józsefné, 
Kiss Károlyné, Oláh Brigitta, 
Peti Jánosné, Szepessy Ottóné, 
Takács Mariann, Tarsoly Bar-
na, Valiskó Lászlóné.

A maszkok varrásában köz-
reműködtek: Bányai Istvánné, 
Barnai Lívia, Bíró Józsefné, 
Czimbalmos Jánosné, Csépke 
Zoltánné, Kalinákné Bódi Ani-
kó, Kertész Zoltánné, Király-
né Lakatos Edit, Némethné 
Szkladányi Dóra, Linzenbold 
Piroska, Takács Bertalanné, 
, Kaczur Lászlóné, Kovács 
Csabáné, Pappné Révész Judit, 
Pálúr Attiláné, Punku Alexand-
ra, Richter Ibolya.

A maszkokat Brigitta, Magyar 

Tiborné, Czimbalmos Andrásné, 
Bádonyi Ildikó vitte ki a lakos-
ság részére. 

Munkánk eredményeképpen 
közel 2500 darab maszk készült, 
mely reményeink szerint jó szol-
gálatot tett használóiknak.

„Bár az a lényeg, hogy az 
ember mindig magában higgyen, 
azért egy kis segítség másoktól 
nagy áldás tud lenni.”

Kertész Zoltánné
képviselő
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úr köszöntötte a vendége-
ket. Megköszönte a fotókat, 
kézimunkákat rendelkezésre 
bocsátó anarcsiaknak, hogy 
segítették a szép kiállítás meg-
valósulását. Elmondta, hogy 
az önkormányzat  „A nemzeti 
és helyi identitástudat erősíté-
se” című pályázatának  egyik 
lényeges eleme értékeink 
megőrzése és megbecsülése. 
Kellemes nézelődést, nosztal-
giázást kívánva nyitotta meg 
a kiállítást.

Bíró Józsefné verssel, az 
Őszikék Hagyományőrző Cso-
port énekszóval örvendeztette 
meg a közönséget.

Ezután a szépszámú közön-
ség megtekintette kiállítást.

Koszorúzás Czóbel
Minka síremlékénél

2020. január 17-én déli 12 
órakor, Czóbel Minka 1947-
ben bekövetkezett halálára 
emlékeztünk a költőnő sírjánál. 
A megemlékezőkhöz Kertész 
Zoltánné szólt. A zúzmarával 
borított táj az 1947-es év han-
gulatát idézte, amikor is a kert 
csodaszép „köntösbe” öltözve 
búcsúzott idős, hűséges lakó-
jától.

Ezután Diák Péter református 
lelkész és Monostory Marcell 
parochus megáldotta a költőnő 
síremlékét.

Az emlékezés koszorú-
it helyezte el Kertész Zoltán 
polgármester és Tarsoly Barna 
alpolgármester a község nevé-
ben, majd az óvoda és az iskola 
gyermekei, dolgozói koszorúz-
tak. 

Béres 100

2020. február 3-án Emlékki-
állítást rendeztünk  a „Béres-
csepp” megalkotója, Vitéz Id. 
Dr. Béres József születésének 
100 éves évfordulója tiszteleté-
re Anarcson, a Czóbel-kúriában. 
Kertész Zoltán polgármester 
üdvözölte a megjelenteket, és 
méltatta Béres József munkás-
ságát. Szeifrid Zoltán Béres 
József életét bemutató grafi-
kai sorozatáról és személyes 
élményeiről mesélt. Maklári 
Sándorné, Olgi tanító néni a 
Béres pályázatra írt vissza-
emlékezését olvasta fel. Bíró 
Józsefné Irénke verssel örven-
deztette meg a jelen lévőket.  

Béres megemlékezés

Ifj. Béres József, kedves fele-
sége Béres Klára és fiúk Béres 
Marcell 2020. március 2-án 
tekintette meg az anarcsi Béres 
Emlékkiállítást. Ezen alkalom-
ra a Czóbel-kúriában megem-
lékező beszélgetésre invitáltuk 
azokat, akik ismerték id. Béres 
Józsefet, és az érdeklődőket is 
szeretettel vártuk. A Béres-csa-
lád tagja megosztották velünk 
Anarccsal kapcsolatos emléke-
iket, megismerhettük a vissza-
emlékezésekből Béres Józsefet 
mint apát, apóst és nagyapát. 
Béres Jóska bácsival kapcsola-
tos személyes élményeit osztot-
ta meg velük Földesi Józsefné, 
Kaczur Lászlóné, Bacskainé 
László Anna, Balogh Lászlóné, 
Szabóné Csalló Klára, Henczes 
Margit és Monostory Marcell 
parochus. A beszélgetés után 
a család megtekintette a kiál-
lítást. 

Hagyományőrzés

A könyvtár előtti parkban 
már évek óta szabadtéri kiállító-
helyként funkcionál a „kisház”, 
melyet mindig az alkalomnak 
megfelelően rendezünk be. 

A tavaszi legnagyobb ünne-
pünk a húsvét tiszteletére is 
berendeztük a „kisházat”. 
Helyet kapott ott a kotlós a 
tojásokkal, a húsvéti nyuszik és 
a boros demizson is.  

Az ünnep elmúltával úgy 
gondoltuk, hogy felidézzük a 
régi időket, így a „tavaszi kis-
házunk” a régi paraszti kony-

hák világát mutatja. Reméljük, 
hogy az idősebbeknek a régi 
tárgyak megidéznek egy-egy 
régi szép emléket, a fiatalok 
számára pedig érdekességként 
hatnak.

Vigyázzunk magunkra és 
egymásra! Tartsunk be min-
den óvintézkedést egészségünk 
érdekében! Mindenkinek jó 
egészséget!

Kertész Zoltánné, képviselőHázszentelés

Tavaszi kisház

Húsvéti kisház

Hivatal dolgozói

2020. 01. 01. – 2020. 05. 01.

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Hajdu Anna Nyíregyháza, 2020. február 4.,   szülei: Hajdu Tamás, Papp Marianna
Pongó Ármin Kisvárda, 2020. február 27.,   szülei: Pongó Antal, Tsalikis Anna
Takács Bertalan Levente Kisvárda, 2020. április 30.,   szülei: Takács Bertalan, Csépke Klaudia 

„Óriásként, felhők közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntlek e földön, pici idegen!”       (Illyés Gyula)

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Éles Károlyné Fehérgyarmat, 2020. január 3.
Kósa Ferenc Nyíregyháza, 2020. január 8.
Simon László Kisvárda, 2020. január 31.
Vass Lászlóné Nagykereki, 2020. február 20. 
Zsoltánszki Istvánné Kisvárda, 2020. február 26.
Kiss Sándor Kisvárda, 2020. március 10.
Pongóné Tsalikis Anna Kisvárda, 2020. április 8.
Vincze Ferenc Sándor Anarcs, 2020. április 10.
Tóth Sándor Anarcs, 2020. május 9.

„Némán elkísérnéd felhőkön át,
De az ég kapuját nem lépheted át.
Engedd el, mennie kell,
Hiszen ő a földnél jobbat érdemel.
Így jó, nem éred el,
De átölel majd, ha jó leszel.”

(Mester Tamás)

„Tiéd a szívem, tiéd a kezem,
hűségem és becsületem.
Érzem, homlokom alatt
zsibong a legszebb nyugalom,
találtam valakit, egy embert,
örökre hozzá tartozom.”

(FodorAndrás)

Akik összekötötték
életüket:

Takács Bertalan –  
Csépke Klaudia
2020. február 21.

Lakatos Krisztián –  
Hamza Krisztina
2020. március 2.
Szing András –  

Révész Zsuzsanna
2020. március 12.Összeállította: Orbán Attiláné anyakönyvvezető

Mikulás

Az anarcsi bölcsődét sem 
kerülte el a Mikulás, ahol 2019. 
december 6-án örvendeztette 
meg a kisgyermekeket sok-sok 
édességgel. A Babóca csoport 
izgatottan várta, hogy hozzájuk 
is bekopogjon a Télapó, akinek 
minden szavát izgatottan figyel-
ték. A Mikulás puttonyában 
minden gyermek számára egy 
nagy csomag lapult, amely telis-
tele volt finomságokkal, ami-
nek a bölcsisek nagyon örültek. 

Cserébe a Mikulást több ének-
kel és mondókával köszöntötték 
a gyerekek.

Karácsony

A karácsonyra való készülő-
dés a bölcsődében is meghitten 
és családias formában történt. 
A mindennapok részévé vált a 
karácsonyi dalok hallgatása és 
éneklése, ismerkedés a kará-
csony fogalmával, jelentőségé-
vel. A mézes kalács sütés is 
elengedhetetlen velejárója volt 

a készülődésnek. A karácsony-
fa állítása és közös feldíszítése 
izgalommal töltötte el a gyer-
mekeket. Minden kicsi hozzájá-
rult egy otthonról hozott dísszel, 
hogy még szebben pompázzon 
a bölcsődések karácsonyfája. A 
Jézuska nálunk is nagyon sok 
ajándékkal, játékkal lepte meg a 
gyerekeket a fa alatt, mindenki-
nek akadt egy személyre szóló 
kedvenc játék.

