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Kire/mire várunk 
karácsonykor? 

Mit vársz karácsonytól?

Kedves Anarcsi Keresztyén  
Testvéreim! 

Most, amikor emberemlékezet óta 
először nem találkozhatunk szaba-
don és félelem nélkül adventben 
és talán majd karácsonykor sem 
az Isten házában, engedjétek meg 
nekem, hogy ezen írásom által egy 
kicsit hosszabban szóljak hozzátok. 

Egy igazán mozgalmas esztendő 
végén, amikor olyan világot érintő 
változásokat éltünk és élünk át, mint 
a koronavírus okozta megrázkódta-
tás, karácsonyhoz közeledve szép 
és áldott élményekkel megrakottan 
vagy éppen súlyos gondokat hordoz-
va, feszült pörgés vagy csendes meg-
adás közepette telnek napjaink. Újra 
arra készülünk, hogy Jézus születé-
sére emlékezzünk és ünnepeljünk, 

legyünk együtt a családdal, rokonok-
kal, barátokkal, ismerősökkel. Bár 
nem tudjuk, hogy az óvintézkedések 
miatt ez lehetséges lesz-e? 

Az ünnep előtt viszont lépéseink 
felgyorsulnak, elvégzendő feladata-
ink nyomasztanak, egyik helyről a 
másikra rohanunk, és hiányérzetünk 
támad, amit azzal remélünk orvosol-
ni, hogy majd az ünnep csodálatos 
hangulatának átadjuk egész lényün-
ket, szeretteink körében örvendez-
ve állunk majd meg a karácsonyfa 
mellett. Reménykedünk, hogy ebben 
az évben majd meglátjuk a biztató 
betlehemi csillagot, találkozunk a 
napkeleti bölcsekkel vagy az egy-
szerű pásztorokkal és megtaláljuk a 
bölcsőben fekvő gyermeket.

Folytatás a 4. oldalon

Heti remény
Ha vendéget várunk, akkor kitakarítjuk a 

lakásunkat, sőt az udvart is igyekszünk 
rendbetenni, hogy a betérő barátunk, roko-
nunk, jól érezze magát a mi világunkban.

Ha vendég jön, még a gyermekeink is szeretnék, 
hogy rend legyen az íróasztalukon, az ágyukon, a 
játékaik között, hogy gyönyörködjön a vendég szeme 
a rendezettségben. 

Aztán azon gondolkodunk, hogy a találkozás örö-
mén túl mi lesz a program, miről beszélgetünk, mi az 
együttlétünk célja.

Gyertyagyújtáskor tudjuk, hogy egy vendégre 
várunk, aki közeleg, akitől nem a fizikai távolság, 
a kilométerek választanak el, hanem az idő, néhány 
hét. S ahogy egyre több gyertya ég a koszorún, ez az 
időbeli távolság egyre fogy. 

Ez a Vendég kivételes, minden más vendéget meg-
előző, ezért nem elég csupán várnom rá, hanem elé 
kell mennem.

Ennek a különleges Vendégnek nekem a szívemben 
kell helyet készíteni, a szívemet, a lelkemet kell rend-
be tenni, kitakarítani, ünneplőbe öltöztetni. Örömmel 
várakozni a találkozásra. Ahogy a régiek mondták: 
„megnő az ember szíve, ha vendéget vár”.

Ezen különleges ünnep előtt az adventben, azaz az 
Úrjövetben nekem is meg kell tennem egy hosszú 
lelki utat, hogy érzelmileg, lelkileg felkészüljek a 
találkozásra, rendezzem belső dolgaimat, érzései-
met, gondolataimat. S ha rendeztem, akkor ott lesz 
a találkozás öröme, a hála, a béke. Ezt nem lehet 
megspórolni. 

Minden adventi gyertyagyújtásnak megvan a vará-
zsa, különlegessége. Ebben a pandémiás időszakban 
a korábbiakhoz képest nagy a kontraszt. Nem ezt 
„szoktuk meg.” 