Farsang

A farsang a gyermekek egyik 
legkedvesebb rendezvénye. 
Ebben az évben egy egész hetet 
biztosítottunk ennek a mókázás-
nak. Minden nap beöltözhettek 

a gyerekek a számukra legked-
vesebb jelmezbe. Volt, aki a hét 
minden napján más-más jelmezt 
viselt. Sokat mókáztunk, énekel-
tünk, játszottunk. A szülők min-
den nap gondoskodtak a finom-
ságokról, valamint az egyik 
nagymama az egész bölcsőde 
részére sütött farsangi fánkot. 
Amit ezúton is köszönünk. Fon-
tosnak tartjuk az ilyen progra-
mokban, hogy a szülők és nagy-
szülők mindig a segítségünkre 
vannak. Segítik és támogatják 
a munkánkat a programokat. A 
szülők áldozatos és fáradságos 
munkája nélkül mi sem tudtuk 
volna a gyerekeknek biztosítani 
az egész heti mulatságot.

Paszternák-Molnár Annamária

Bölcsődei hírek
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Iskolai életünk karácsonytól pünkösdig
A karácsonyi készülődés 

a szokott módon folyt 
iskolánkban. Nagy igyeke-
zettel készültek a tanulók 
és tanáraik, hogy szín-
vonalas műsorral lepjék 
meg a szülőket, hozzátar-
tozókat karácsonyra. 

Ez így is történt, a megható 
versek, dalok, jelenetek, tán-
cok sikere az idén sem maradt 
el. A műsor után hagyományos 
karácsonyi vásárunkon ki-ki 
talált kedvére süteményt, üdí-
tőt, amit kellemes beszélgetés 
közben fogyaszthatott el. Majd 
elérkezett a karácsonyi szünet, 
amikor is mindenki a családja 
körében pihent, ünnepelt.

Az újév szorgos tanulmányi 
munkával kezdődött, hiszen 
készültünk a félévi zárásra. 

Összeraktuk 
a régi szövőszéket

Január első napjaiban a Bod-
rogközi Múzeumporta, vagy 
ahogy mi jobban ismerjük, a 
Cigándi Tájház munkatársai 
segítségével összeraktuk a régi 
szövőszéket, melyet Borbély 
Istvánné Zsuzsa ajándékozott 
nekünk. Így tanulóink közelről 
is megnézhetik, milyen is volt 
a régi szövőszék, melyet ma 
már szinte csak múzeumokban 
lehet látni. 

A január a Czóbel Diáknapok 
hagyományos hónapja, melyet 
minden évben izgalommal vár-
nak a tanulók. Ilyenkor ver-

senyekre hívjuk a tagiskolák 
diákjait. Az idén is így volt, az 
izgalmas vetélkedők, a nindzsa 
warrior versengés is nagy sikert 
aratott. Január 17-én déli 12 
órakor az iskola tanulói, dolgo-
zói is részt vettek Czóbel Minka 
síremlékénél a koszorúzáson. 

Ebben a hónapban zártuk az 
„EGYÜTT TESTVÉRKÉNT 
AZ ANARCSI ISKOLÁVAL” 
kétéves pályázatunkat, mely 
nagyon sok élménnyel, tudás-
sal, ismerettel gazdagította a 
bevont tanulókat. Természete-
sen a legemlékezetesebbek a 
kirándulások, balatoni nyara-

lás, a testvériskola diákjainak 
meglátogatása marad a tanulók 
számára.

Januárban a védőnő a kéz-
mosás fontosságáról tartott 
bemutatóval egybekötött elő-
adást, ami mint a későbbiek is 
bizonyították, nagyon idősze-
rűvé vált.

Központi felvételi

Februárban nyolcadikos 
tanulóink megírták a központi 
felvételit magyar és matema-
tika tantárgyakból, majd egy 
kis lazítás következett, amikor 

a Lázár Ervin Program kere-
tében eljutottak Budapestre, 
ahol folklór előadást tekintet-
tek meg. 

A februári hónap kiemelke-
dő rendezvénye iskolánkban a 
farsang. Így volt ez ebben az 
évben is. Nagyon ötletes, külön-
leges jelmezekben vonultak fel 
a tanulók a közönség nagy örö-
mére. A rendezvény újdonsága 
volt a mókás vetélkedő, melyen 
nagyon jól szórakoztak a részt-
vevők és a közönség is. 

Március 5-én Marczinkó 
István a Béres József TIT 
Kisvárdai Egyesületének elnö-

Farsang

Czóbel Diáknapok, felsős vetélkedő Czóbel Diáknapok, alsós vetélkedő

ke tartott nagyon tartalmas, 
színvonalas előadást a Rákóczi 
év keretében a Rákóczi emlék-
helyekről. A sok képpel, fotóval 
illusztrált bemutató nagy sikert 
aratott a tanulók körében.

Digitális oktatás

Elérkezett 2020. március 16.,  
és az iskolai életünk teljes for-
dulatot vett, amikor a hagyo-
mányos oktatási keretekből 
kilépve digitális tanrend szerint 
kezdtünk dolgozni. 

A tanulók otthon tanulnak, 
a tanárok otthonról tanítanak. 
Soha nem gondoltuk volna, 
hogy egyik napról a másikra 
ilyen változás következik az 
iskolai munkában.

Az élet azonban mindent 
felül tud írni, mi pedig alkal-

mazkodunk a kialakult helyzet-
hez. Szülőnek, diáknak, tanár-
nak nagy kihívás, hogy minden 
nap a tananyag megérkezzen 
a tanulókhoz, ők pedig tanul-
janak, majd a kapott feladatot 
visszaküldjék. Nevelőink min-
den lehetséges IKT-felületet 

igénybe vesznek a hatékony 
munka érdekében: az iskolai 
adminisztrációs rendszerünket 
a KRÉTA felületet, a levele-
ző rendszereket, a facebook 
csoportokat,  a classroomot, a 
videochat- és a ZOOM alkal-
mazást. 

Csak közösen tudunk 
eredményes munkát 

végezni

A tanulók nagy többsége 
szorgalmasan végzi feladata-
it, de vannak olyan tanulóink 
is, akik bizony elhanyagolják 
feladataikat. A digitális oktatás 
is megköveteli a tanulók aktív 
részvételét, amit mi nevelők 
minden módon segítünk, kérve 
a szülők támogatását is, mert 
csak közösen tudunk eredmé-
nyes munkát végezni.

Most már nagyon sok tanuló-
nak és persze nekünk, tanárok-
nak is nagyon hiányzik az isko-
la. Reméljük, hamarosan min-
den a régi kerékvágásba kerül, 
s újra együtt tanulhatunk!

Kertész Zoltánné
tagintézmény-vezető

Ninja Warrior Ninja Warrior győztesei

Farsang
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Iskolai életünk karácsonytól pünkösdig
A karácsonyi készülődés 
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munkával kezdődött, hiszen 
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is megköveteli a tanulók aktív 
részvételét, amit mi nevelők 
minden módon segítünk, kérve 
a szülők támogatását is, mert 
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nak és persze nekünk, tanárok-
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úr köszöntötte a vendége-
ket. Megköszönte a fotókat, 
kézimunkákat rendelkezésre 
bocsátó anarcsiaknak, hogy 
segítették a szép kiállítás meg-
valósulását. Elmondta, hogy 
az önkormányzat  „A nemzeti 
és helyi identitástudat erősíté-
se” című pályázatának  egyik 
lényeges eleme értékeink 
megőrzése és megbecsülése. 
Kellemes nézelődést, nosztal-
giázást kívánva nyitotta meg 
a kiállítást.

Bíró Józsefné verssel, az 
Őszikék Hagyományőrző Cso-
port énekszóval örvendeztette 
meg a közönséget.

Ezután a szépszámú közön-
ség megtekintette kiállítást.

Koszorúzás Czóbel
Minka síremlékénél

2020. január 17-én déli 12 
órakor, Czóbel Minka 1947-
ben bekövetkezett halálára 
emlékeztünk a költőnő sírjánál. 
A megemlékezőkhöz Kertész 
Zoltánné szólt. A zúzmarával 
borított táj az 1947-es év han-
gulatát idézte, amikor is a kert 
csodaszép „köntösbe” öltözve 
búcsúzott idős, hűséges lakó-
jától.

Ezután Diák Péter református 
lelkész és Monostory Marcell 
parochus megáldotta a költőnő 
síremlékét.

Az emlékezés koszorú-
it helyezte el Kertész Zoltán 
polgármester és Tarsoly Barna 
alpolgármester a község nevé-
ben, majd az óvoda és az iskola 
gyermekei, dolgozói koszorúz-
tak. 

Béres 100

2020. február 3-án Emlékki-
állítást rendeztünk  a „Béres-
csepp” megalkotója, Vitéz Id. 
Dr. Béres József születésének 
100 éves évfordulója tiszteleté-
re Anarcson, a Czóbel-kúriában. 
Kertész Zoltán polgármester 
üdvözölte a megjelenteket, és 
méltatta Béres József munkás-
ságát. Szeifrid Zoltán Béres 
József életét bemutató grafi-
kai sorozatáról és személyes 
élményeiről mesélt. Maklári 
Sándorné, Olgi tanító néni a 
Béres pályázatra írt vissza-
emlékezését olvasta fel. Bíró 
Józsefné Irénke verssel örven-
deztette meg a jelen lévőket.  