Régi öregek elbeszéléseiből tudjuk, hogy milyen 
volt a háborús időkben az advent, vagy maga a kará-
csony. Nem a lakomáról, nem a csillogásról szólt, 
hanem a szeretetről. Ebben a pandémiás időszak 
hasonlít a háborús időszakhoz. Nem a lakomáról, 
nem a csillogásról szól, hanem a szeretetről.

Ahogy minden adventnek, karácsonynak, sőt min-
den napnak a szeretetről kellene szólnia. Adjunk 
hálát, hogy van kit szeretni, van kinek örülni, s van 
REMÉNY. 

Monostory Marcell atya

Advent

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet 
hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2, 10-11)

Bölcsődei élet áprilistól napjainkig!
Szeretett bölcsődénk kapuit 

sajnos márciusban nekünk is be 
kellett zárni a pandémiás idő-
szak miatt. Az egész országot, 
és világot megrengető időszak 
várt ránk. Az életünk megvál-
tozott egy pillanat alatt. A gye-
rekek nem értették, hogy miért 
nem jöhetnek a bölcsődébe, 
miért nem találkozhatnak társa-
ikkal és velünk. 

Eddig még ilyen helyzettel 
nem találkozott a világ és a 
bölcsőde sem, de minden kis-
gyermeknevelő érezte, hogy 
nem hagyhatjuk se a gyereke-
ket sem a szüleiket magukra 
ebben az embert próbáló idő-
szakban. Igyekeztünk megol-
dást találni, hogyan is tudunk 
a szülők segítségére lenni, és 
a gyerekek életében tovább-
ra is részt venni, amíg ez az 
időszak tart. Arra gondoltunk, 
ha az oktatásban működik az 
online térben való kapcsolat-
tartás és tudás átadás, akkor 
ezt kicsit átformálva, de mi is 
alkalmazzuk. A hétköznapokat 
színesítve minden nap mi is 
bejelentkeztünk az online térbe, 
és tevékenységek ajánlásával, 
bemutatásával, meseolvasással, 
mondókázással, tornával, aján-
lásokkal, próbáltuk feldobni a 
gyerekek bezárt életét. Remél-
tük, hogy a szülők válláról, ha 
csak egy kicsi terhet is le tud-
tunk venni, pusztán azzal, hogy 
ötletet adtunk, akkor már nem 
volt hiábavaló az igyekezetünk. 
Örömmel fogadtuk a pozitív 
visszajelzéseket, a videókat, a 
tapasztalatokat, amit a szülők 
és gyerekeik küldtek nekünk. 
Próbáltuk ezt az időszakot a 
lehető legpozitívabban átvé-

szelni, összetartással, szeretet-
tel, és emberséggel! 

Az online téren kívül a böl-
csőde dolgozói is segítettek az 
ételek kiosztásában, csomago-
lásában, címkézésében. A daj-
ka nénink részt vett a maszkok 
varrásában, valamint készülve 
az „újra nyitásra” a bölcsőde 
teljeskörű alapos fertőtlenítését 
is elvégezte. Nagy örömünkre 
május közepén, először ügye-
leti rendben, ami maximum 5 
fő gyermek lehetett, de vissza-
nyithattuk a bölcsőde kapuit. A 
gyerekek nagy örömmel érkez-
tek vissza, és a közös „munkát” 
onnan folytathattuk, ahol márci-
usban abba hagytuk. Júniusban 
készülődtünk a ballagásra. A 
csoportunk összes tagját, azaz 
7 főt már várta az óvoda világa. 

A nyári szünetünk alatt a böl-
csőde falai, valamint az ajtók is 
megkapták a tisztító festést. Így 
szeptemberben az új gyerekeket 
egy megújult környezet fogad-
ta. Az Őzike csoport 3 fiúból 
és 4 lányból tevődik össze. A 
legfiatalabb gyerek 24 hónapos 
a legidősebb pedig 36 hónapos. 

Szeretném megköszönni a szü-
lők bizalmát, és hogy gyerme-
keiket minden nap ránk bízzák.

A beszoktatás kezdeti idősza-
ka szinte teljesen a megszokott 
rendben zajlott. A családlátoga-
tásokat, sajnos a járvány újabb 
erősödése miatt már nem sike-
rült befejeznünk. Szerencsére a 
beszoktatások – szigorú előírá-
sokkal –, de gond nélkül zaj-
lottak. Fontosnak tarjuk, hogy 
ezek a pici gyermekek érzelmi-
leg ne sérüljenek a szüleiktől 
való elválás során. Továbbra is a 
legfontosabb feladatunk a gyer-
mekekkel való egyéni bánás-
mód, a nagyfokú tolerancia, a 
türelemmel és nagy szeretettel 
való foglalkozás. Minden egyes 
gyermeket életkori és egyéni 
sajátosságai, képességei, szerint 
igyekszünk kezelni és elfogad-
ni. A családi nevelést, szokáso-
kat figyelembe véve gondozzuk 
és neveljük őket. A mi közös és 
legfontosabb célunk az egész-
séges, nyitott, boldog gyermek 
nevelése.

Sajnos a COVID 19 miatt 

elmaradtak a betervezett nyílt és 
bölcsi csalogató napok. 

A beszoktatás végeztével 
nyugodtabbak lettek a napjaink 
a bölcsődében. A gyerekek már 
jól ismerik a napirendet, melybe 
beépítettük a rájuk vonatkozó 
higiéniás szabályokat. Tevé-
kenységeinket az évszaknak és 
időjárásnak megfelelően ter-
vezzük. Az óvoda által elnyert 
EFOP-os pályázat keretén belül 
bölcsődénk is részesülhetett 
új udvari játékokban. Amit a 
gyerekek és a bölcsőde dolgo-
zói nevében is köszönünk. A 
nagymozgásos képességek fej-
lődéséhez segítséget nyújtanak 
számukra ezek az játékok. A 
rossz idő beköszöntével bár 
egyre kevesebbet tudunk a sza-
bad levegőn lenni, de biztosítani 
tudjuk továbbra is a gyerekek 
mozgásigényét egy felfedező 
játszóvárral, amit szintén az 
elnyert pályázat keretén belül 
kapott a bölcsőde. 

Zártkörűen tartottuk meg a 
Márton napot, amit a gyere-
kek nagyon élveztek. A böl-
csődében készített lámpásaikat 
büszkén vitték haza szüleiknek. 
Elkezdődött az ünnepekre való 
készülődés. A gyerekek izga-
lommal várják a Mikulást és a 
karácsonyt.

Minden igyekezetünkkel azon 
vagyunk, hogy a gyerekek min-
dennapjai vidáman, boldogan, 
igényeiket kielégítve teljen 
a bölcsődénkben, és ebből a 
nehéz élethelyzetből semmit, 
vagy csak nagyon keveset érzé-
keljenek.

Paszternák-Molnár Annamária
szakmai vezető
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Anarcs Község Önkor-
mányzatának Képvi-

selő-testülete és Anarcs 
község lakosságának éle-
tében a 2020-as esztendő 
eddig ismeretlen helyze-
teket és feladatokat, vala-
mint a képviselő-testület 
döntése alapján a képvi-
selő-testület feloszlását 
és ebből adódóan helyha-
tósági időközi választás 
megtartását eredményez-
te.

A veszélyhelyzet fennállása 
alatt a képviselő-testület hatás-
körében a polgármester járt el 
2020. június 17-ig, majd foly-
tatta munkáját a képviselő-tes-
tület.