Béres megemlékezés

Ifj. Béres József, kedves fele-
sége Béres Klára és fiúk Béres 
Marcell 2020. március 2-án 
tekintette meg az anarcsi Béres 
Emlékkiállítást. Ezen alkalom-
ra a Czóbel-kúriában megem-
lékező beszélgetésre invitáltuk 
azokat, akik ismerték id. Béres 
Józsefet, és az érdeklődőket is 
szeretettel vártuk. A Béres-csa-
lád tagja megosztották velünk 
Anarccsal kapcsolatos emléke-
iket, megismerhettük a vissza-
emlékezésekből Béres Józsefet 
mint apát, apóst és nagyapát. 
Béres Jóska bácsival kapcsola-
tos személyes élményeit osztot-
ta meg velük Földesi Józsefné, 
Kaczur Lászlóné, Bacskainé 
László Anna, Balogh Lászlóné, 
Szabóné Csalló Klára, Henczes 
Margit és Monostory Marcell 
parochus. A beszélgetés után 
a család megtekintette a kiál-
lítást. 

Hagyományőrzés

A könyvtár előtti parkban 
már évek óta szabadtéri kiállító-
helyként funkcionál a „kisház”, 
melyet mindig az alkalomnak 
megfelelően rendezünk be. 

A tavaszi legnagyobb ünne-
pünk a húsvét tiszteletére is 
berendeztük a „kisházat”. 
Helyet kapott ott a kotlós a 
tojásokkal, a húsvéti nyuszik és 
a boros demizson is.  

Az ünnep elmúltával úgy 
gondoltuk, hogy felidézzük a 
régi időket, így a „tavaszi kis-
házunk” a régi paraszti kony-

hák világát mutatja. Reméljük, 
hogy az idősebbeknek a régi 
tárgyak megidéznek egy-egy 
régi szép emléket, a fiatalok 
számára pedig érdekességként 
hatnak.

Vigyázzunk magunkra és 
egymásra! Tartsunk be min-
den óvintézkedést egészségünk 
érdekében! Mindenkinek jó 
egészséget!

Kertész Zoltánné, képviselőHázszentelés

Tavaszi kisház

Húsvéti kisház

Hivatal dolgozói

2020. 01. 01. – 2020. 05. 01.

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Hajdu Anna Nyíregyháza, 2020. február 4.,   szülei: Hajdu Tamás, Papp Marianna
Pongó Ármin Kisvárda, 2020. február 27.,   szülei: Pongó Antal, Tsalikis Anna
Takács Bertalan Levente Kisvárda, 2020. április 30.,   szülei: Takács Bertalan, Csépke Klaudia 

„Óriásként, felhők közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntlek e földön, pici idegen!”       (Illyés Gyula)

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Éles Károlyné Fehérgyarmat, 2020. január 3.
Kósa Ferenc Nyíregyháza, 2020. január 8.
Simon László Kisvárda, 2020. január 31.
Vass Lászlóné Nagykereki, 2020. február 20. 
Zsoltánszki Istvánné Kisvárda, 2020. február 26.
Kiss Sándor Kisvárda, 2020. március 10.
Pongóné Tsalikis Anna Kisvárda, 2020. április 8.
Vincze Ferenc Sándor Anarcs, 2020. április 10.
Tóth Sándor Anarcs, 2020. május 9.

„Némán elkísérnéd felhőkön át,
De az ég kapuját nem lépheted át.
Engedd el, mennie kell,
Hiszen ő a földnél jobbat érdemel.
Így jó, nem éred el,
De átölel majd, ha jó leszel.”

(Mester Tamás)

„Tiéd a szívem, tiéd a kezem,
hűségem és becsületem.
Érzem, homlokom alatt
zsibong a legszebb nyugalom,
találtam valakit, egy embert,
örökre hozzá tartozom.”

(FodorAndrás)

Akik összekötötték
életüket:

Takács Bertalan –  
Csépke Klaudia
2020. február 21.

Lakatos Krisztián –  
Hamza Krisztina
2020. március 2.
Szing András –  

Révész Zsuzsanna
2020. március 12.Összeállította: Orbán Attiláné anyakönyvvezető

Mikulás

Az anarcsi bölcsődét sem 
kerülte el a Mikulás, ahol 2019. 
december 6-án örvendeztette 
meg a kisgyermekeket sok-sok 
édességgel. A Babóca csoport 
izgatottan várta, hogy hozzájuk 
is bekopogjon a Télapó, akinek 
minden szavát izgatottan figyel-
ték. A Mikulás puttonyában 
minden gyermek számára egy 
nagy csomag lapult, amely telis-
tele volt finomságokkal, ami-
nek a bölcsisek nagyon örültek. 

Cserébe a Mikulást több ének-
kel és mondókával köszöntötték 
a gyerekek.

Karácsony

A karácsonyra való készülő-
dés a bölcsődében is meghitten 
és családias formában történt. 
A mindennapok részévé vált a 
karácsonyi dalok hallgatása és 
éneklése, ismerkedés a kará-
csony fogalmával, jelentőségé-
vel. A mézes kalács sütés is 
elengedhetetlen velejárója volt 

a készülődésnek. A karácsony-
fa állítása és közös feldíszítése 
izgalommal töltötte el a gyer-
mekeket. Minden kicsi hozzájá-
rult egy otthonról hozott dísszel, 
hogy még szebben pompázzon 
a bölcsődések karácsonyfája. A 
Jézuska nálunk is nagyon sok 
ajándékkal, játékkal lepte meg a 
gyerekeket a fa alatt, mindenki-
nek akadt egy személyre szóló 
kedvenc játék.

Farsang

A farsang a gyermekek egyik 
legkedvesebb rendezvénye. 
Ebben az évben egy egész hetet 
biztosítottunk ennek a mókázás-
nak. Minden nap beöltözhettek 

a gyerekek a számukra legked-
vesebb jelmezbe. Volt, aki a hét 
minden napján más-más jelmezt 
viselt. Sokat mókáztunk, énekel-
tünk, játszottunk. A szülők min-
den nap gondoskodtak a finom-
ságokról, valamint az egyik 
nagymama az egész bölcsőde 
részére sütött farsangi fánkot. 
Amit ezúton is köszönünk. Fon-
tosnak tartjuk az ilyen progra-
mokban, hogy a szülők és nagy-
szülők mindig a segítségünkre 
vannak. Segítik és támogatják 
a munkánkat a programokat. A 
szülők áldozatos és fáradságos 
munkája nélkül mi sem tudtuk 
volna a gyerekeknek biztosítani 
az egész heti mulatságot.

Paszternák-Molnár Annamária

Bölcsődei hírek
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Önkormányzati rendezvényeink

Karácsonyi kupa

A 2019. december 21-én 
Községi Karácsonyi Kupát ren-
deztünk, melyen négy csapat 
versengett. A kupa győztese a 
PIVO FC lett, így az övék lett 
egy évre a karácsonyi vándor-
kupa. Gratulálunk a nagyon jó 
teljesítményhez!

Külön gratulálunk az Öreg 
fiúk csapatának, akik példásan 
helytálltak a fiatalok között!

A remek hangulatú meccseket 
közös retró ebéddel (lilahagy-
más zsíros kenyérrel) zártuk.

Jövőre mindenkit szertettel 
várunk!

Szilveszteri 
rendezvény

Szabadtéri zenés rendezvény-
nyel búcsúztattuk a 2019-es 
évet. A remek zene táncra per-
dített időset és fiatalt egyaránt. 
Az önkormányzat virslivel látta 
el a vendégeket, a hideg ellen 
jó szolgálatot tett a forró tea 
és a forralt bor, ez utóbbi a 
szilveszteri hangulatról is gon-
doskodott.

Az éjfélt tűzijátékkal köszön-
töttük, hogy a 2020-as évre 
minden gondot, bajt elűzzünk. 

Ezután pezsgővel kívántunk 
boldog, békés, eredményekben 
gazdag új esztendőt minden-
kinek.

Köszönjük, hogy a falu lakói 
közül közel négyszázan meg-
tisztelték jelenlétükkel a ren-
dezvényt!

Házszentelés

Békesség e háznak! És 
minden lakójának!” – szól a 
köszöntés vízkereszt táján, 
amikor keresztény családoknál 
lakásszentelést tartanak.

A vízkereszt a karácsonyi 
ünnepkör egyik fontos moz-
zanata. „Az Ige testté lett, és 
közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 
1,14) – ezt ünnepeljük ebben a 
néhány hétben.

A katolikus egyház liturgiá-
jában vízkeresztkor tömjént és 
vizet szenteltek, ebből alakult 
ki a házszentelés szokása.

A 15. századtól szokás, hogy 
vízkereszt napján a pap meg-
áldja a lakást, az otthont és 
lakóit. Ezt történt 2020. január 
6-án (vízkeresztkor), amikor 
Monostory Marcell parochus 
az anarcsi Polgármesteri Hiva-
talban végezte a házszentelést. 
Mivel a Polgármesteri Hiva-
tal mindannyiunké, reméljük a 
vízkereszti köszöntés: „Békes-
ség e háznak! És minden lakó-
jának!” a falu összes lakójának 
áldást hoz 2020-as évre.

Községi Czóbel 
Napok

2020. január 16-án a Czóbel-
kúriában megnyitottuk a Régi 
fotó, kézimunka, festmény 

kiállítást. A régi fotókat a 
község lakói adták kölcsön, 
hogy megörökítsük az anarcsi 
mindennapokat. Ezeken a régi 
fényképeken megelevenedik a 
múlt; családi, katonai és sport-
események, ünnepi alkalmak, 
óvodai és iskolai pillanatok, 
vallásos események, a község 
épületei.

A kézimunkákat a helyi 
lakosok adták kölcsön a kiál-
lítás idejére, de többen nekünk 
is adományozták a szép kézi-

munkákat. Köszönjük Aros 
Józsefné, Dajka Józsefné, 
Maklári Sándorné, Tóth 
Lászlóné ajándékát.

A kiállítás harmadik részét 
azok a festmények, grafikák 
képezik, melyeket az elmúlt 
években nálunk megrendezett 
nyári képzőművészeti alkotó-
táborokban résztvevő művé-
szek ajándékoztak községünk-
nek. 

A kiállítás megnyitóján 
Kertész Zoltán polgármester 

Maklári Sándorné Szeifried Zoltán

Béres 100 ünnepség

Béres látogatás

Életünk az óvodábanA decemberi hónap a Tél-
apóvárással sok izgal-

mat és készülődést hozott 
intézményünkbe. 

Óvodánkban nagy hangsúlyt 
fektetünk a pozitív élményszer-
zésre. Idén is ellátogatott hozzánk 
a Mikulás, aki minden gyermek 
számára mondott 1-1 kedves 
mondatot, majd átadta a meg-
érdemelt mikuláscsomagot a „jó 
gyerekek” számára.  A gyerekek 
a kedvességet és az ajándékot sok 
szép verssel és dalokkal köszön-
ték meg.

A Télapó távozása után izgatot-
tan vártuk a karácsonyt. Az adventi 
időszakban, minden hétfőn gyer-
tyagyújtásra került sor, a meghitt 
beszélgetések a szeretetről, a csa-
ládról, az otthon melegéről min-
den alkalommal közelebb hozták 
a gyermeki szíveket az ünnephez. 
Mint minden évben, most is részt 

vettek Pillangó csoportos gyere-
keink színvonalas műsorukkal a 
második gyertyagyújtáson. Már 
hagyománnyá vált, hogy a gyere-
kekkel együtt díszítjük fel az óvo-
da fenyőfáját. Az ünnepre való 
hangolódást karácsonyi dalokkal, 
versekkel teremtjük meg. Miután 
megcsodáltuk a szépen feldíszített 
fánkat, a csoportok ajándékul játé-
kot kaptak, melyet nagy örömmel 
bontottak ki és vettek birtokba.  
Nem feledkeztünk meg az idősek-
ről sem, akikhez minden évben 
ellátogatunk karácsonyi énekek-
kel, versekkel kedveskedve. 

A februári hónapban a farsangi 
hagyományoké volt a főszerep.  

A jelmezes nap teljes egészében 
a mulatozásról szólt. Már reggel 
mindenki a jelmezében érkezett, 
a délelőtt folyamán a versengé-
sé volt a főszerep. Ezt követően 
minden csoport felvonult a jelme-
zében. Végül a legszínesebb, leg-
mozgalmasabb ünnepünket zenés, 
táncos mulatsággal zártuk. Sajnos 

a koronavírus miatt számos ünne-
pünket, programunkat nem tudjuk 
megtartani. Azonban az óvodában 
dolgozó kolléganőimmel a lehe-
tőségeinkhez mérten ott segítünk, 
ahol tudunk. A kialakult helyzetet 
követően  a dajka nénik fertőtle-
nítést, nagytakarítást végeztek az 
óvodában, majd maszkokat varr-
tak. Az óvó nénik leltároztak illet-
ve a gondozó nénikkel a tízórai 
és az uzsonna elcsomagolásában, 
címkézésében vettek, vesznek 
részt. A szülőkkel online továbbra 
is tartjuk a kapcsolatot, minden 
nap egy adott témához kapcsoló-
dó feladatot osztunk meg velük. 
Jutalmazó rendszerrel próbáljuk 
őket szorgalmazni arra, hogy 
minél több feladatot készítsenek 
el. Számunkra ez azért is fon-
tos, mert a visszaküldött munkák 
által informálódni tudunk, hogy 
milyen területen szükséges a gya-
korlás, fejlesztés.

Pappné Révész Judit
intézményvezető

Önkéntesek varrták a maszkokat
A koronavírus új helyzet 

elé állított bennünket. 
Felmerült a kérdés, hogyan 
tudunk segíteni a község 
lakóinak. 

Ekkor kaptam egy remek 
ötletet Richter Ibolyától, hogy 
varrjunk maszkokat, melyek jó 
szolgálatot tesznek a vírus ellen. 
Az önkormányzat a készítéshez 
textíliát és gumiszalagot vásá-
rolt, mellyel elkezdtük a mun-
kát. Facebookon felhívást tet-
tünk közzé, melyben a varráshoz 
szükséges anyagokat kértünk a 
helyi lakosoktól, majd önkén-

tesek közreműködésével kezd-
tük el a mosható, fertőtleníthető 
maszkokat varrni.

A felhívás után olyan össze-
fogás volt a lakosság részéről, 
mely példaértékű. Érkezett tex-
tília, gumiszalag, nylontasak, 
nylontáska, cérna, és még var-
rógépeket is kaptunk kölcsön a 
varráshoz.

Ezúton köszönöm az anarcsiak 
nevében a segítséget!

A felajánlók névsora: Balázs 
Margit, Villás István, Szépné 
Horváth Tímea, id. Villás Ist-
ván, Takács Renáta, Váriné 
Lunczer Enikő, Peti Borbá-
la, Kertész Zoltánné, Tóthné 

Kovács Zsuzsanna, Takácsné 
Dicső Katalin, Likiné Jónás 
Zita, Kantár Éva Beatrix, 
Nagyné Bacskai Anasztázia, 
Kosztigné Katona Ibolya, Sán-
dor Ferencné,  Bányai Istvánné, 
Halász Gyuláné, Hercegné 
Takács Melinda, Kiss Józsefné, 
Kiss Károlyné, Oláh Brigitta, 
Peti Jánosné, Szepessy Ottóné, 
Takács Mariann, Tarsoly Bar-
na, Valiskó Lászlóné.

A maszkok varrásában köz-
reműködtek: Bányai Istvánné, 
Barnai Lívia, Bíró Józsefné, 
Czimbalmos Jánosné, Csépke 
Zoltánné, Kalinákné Bódi Ani-
kó, Kertész Zoltánné, Király-
né Lakatos Edit, Némethné 
Szkladányi Dóra, Linzenbold 
Piroska, Takács Bertalanné, 
, Kaczur Lászlóné, Kovács 
Csabáné, Pappné Révész Judit, 
Pálúr Attiláné, Punku Alexand-
ra, Richter Ibolya.

A maszkokat Brigitta, Magyar 

Tiborné, Czimbalmos Andrásné, 
Bádonyi Ildikó vitte ki a lakos-
ság részére. 

Munkánk eredményeképpen 
közel 2500 darab maszk készült, 
mely reményeink szerint jó szol-
gálatot tett használóiknak.

„Bár az a lényeg, hogy az 
ember mindig magában higgyen, 
azért egy kis segítség másoktól 
nagy áldás tud lenni.”

Kertész Zoltánné
képviselő
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Önkormányzati hírek
Gyermek
étkeztetés

A kialakult  járványügyi 
helyzetre való tekintettel 2020. 
március 17-től  biztosítottuk a 
gyermekétkeztetést napi egysze-
ri meleg étkeztetés formájában, 
majd 2020. március 24-től a 
napi háromszori étkezést is tud-
tuk biztosítani. Az önkormány-
zat minden igénylőnek ételest 
vásárolt, így az ételt ki tud-
tuk szállítani, ütemezés szerint 
utcánként.

Szájmaszkok  
varrása, adomány

2020. március 20-tól Kertész 
Zoltánné képviselő szervezé-
sében megkezdtük a mosható 
szájmaszkok varrását. Pin-
tér László képviselő 190 db 
egyszerhasználatos maszkot 
adományozott a lakosság részé-
re. Az adományt és az önkén-
tesek által készített maszkokat 
dolgozóinknak és a lakosságnak 
osztottunk szét. Ezúton is szeret-
ném megköszönni az adományt, 
az önkéntesek és a kiosztásban 
dolgozók áldozatos munkáját. 