2020. július 7-én előterjesz-
tést vitatott meg a Gyulaházai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetése módosításának 
kezdeményezéséről, a közös 
önkormányzati hivatal létre-
hozásáról szóló megállapodás 
módosításáról. Döntött a tele-
pülés sportfejlesztési koncepci-
ójának elfogadásáról, valamint 
határozott pályázat benyújtásá-
ról az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására (Sportöltöző fel-
újítása). Tájékoztatást hallga-
tott meg a Magyar Falu Prog-
ram keretében elinduló Falusi 
Civil Alap, civil szervezetek 
járműbeszerzési pályázatáról, 
döntött ennek támogatásáról. 

2020. július 15-én a Pénz-
ügyi Bizottság az alábbi napi-
rendeket tárgyalta meg: Anarcs 
Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetésének módosítá-
sára tett javaslat véleményezé-
se, Anarcs Község Önkormány-
zata 2019. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendele-
tének véleményezése, a 2019. 
augusztus 27-én Hermel Ildikó 
okleveles könyvvizsgáló által 
kiadott Vizsgálati jelentésben 
foglalt megállapítások, a 2020. 
április 20-án kiadott belsőellen-
őrzési- jelentés megtárgyalása, 
és az ehhez kapcsolódó javas-
latok megfogalmazása a képvi-

selő-testület felé. Előterjesztést 
hallgatott meg az alábbi témá-
ban: a képviselő-testület felé 
a különféle jogcímeken kelet-
kezett kintlévőségek behajtási 
kötelezettség elmulasztásából 
keletkezett anyagi hátrányoko-
zás felelősség megállapítását 
célzó vizsgálat megindításá-
ról szóló javaslat. Tárgyalt az 
egyes Anarcs területén működő 
vállalkozások helyi adók befi-
zetésének elkerüléséről. 

2020. július 17-én a polgár-
mester a különleges jogrend 
idején született polgármesteri 
határozatokat ismertette, vala-
mint ezek jóváhagyását kérte 
a képviselő-testülettől. A kép-
viselő-testület előterjesztést 
hallgatott meg Anarcs Köz-
ség Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének módosításá-
ról, valamint Anarcs Község 
Önkormányzata 2019. évi gaz-
dálkodásának zárszámadásáról, 
mely előterjesztéseket nem 
fogadta el. Tájékoztatót hallga-
tott meg a 2019. évi belsőellen-
őrzés tapasztalatairól, döntött 
az élelmezési nyersanyagnor-
mák összegének emeléséről, 
megállapította a gyermekek 
napközbeni ellátásának térítési 
díját. Elfogadta Anarcs Község 
2020-2024 évekre vonatkozó 
gazdasági programját és felül-
vizsgálta a Helyi Esélyegyen-
lőségi Programot, döntött az 
MNV Vagyonkezelési Igazga-
tóság megkereséséről (203/A 
hrsz kúria), valamint a Korzol 
Kelet Invest Kft. megkeresé-
sének ügyében. Elfogadta az 
önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról szóló 2019. évi 
beszámolóját, a Kisvárdai Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság 
2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját, valamint 
a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszerben 
végzett munkáról szóló 2019. 
évi beszámolót. Megtárgyal-
ta Dajka Józsefné, valamint 
Kelemen István megkereséseit. 
Tájékoztatót hallgatott meg a 

Kistérségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Társulás Gyulaháza 
jövőbeni működéséről és elfo-
gadta a Magyar Falu Program 
pályázataihoz kapcsolódó dön-
téseket. 

2020. augusztus 4-i ülé-
sén elfogadta Anarcs Község 
Önkormányzata 2019. évi költ-
ségvetésének módosítását és az 
Anarcs Község Önkormányza-
ta 2019. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló tájékoz-
tatót. Módosította a képviselő-
testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2019. 
(XII.9.) önkormányzati rende-
letét és határozott a települé-
si önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatás pályá-
zat benyújtásáról. Előterjesz-
tést vitatott meg Takács Tamás 
képviselő napirendi javaslatára: 
Előterjesztés határozathozatal-
ra a Gyulaháza Község Önkor-
mányzata tartozásának Anarcs 
Község Önkormányzata felé 
rendezésének eléréséhez szük-
séges intézkedések meghoza-
tala. Majd döntött az önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására 
benyújtott pályázat határozatá-
nak módosításáról és közmeg-
hallgatás – falugyűlés össze-
hívásáról. Elfogadta a 2011. 
évi CCIX. törvény, valamint a 
hozzá kapcsolódó egyéb ágaza-
ti jogszabályok által előírt, 15 
éves időszakra szóló Gördülő 
Fejlesztési Tervét.