Egyszeri egész
ségügyi csomagot 

osztottunk
A kialakult járványügyi hely-

zetre való tekintettel az önkor-
mányzat költségvetése terhére 
polgármesteri döntés alapján az 
állandó lakcímmel rendelkező, 

életvitelszerűen Anarcson tar-
tózkodó családok részére lakott 
ingatlanonként, egyszeri egész-
ségügyi csomagot biztosított. A 
csomagok osztását 2020. már-
cius 26-án (csütörtökön) reggel 
kezdtük meg!  Az előkészítő 
munkálatokban és a kiosztásban 
segítettek: Kertész Zoltán pol-
gármester, Tarsoly Barna alpol-
gármester, Kertész Zoltánné, 
Váriné Lunczer Enikő, Sándor 
Ferencné, Punku Alexand-
ra, Karádi Brigitta, Kosztigné 
Katona Ibolya, Benga Éva, Peti 
József, Rohács Marianna, Tóthné 
Kovács Zsuzsanna, Kovács 
Krisztina, Huszti  Istvánné, Tóth 
Sándorné, Varga József.

Majális

Egy kis nosztalgia: a május 
elseje hangulatát idéztük meg 
a májusfával a Bárókert bejá-
ratánál.

Kertész Zoltán
polgármester

Világítás  
napele
mekkel
N a p e l e m e s 

l ámpa te s t eke t 
helyeztünk ki – 
lakossági jelzések 
alapján – azokra 
a helyekre, ahol a 
biztonságos köz-
lekedés nem volt 
megoldva.

90 éves 
köszöntése
2020. április 24-én a 

90 éves Takács Györ-
gyöt köszöntöttük 90. 
születésnapján!

Kívánok számára a 
magam, az Önkormány-
zat és egész Anarcs köz-
ség nevében erőt, egész-
séget, boldogságot!

Isten éltesse, Gyurka 
bácsi!

Béres adomány
A Béres-családújabb 

adománnyal segítette 
az anarcsiakat. Mintegy 
600 családhoz jutott el a 
nemes adomány a Béres 
Csepp, melyet ezúton is 
köszönök mindannyiunk 
nevében a családnak.

Béres 100
Béres József és kedves családja március 2-án 

meglátogattak bennünket. A találkozó után a 
család 100 db Béres termékkel ajándékozta 
meg az önkormányzatot. Ezeket a vitaminokat 
a 100 legidősebb anarcsi lakos részére adtuk 
át. Köszönjük szépen ajándékukat!

Kültéri tájékoztató 
tábla

Kihelyeztük a tájékoztató táb-
lát, mely jól látható a Kossuth 
utca felől. Reméljük, községünk 
lakóinak és az hozzánk látoga-
tóknak is elnyeri a tetszését!

Takács György
90 éves

K. Takács György, min-
denki Gyuri vagy Gyur-

ka bácsija jó egészségben 
betöltötte a 90. életévét. 
A várva várt eseményt 
egyelőre csak szűk kör-
ben ünnepelhette meg 
az ismert járványhelyzet 
miatt.

Takács György egész éle-
tében Anarcson élt, annak a 
bálványos háznak a szülötte, 
amely eredetihez hasonló álla-
potában látogatható a Sóstói 
Múzeumfaluban.

A katonakorában ejtőernyős-
ként szolgáló, majd a kereske-
delemben dolgozó, sokak által 
ismert, kitűnő memóriának és 
jó egészségnek örvendő Gyu-
ri bácsi élő történelemkönyv.  
Személyesen ismerte Czóbel 
Minkát, rengeteg emléket tud 
felidézni a múltból.

Születésnapján felesége, 
Marika és közeli családtag-
jai: kisebbik lányuk és csa-
ládja köszöntötte; távolabb 
élő lánya és családja egyelőre 
videóüzenettel kedveskedett 
Gyuri papónak, vigyázva az 
egészségére. Kertész Zoltán 
polgármester úr is köszöntötte 
és kívánt jó egészséget az ünne-
peltnek egy kimondottan erre 
az alkalomra készített 90-es 
számmal mintázott üveg bor-
ral, a távolságot szabályosan 
betartva. A 90 éves születésna-
pos miniszterelnöki emléklapot 
is vehetett át a szépkorúaknak 
járó jutalommal együtt. Gyuri 
bácsi rendkívül jó humorral, 
vidámsággal, tervekkel néz a 
következő évtized elé. 

Kívánunk Gyurka bácsinak 
erőt, egészséget, családja köré-
ben eltöltött hosszú, szép éle-
tet!

Lászlóffy Aladár: 

             Ha én...
Ha én kisiskolás leszek
télen, nyáron korán kelek,
táskám rendben, cipőm tiszta
nem fordulok azért vissza.
Beérek az iskolába
tárva nyitott ajtajába,
beülök a padba szépen,
el nem kések egész héten.
Bár vannak vagy huszonheten
a betűket megszeretem,
a leckémet tiszta lapra
elkészítem napról napra
Ha én kisiskolás leszek,
csoroghatnak az ereszek,
hullhat a hó a sapkámra,
én megyek az iskolába.

Nagy-nagy izgalommal, 
de annál nagyobb 

szeretettel várom a 
2020/2021. tanév első 
osztályos gyerekeit 
iskolánkba. Mindent 
megteszek, hogy a lehe-
tő legjobban érezzétek 
magatokat az iskolában 
és sokat fejlődjetek.

Jól felszerelt iskolánkban a 
gyerekek digitális táblán sze-
rezhetnek ismereteket. Nyu-
godt környezetben, szép tan-
teremben tanulhatnak. Nagy 
előny, hogy a kis létszámú 
osztályban egy-egy gyerekkel 
sokkal többet tudunk foglal-

kozni. Változatos módszerek-
kel tanítunk, minden tanuló 
egyéni igényeihez mérten 
differenciált oktatást folyta-
tunk. A jól összeszokott mun-
kaközösségben sok segítséget 
kaphatnak a gyerekek, ott-
hon érezhetik magukat. Ezen 
kívül sok szakmai segítséget 
is tudunk nyújtani, pl. fej-
lesztő pedagógus, logopédus 
és utazó gyógypedagógus is 
rendelkezésünkre áll. 

A digitális kapcsolattar-
tás a facebook felületen a 
2020/2021. első osztály neve-
zetű csoporton belül elérhető.

Sok szeretettel várlak tite-
ket: Judit tanító néni

Pünkösdi ismertető
Pünkösd havának 

májust nevezik, ám 
maga a pünkösd, mozgó-
ünnep lévén, a húsvét ide-
jétől függően május 10. 
és június 13. közé eshet: 
idén június 2-án ünnepel-
jük. A pünkösdi hagyomá-
nyok a keresztény és ősi 
pogány elemek keveredé-
séből jöttek létre.

A húsvét utáni negyvene-
dik nap áldozócsütörtök, mely 
Jézus mennybemenetelének 
ünnepe, az ötvenedik nap pedig 
pünkösd, a Szentlélek eljöve-
telének napja. Ekkor alakultak 
az első keresztény közösségek, 
így pünkösd az egyház szüle-
tésének ünnepe is. Sok helyen 
ekkor tartottak búcsújárást. A 
legismertebb búcsújáróhely 
Csíksomlyó, mely az utóbbi 
években nemcsak keresztény, 
hanem magyar zarándokhellyé 
is lett.

Pünkösdi királyság

Európa jelentős részén már a 
középkor óta tartanak pünkös-
di vagy májuskirály-választást, 
ez a legismertebb pünkösdi 
hagyományunk. A győztes egy 
évig minden mulatságra elme-
hetett, ingyen ehetett és iha-

tott. Mivel csak egy évig tartott 
a királyság, a mulandóságára 
utalva alakult ki a rövid, mint a 
pünkösdi királyság szólásunk.

„Mi van ma, 
mi van ma, piros 
pünkösd napja…”

A pünkösdi hagyományok 
szerint egyes helyeken pün-
kösdi királynőt is választottak 
Ha a pünkösdölésben lányok és 
legények egyaránt részt vettek, 
általában közös táncmulatság 
zárta a napot.

Jóslás, varázslás

Pünkösdkor a házakra, kerí-
tésekre, istállókra zöld ágakat 
helyeztek, hogy a gonosz, ártó 
szellemeket távol tartsák; néhol 
ilyenkor állították a május-
fát is. Időjárás- és termésjós-
lás is kapcsolódik az ünnep-
hez, különböző jelentésekkel. 
Gyimesben például a pünkösdi 
eső jó termést jelent, Baranyá-
ban viszont nem kívánatos az 
eső, inkább a szép idő, ami 
bő bortermést hoz. A pünkös-
di harmatnak szépségvarázsló 
erőt tulajdonítottak: a lányok 
napfelkelte előtt a kertben har-
matban mosdottak, hogy szép 
legyen a bőrük.
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. évi munkájáról
Anarcs Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
2020. január 21. napján tar-
totta ez évi első rendkívüli, 
zárt ülését, melyen a telepü-
lési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásának fel-
tételeként előírt önkormányza-
ti rendelet alapján elbírálta a 
benyújtott kérelmeket. 

Döntött a szociális bérlakás 
bérleti jogának elnyeréséről, 
valamint a rendkívüli települési 
támogatási kérelmekről.

Anarcs Község Önkormány-
zatának Ügyrendi Bizottsága 
2020. január 27. napján tar-
totta idei, első nyilvános ülé-
sét, melyen megvitatta Takács 
Nándor képviselő, bizottsági 
tag javaslatát a polgármester 
szabadságolásáról és annak 
kialakítandó rendjéről, valamint 
a képviselők vagyonnyilatko-
zat tételével kapcsolatos eljárás 
szabályozásáról.

Anarcs Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete 2020. január 28. napján 
megtartotta következő ren-
des, nyilvános ülését melyen 
döntött a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal létre-
hozásáról szóló megállapodás 
módosításáról, polgármesteri 
tájékoztatót hallgatott meg az 
előző ülés óta történt fonto-
sabb eseményekről, intézkedé-
sekről, módosította szervezeti 
és működési szabályzatát, és 
nyilatkozott MNV Zrt. megke-
resésére.

Elfogadta Anarcs Község 
Önkormányzata és a fenntar-
tásában működő intézmény 
beszerzési szabályzatát, felül-
vizsgálta az Anarcs Község 
Önkormányzata és az Anarcs 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata között létrejövő gaz-
dálkodási megállapodást, véle-
ményezte a Nyíregyházi és a 
Kisvárdai Tankerületi Központ 
által javasolt iskolai körzetha-
tárokat.

Tárgyalta a Pintér László 
képviselő által benyújtott, Ker-
tész Zoltán polgármester elleni 
fegyelmi eljárás kezdeményezé-

séről szóló előterjesztést, melyet 
nem támogatott a testület, majd 
elfogadta a képviselői interpel-
lációkra adott válaszokat, Pintér 
László képviselő előterjeszté-
seit is megvitatta, majd dön-
tött a sportöltöző felújításáról 
és a szeméttelep rekultiváció-
jával kapcsolatos feladatokról, 
majd polgármesteri tájékoztató 
hangzott el a Digi Kft. megke-
reséséről az építendő átjátszó 
toronyról.

Képviselő-testület 2020. 
február 4. napján megtartott 
rendkívüli, nyilvános ülésén 
tárgyalt a Sportöltöző felújítá-
sára beadott ajánlatokról, majd 
2020. február 5. napján megtar-
tott ülésén elbírálta és döntött a 
beruházás kivitelezőjéről.

Anarcs Község Önkor-
mányzatának Pénzügyi 
Bizottsága 2020. február 13. 
napján megtartott nyilvános 
ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta: a Kistérségi Szociá-
lis és Gyermekjóléti Társulás 
2020. évi költségvetésének és 
a Gyulaházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetésének véleményezé-
se, Anarcs Község Önkormány-
zata 2020. évi költségvetésé-
vel kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítása, az önkormányzati 
tulajdonban lévő és hasznosít-
ható ingatlanok bérleti díjának 
megállapítása, valamint Takács 
Tamás tájékoztatóját hallgatta 
meg a pénzügyi alapbizonyla-
tok ellenőrzése kapcsán felme-
rült észrevételeiről.

A Képviselő-testülete 2020. 
február 14. napján megtartott 
rendkívüli, nyilvános ülésén 
döntött a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Gyula-
háza 2020. évi költségvetésének 
véleményezéséről, a Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti Tár-
sulás Gyulaháza társulási meg-
állapodásának módosítására 
tett javaslatról, valamint véle-
ményezte a Gyulaházai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. 
évi költségvetését.

Meghatározta a saját bevéte-
lek és az adósságot keletkezte-

tő ügyleteit, majd elfogadta az 
Anarcs Község Önkormányzata 
2020. évi költségvetését.

Megállapította az önkormány-
zati tulajdonban lévő és haszno-
sítható ingatlanok bérleti díját, 
döntött a polgármester 2020. 
évi szabadság ütemezéséről.

Határozott a Béres József TIT 
Kisvárdai Egyesülete támogatá-
sáról és a Czóbel Minka Óvo-
da- Bölcsőde és Konyha zárva 
tartására tett javaslat elfogadá-
sáról, a továbbképzési és beis-
kolázási terveinek elfogadásá-
ról, valamint az intézménybe 
történő beiratkozás időpontjára 
tett javaslatról. 

Megismerte a sportöltöző 
tetőfedési munkálataira kötendő 
vállalkozási szerződés szövege-
zését és módosította a beszerzé-
si szabályzatát. 

Döntött a nemzeti identitás 
pályázat eszközbeszerzéséhez 
szükséges árajánlatkérésről, 
valamint az Anarcsi Sportegye-
sület rendkívüli támogatásáról.

Lakossági kérést bírált el, 
megújította a folyékony hulla-
dék összegyűjtéséről szóló köz-
szolgáltatási szerződését, módo-
sította Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.

Engedélyezte a Czóbel Minka 
Óvoda – Bölcsőde és Konyha 
maximális létszámtól való elté-
rését, árajánlatok megkéréséről 
döntött a Magyar Falu Program 
pályázataihoz.

Határozott közlekedési táb-
la áthelyezéséről a Dózsa utca 
– Vasút utca kereszteződésé-
ben, valamint a Kossuth utca – 
Dózsa utca kereszteződésében.

2020. február 27. napján 
megtartott rendkívüli, zárt 
ülésén döntött első lakáshoz 
jutó fiatalok támogatásáról, 
összeállította a közfoglalkozta-
táshoz közvetítendő névsort.

Ugyanekkor megtartott rend-
kívüli, nyilvános ülésén nyi-
latkozatot fogadott el a VIS 
MAIOR pályázatához.

A Kormány által a 40/2020. 
(III.11.) Kormányrendelet-
tel kihirdetett veszélyhelyzet 
idejére vonatkozó, az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyez-

tető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következ-
ményeinek elhárítása és Anarcs 
község lakossága egészségének 
és életének megóvása érdeké-
ben a polgármester az alábbi 
intézkedéseket hozta: 2020. 
március 16-tól a Czóbel Minka 
Óvoda- Bölcsőde és Konyha 
intézményben határozatlan idő-
re, de legfeljebb az általános 
iskolákra vonatkozó digitális 
munkarend fennállásának ide-
jére, rendkívüli szünetet rendelt 
el, szabályozta a gyermekek 
intézményi étkeztetését, vala-
mint településen állandó lakó-
hellyel rendelkező, vagy a tele-
pülésen tartózkodó 70. életévét 
betöltött személyek önkén-  tes 
karanténba vonulását. 

Határozott az anarcsi állandó 
lakcímmel rendelkező, életvi-
telszerűen Anarcson tartózkodó 
– családok részére „egészség-
ügyi csomag” támogatásról.

Döntött a Magyar Állam-
kincstártól kapott információk 
alapján, a napi egyszeri meleg 
étkeztetés napi két kisétke-
zéssel (tízórai, uzsonna) törté-
nő kiegészítéséről, melyet az 
önkormányzat 2020. március 
25-től biztosított. Megemelte a 
gyermekétkeztetés nyersanyag 
normáit, valamint a Segítőkéz 
Szociális Ellátó Szolgálatot 
jelölte ki szakmai feladatellátó-
nak mind az idős ellátás, mind 
az otthonukban élő fogyatékos 
emberek ellátása tekintetében.

Polgármesteri határozat 
született az „Anarcsi Czóbel 
Minka Óvoda- Bölcsőde és 
Konyha” című, 450452 szá-
mú Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása pályá-
zatban megvalósuló napelemes 
fejlesztés kivitelezéséhez és 
eszközbeszerzéséhez árajánlat-
ok beszerzéséről, az „Eszköz-
fejlesztés belterületi közterület 
karbantartása” című, MFP-
KKE/2019 3020580480 pályá-
zat alapján történő eszközbe-
szerzéshez, illetve az „Óvoda 
udvar” című MFP-OUF/2019 
3021140010 kódszámú pályázat 
alapján óvodai eszközök beszer-
zéséhez kapcsolódó árajánlatok 
megkéréséről.

Váriné Lunczer Enikő aljegyző

A Magyar Falu Prog-
ram MFP-NHI/2019-

3004165740 számú A nem-
zeti és helyi identitástudat 
erősítése című pályázat 
rendezvényei

Községünkben 2020. január 
hónapban a Magyar Falu Prog-
ram  nemzeti és helyi identi-
tástudat erősítése című pályá-
zat keretében a Czóbel Napok 
rendezvényeire került sor. 2020. 
január 16-án ünnepélyes keretek 
között a Czóbel-kúriában régi 
fotók, kézimunkák, festmények 
kiállítását nyitottuk meg. A fotó-
kat a község lakói adták köl-
csön. Ezeken a múlt századbeli 
fényképeken megelevenedtek a 
családi, katonai és sportesemé-
nyek, ünnepi alkalmak, óvodai 
és iskolai pillanatok.

A szebbnél szebb kézimun-
kákat a helyi lakosok ajánlották 
fel a kiállításra. A szekrényekből 
előkerültek a régi hímzett, hor-
golt terítők, keresztszemes pár-
nahuzatok, szőttes kendők, gobe-
linek. A kiállított kézimunkák 
ámulatba ejtették a látogatókat. 
A kiállítás részét képezték azok 
a festmények, grafikák, melye-
ket az elmúlt években Anarcson 
megrendezett nyári képzőművé-
szeti alkotótáborokban résztvevő 
művészek ajándékoztak közsé-
günknek. Ezeket is először lát-
hatták az ide látogatók. 

A kiállítás megnyitóján Ker-
tész Zoltán polgármester úr 
köszöntötte a vendégeket. 
Köszönetet mondott a fotókat, 
kézimunkákat rendelkezésre 
bocsátó anarcsiaknak, hogy segí-

tették a kiállítás megvalósulá-
sát. Ezt követően Bíró Józsefné 
felolvasta a Czóbel Minka Isten 
szava című versét.

Kertész Zoltánné a Czóbel 
Minka Baráti Kör titkára szólt 
arról a szellemi örökségről, 
melyet Czóbel Minka hagyott 
számunkra. Az értékek megőr-
zése, a múlt megőrzése és átörö-
kítése a jövő számára egy-egy 
ilyen kiállítással elérhetővé 
válik, ezért is fontos ennek a 
programnak a megvalósulása – 
hangsúlyozta. 

Az énekszó is helyet kapott 
ezen a megnyitón. Az Őszikék 
Hagyományőrző Csoport elő-
adásában felcsendült a Czóbel 
Minka által írt Esik eső sűrű 
cseppje című dal. Ezt követő-
en a vendégek megtekintették a 
tárlatot. 

A kiállítás nagy népszerűség-
nek örvendett, és büszkék vol-
tunk rá, hogy a falu lakóin kívül 
más községekből is ellátogattak 
hozzánk.

2020. január 17-én déli 12 
órakor, Czóbel Minka halálának 
73. évfordulója alkalmából emlé-
keztünk meg a költőnő sírjánál. 
A síremléken lévő lélekharang 
kongására összegyűlt megem-
lékezőkhöz Kertész Zoltánné 
szólt. 

Diák Péter református lelkész 
és Monostory Marcell parochus 
megáldotta a költőnő síremlékét.

Az emlékezés koszorúját 
Kertész Zoltán polgármester és 
Tarsoly Barna alpolgármester 
helyezte el a község nevében. 

Az óvoda és iskola részéről 
Pirigyi Anita és Varga Blanka 6. 

osztályos tanulók koszorúztak.
A Czóbel Minka Baráti Kör 

emlékező koszorúját Csépke 
Dóra és Kertész Zoltánné helyez-
ték el.

Február hónapban a Magyar 
Falu Program  nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése című 
pályázat keretében Dr. Béres 
József születésének 100. évfor-
dulójára emlékeztünk, 2020. feb-
ruár 3-án, 13 órai kezdettel a 
Czóbel-kúriában. 

Az emlékünnepségre számos 
vendég gyűlt össze. Jelen vol-
tak az általános iskola 8. osztá-
lyos tanulói, községünk lakói, 
Kisvárdáról és más településről 
is tiszteletüket tették. A kiállí-
tás megnyitóján Kertész Zol-
tán polgármester köszöntötte a 
vendégeket,  Kertész Zoltánné 
a Czóbel Minka Baráti Kör tit-
kára méltatta Dr. Béres József 
munkásságát, majd arról beszélt, 
hogyan kötődik a Béres-család 
községünkhöz.

A Béres József 100 pályázat-
ra írt visszaemlékezését Maklári 
Sándorné, Olgi tanító néni olvas-
ta fel. Írását ez alkalommal is 
olyan élménnyel és átéléssel adta 
elő, mintha a jelenről beszélt 
volna. Soraiban megelevenedett 
idős Dr. Béres József iránt érzett 
tisztelete.

A kiállítás fő részét képez-
te a kisvárdai Szeifried Zoltán 
grafikai alkotásai, mely Béres 
József életét mutatja be. Művész 
úr a grafikai sorozatot szívesen 
szóban is prezentálta. Szeifried 
művész úr a kiállításra bemuta-
tás céljából magával hozta Dr. 
Béres József tiszteletére alkotott 
legújabb festményét, melynek a 
„Cseppben az élet” címet adta. 

2020. március 2-án a Dr. Béres 

József szüle-
tésének 100. 
é v f o r d u l ó j a 
tiszteletére ren-
dezett kiállítást 
megtekintették a 
Béres-család tagjai: ifj. Dr. Béres 
József, Béres Klára és Béres Mar-
cell. Kertész Zoltán polgármester 
úr köszöntötte a Béres-családot 
és a rendezvényen megjelent 
vendégeket, majd átadta a szót 
Kertész Zoltánnénak a Czóbel 
Minka Baráti kör titkárának, aki 
Béres-család Anarcs községhez 
való kötődéséről tartott ismerte-
tőt, majd a családdal kapcsolatos 
személyes emlékeiről szólt.

Ifj. Dr. Béres József meghatott-
sággal mesélt a gyermekkoráról, 
az Anarcshoz fűződő emlékeiről. 
Többek között részletesen hall-
hattunk édesapja kutatói mun-
kásságáról, gyógyító tevékeny-
ségéről és az emberekhez való 
jóságáról.

Béres Klára, idős Dr. Béres 
József menye is szólt az emléke-
iről, melyet egyetemista éveitől 
fogva gyűjtött. Emlékeiről, uno-
kai kötödéséről, és Jóska bácsi 
katonaéletéről beszélt Béres 
Marcell. Ő ma közgazdászként 
tevékenykedik a családi Béres 
Zrt. vállalkozásban.

Az alkalmon résztvevő 
anarcsiak is több, a családhoz 
fűződő emléket elevenítettek fel.

A Béres-család tagjai a kiál-
lítás anyagát nagy örömmel és 
érdeklődéssel tekintették meg. 
Meglepetés volt számukra látni 
az 50-es évekből fennmaradt osz-
tálynaplókat, melyekben Béres 
Józsefné, született Papp Katalin 
tanítónő kézjegye található. 

Benga Éva
közösségszervező

Látogatók a kúriában A Rétközi Bakancsosok 
Egyesület 80 tagja 

2020. február 22-én láto-
gatást tett az anarcsi 
Czóbel-kúriában és a 
Bárókertben.

Megtekintették időszaki 
kiállításainkat: a Béres József 
születésének 100. évfordulójá-
ra készített emlékkiállítást, a 
régi kézimunka- és régi fotó-
kiállításokat. A kúria nagyter-
mében a Czóbel-család törté-
netéről hallhattak tájékoztatót, 
majd közösen elénekeltük a 
Czóbel Minka által írt nóta-
szövegű „Száz szál gyertyát” 

nótát. A Rétközi Bakancsosok 
Egyesület anyagilag támogatta 
a „Mentsük meg a Bárókertet” 
felhívásunkat, mellyel hozzájá-
rultak a tavaly viharkárt szen-
vedett Bárókert megújításához. 
Köszönjük a felajánlást!

Kalinákné Bódi Anikó

Magyar Falu Program
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Pünkösd ünnepe
Pünkösd napja a Szent-

lélek eljövetelének és 
kiáradásának ünnepe, az 
Atya és a Fiú kölcsönös 
szeretetének kiáradása, 
az Isten szeretetében 
való elmélyülés, Isten 
szeretetének befogadá-
sa, s egyben az egyház 
megalapításának ünne-
pe. A keresztény világ, a 
húsvét utáni ötvenedik 
napon ünnepli.

  
Amikor elérkezett pünkösd 

napja, ugyanazon a helyen 
mindnyájan együtt voltak.  
Egyszerre olyan zúgás támadt 
az égből, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, és 
egészen betöltötte a házat, ahol 
ültek.  Majd lángnyelvek jelen-
tek meg nekik szétoszolva, és 
leereszkedtek mindegyikükre.  
Mindannyiukat eltöltötte a 
Szentlélek, és különböző nyel-
veken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogy a Lélek szólásra indí-
totta őket. Ez idő tájt vallásos 
férfiak tartózkodtak Jeruzsá-
lemben, az ég alatt minden 
népből.  Amikor ez a zúgás 
támadt, nagy tömeg verődött 
össze. Nagy volt a megdöb-
benés, mert mindenki a saját 
nyelvén hallotta, amint beszél-
tek. (ApCsel 2:1-6)

Az ünnep elnevezése a 
görög pentekoszté, azaz ötve-
nedik szóból származik - hús-
vét utáni ötvenedik nap -,  így 
az ünnep  napja minden évben 
május 10-e és június 13-a közé 
esik. Bár pünkösdöt ünnepként 
csak a II. században említik 
keresztény írók (Tertullianus, 
Origenes), ünneplése egyidős 

az egyházzal, már 305-ben 
püspöki szinódus rendelte el a 
Szentlélek eljövetelének meg-
ünneplését.

Pünkösdöt a keresztény egy-
ház születésnapjának is tartjuk. 
A Szentlélek erővel, bölcses-
séggel, szeretettel töltötte el 
a tanítványokat, akik bátran 
kezdték el hirdetni az evangé-
liumot.

„Amikor pedig eljön a 
Vigasztaló, akit elküldök majd 
nektek az Atyától, az igazság 
Lelkét, aki az Atyától szár-
mazik, ő majd tanúságot tesz 
rólam;  de ti is tanúságot tesz-
tek majd, mert kezdettől fogva 
velem vagytok.” (Jn 15,26-29) 

A Pünkösdi Lélek, aki egy-
séget, békét, szeretet ad az 
Istenre vágyó embernek, aki a 
bábeli zűrzavart, a káoszt  meg-
szünteti, és harmóniát teremt 
Isten és ember között, ember 
és ember között, valamint az 
ember és környezete között, 
hogy az ember Isten erejével 
felülemelkedjen a bűn felett, 
az önzés felett, és az Isten sze-
retetében, közelségében érezze 
magát már itt a földön is. 

Megszólítjuk a Pünkösdi 
Lelket imáinkban, hogy Lelke-
sek, lelkesedéssel eltelt embe-
rek legyünk: Mennyei Király, 
Vigasztaló, igazságnak Lelke, 
ki mindenütt jelen vagy, és 
mindeneket betöltesz. Minden 
jónak Kútfeje, és az életnek 
megadója, jöjj el és lakozzál 
mibennünk. És tisztíts meg 
minket minden szennytől, és 
üdvözítsd, Jóságos, a mi lel-
künket!  

Monostory Marcell
parochus

„…erőt kaptok, amikor
eljön hozzátok a Szentlélek”

Pünkösd a Szentlélek 
kitöltetésének ünnepe és 

az egyház születésnapja. 

Sajnos statisztikák mutatják, 
hogy a mi időnkben nagyon vissza-
esett a bibliaolvasók, a templomlá-
togatók, az egyháztagok száma. 
Viszont növekedőben van a kétel-
kedők, a hitehagyottak és az isten-
tagadók aránya. Akik ismerik az 
emberiség történetét, azok tudják, 
hogy a közösségek leépülésének, 
romlásának biztos jele az igaz hit 
meggyengülése, s ezzel az erköl-
csök kihalása. Az ilyen társadalom 
vagy maga omlik össze saját súlya 
alatt, vagy nem lesz ereje ellenállni 
a kívülről jövő támadásoknak. Azt 
gondolom, hogy ennek vagyunk 
ma tanúi, ha országunkra, vagy a 
tőlünk nyugatabbra lévő társadal-
makra nézünk. 

Az egyház nem a hagyomány-
őrzésnek, az unalomnak vagy a 
szórakoztatásnak, hanem az újjá-
születésnek és az új életben való 
felnevelkedésnek a helye!

Ahol „erőt kaptok, amikor eljön 
hozzátok a Szentlélek” (Ap. Csel. 
1:8). A Lélek düna misz, azaz erő, 
energia. A Szent Lélek nem csak 
célt ad Isten gyermekeinek, hanem 
erőt is a cél eléréséhez! Az élet 
pedig erő kérdése. 

Az Istentől célt és erőt kapott 
embernek belső békesség is ada-
tik a Szentlélek által! A modern 
ember alapjában véve nyugtalan, 
ideges és békétlen.  Aki belül a 
lelkében nyugtalan, az akarva-aka-
ratlanul is kivetíti azt a világra, és 
az is nyugtalanná, felbolydulttá és 
békétlenné lesz. Ám akiben Isten 
gondolatai, Igéje és Szentlelke él 

és jár, az az ember isteni békessé-
get is nyer. Mert tudja, hogy élete 
jó irányba halad – Isten felé.  Tud-
ja, hogy ehhez az úthoz naponta 
erőt kap a Szentlélektől. Tudja, 
hogy élete: múltja, jelene és jövője 
Isten kezében van, ezért hát mit 
nyugtalankodjon, kételkedjen vagy 
féljen ott – az Isten tenyerén?

Az erő áradását olyan csodálato-
san megtapasztalták pünkösd nap-
ján a tanítványok, amikor megér-
kezett a megígért Szentlélek. Cso-
dálatosan megtapasztalták, mert 
átélték, hogy Ő valóban az erőnek 
a Lelke. Addig féltek, hiszen Jeru-
zsálemben voltak, abban a város-
ban, ahol Jézust halálraítélték és 
kivégezték. De akkor már nem 
gondoltak arra, hogy a hatalmas 
sokaságban bizonyára ott vannak 
azok az emberek is, akik Jézust 
halálra adták és utánuk is kinyújt-
hatják kezüket. Akkor már teljes 
bátorsággal szólták Isten üdvözítő 
szeretetének hatalmas tetteit. 

Isten kijelentette magát az ember-
nek a próféták és Jézus Krisztus 
által, és ez elég az üdvösségre. 
Bölcs szívvel ezt kell megragadni, 
és erről kell bizonyságot tenni ma 
is. Az egyházunk pünkösdi üze-
nete, hogy Jézussal csak a Szent-
lélek által találkozhatunk. Isten 
áldja meg pünkösdi ünnepünket az 
Őbenne való örömmel, isteni erő-
vel, szeretettel, józansággal, hogy  
életünk kisugárzó legyen és más is 
keresse ezt a krisztusi közösséget, 
amelyiknél nincs hatalmasabb cso-
da ezen a világon. 

Ámen
Áldott Pünkösdi ünnepeket 

kívánok!
Diák Péter ref. lelkipásztor
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Anarcsi
Hírmondó

Jótékonysági sportbál
A községünket is érintő 

2019. június 27-i vihar-
ban súlyosan megsérült 
a sportöltöző. 

A helyreállítási munkála-
tokat segítendő Dr. Somogyi 
Gábor sportelnök 
és Kertész Zol-
tán polgármester 
kezdeményezésé-
re Anarcs Község 
Önkormányzata és 
az Anarcs Sport-
egyesület 2020. 
február 29-én jóté-
konysági bált szervezett. 
Sportszerető anarcsiak és 
nem anarcsiak fogtak össze 
és támogatták a rendezvényt. 
Nagyon sokan anyagilag, 
mások tombola- és egyéb fel-
ajánlásokkal járultak hozzá a 

rendezvény sikeréhez. 
A bálon a mulatás mellett a 

focié volt a főszerep. Kis kiál-
lítással idéztük közénk a régi 
anarcsi csapatokat, focistákat. 
Hálás köszönetünk azoknak, 
akik megőrizték és kölcsön 

adták számunkra a 
régi fotókat. 

Kertész Zoltán pol-
gármester megnyitó 
beszédében hangsú-
lyozta, hogy példa-
mutató összefogással 
valósult meg a rendez-

vény. Minden támogató-
nak, segítőnek, résztvevő-

nek megköszönte az önzetlen 
segítséget. 

A rendezvény kiemelke-
dő eseménye volt, amikor 
Dr. Somogyi Gábor sportel-
nök köszöntötte a legidősebb 

anarcsi futballkapust, Bodó 
Ferencet, akinek a csapat örö-
kös tiszteletbeli tagja címet 
adományozta az Anarcs Sport-
egyesület. 

Feri bácsi olyan izgalmas, 
érdekes focikalandokról mesélt 
a résztvevőknek, melyek a mai 
fiatalok számára igazi kuriózu-
mok voltak.

A közönség soraiban élénk 
érdeklődést keltett, amikor 
az anarcsi csapat és a Vasas 
pályaavató mérkőzéséből vil-
lantottunk fel néhány jelenetet. 
A finom vacsora után hajnalig 
mulattak a sportszerető bálo-
zók.

Kertész Zoltánné
képviselő

Immár ötödik éve műkö-
dik a kézimunka szakkör 

községünkben. Amikor 
elkezdtük, nem is gon-
doltam volna, hogy ilyen 
sikeres lesz kis közössé-
günk. 

Az évek folyamán nagyon 
sokféle tevékenységet végez-
tünk. Horgoltunk karácsonyi 
díszeket az iskolásoknak kará-
csonyi jótékonysági vásárra, 
varrtunk feliratos felvédőket, 
melyeket rendezvényeken hasz-
náltunk, és ma is jó szolgálatot 
tesznek az iskola előtti „kis-
ház” díszítésekor, az idén pedig 
már a szövéssel is megpróbál-
koztunk. Igaz, ezt a munkát 
félbe kellett hagynunk a koro-
navírus miatt. A tevékenysé-
günk nemcsak a varrás, hanem 
a hagyományos ételek készíté-
se, melyeket iskolai, közösségi 

rendezvényeken készítettünk. 
Sütöttünk lapcsánkát, fánkot, 
csörögét, krumplilángost, főz-
tünk savanyú krumplievest füs-
tölt kolbásszal, a tanulók nagy 
örömére, mert ezeket nekik 
készítettük. A Rétközi Múze-
ummal közös projektünk során 
még hurkát is töltöttünk a gyer-
mekekkel közösen, ami igen 
finomra sikerült, mind egy szá-
lig el is fogyott. 

A szakkörösökkel évzáró 
uzsonnánkon az erdélyi balmost 
kóstoltuk meg. Nagy örömmel 
tettünk eleget Dr. Somogyi 
Gábor háziorvosunk és Kertész 
Zoltán polgármester úr kéré-

sének, amikor a jótékonysági 
sportbálra káposztát töltöttünk. 
A kézimunka szakkör tagjaival 
a Czóbel Napok kiállításának 
előkészítésében is részt vállal-
tunk, hoztuk és válogattunk a 
szebbnél szebb kézimunkákat. 
Nagyon sok régi fotót is össze-
szedtünk a régi fotókból nyílt 
kiállításra. Lelkes kis csapatunk 
az idén is bővült új tagokkal, és 
szívesen láttuk azokat is, akik 
egy-egy alkalomra látogattak el 
hozzánk. 

Valljuk, hogy nekünk tovább-
ra is fontos a hagyomány, a 
múlt tisztelete.
Kertész Zoltánné, szakkörvezető

Hagyományőrzők

 Ap. Csel. 1,8