2020. augusztus 12-én köz-
meghallgatás keretben értékelte 
a 2020. év eltelt időszakát, tájé-
koztatta a lakosságot a 2020. 
év további terveiről, valamint 
lakossági kérdések, bejelenté-
sek hangzottak el. 

2020. augusztus 31-ére 
összehívott nyilvános ülést a 
polgármester határozatképte-
lennek nyilvánította, mely ülés 
nyolc napon belül újra összehí-
vásra került.

2020. szeptember 3-i 
ülésen döntött tanévkezdési 
támogatás megállapításáról, 
felhatalmazta a polgármestert 

a szociális alapfeladatok ellá-
tásával kapcsolatos megkere-
sések kibocsátására. Döntött 
arról, hogy a polgármestert 
nem hatalmazza fel a testületi 
döntést nem igénylő pályázatok 
benyújtására. Engedélyezte a 
maximális csoportlétszám átlé-
pését a nevelési intézményében. 
Megvitatta a kormányhivatal 
szakmai konzultációs javas-
latát, mely azon határozatok 
hatályon kívül helyezését java-
solta, melyek nem hagyták jóvá 
a különleges jogrend idején 
született polgármesteri határo-
zatok egy részét. Előterjesztést 
hallgatott meg a Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás társulási meg-
állapodásának módosításáról. 
Megvitatta a Pintér László 
képviselő 2020. május 4-én 
és 2020. július 20-án érkezett 
interpellációjára adott polgár-
mesteri választ, valamint elő-
terjesztést hallgatott meg Pintér 
László képviselő beadványá-
ban kért témákról (Startmunka 
program- eszközbeszerzés- fik-
tív számla). Zárt ülésen döntött 
anarcsi lakosok első lakáshoz 
jutásának támogatásáról.

2020. szeptember 4-én 
előterjesztést hallgatott meg és 
döntött a Magyar Falu Program 
keretében benyújtandó MFP-
OEF/2020 (óvoda felújítás), 
MFP-FHF/2020 (hivatal fel-
újítás), valamint TOP – Bel-
víz –„visszahulló” pályázatok 
benyújtásáról.

2020. szeptember 22-én 
a Pénzügyi Bizottság az aláb-
bi napirendeket tárgyalta: a 
Nyírségvíz ZRT. és Anarcs 
Község között megkötött, és 
jelenleg is érvényben lévő víz-
hálózat üzemeltetéssel kapcso-
latos szerződés felülvizsgálata, 
és az elszámolások ellenőrzé-
se, javaslattétel féléves pénz-
ügyi beszámoló készítésére, 
a 2020. évi költségvetési ren-
delet elfogadása óta ismertté 
vált bevételkiesések és más 
egyéb okok miatt szükséges 
módosítások megtárgyalása, az 
MFP-KKE/2019/3020580-480 

A Hagyományőrző Kézimunka 
Szakkör tagjai nagy örömmel tettek 
eleget az óvodai felkérésnek, hogy 
az egészségnapon népi ételekkel 
lepjék meg az ovisokat. A finom-
ságok elkészülte után a csöppsé-
gek jó étvággyal fogyasztották el 
a szabadban az ételeket. A munka 
után az önkormányzati dolgozókkal 
közösen ebédeltek a szakkörösök is.

Tájékoztató a képviselő-testület 
2020. II. félévi munkájáról

Községünk eseményei röviden

Egészségnap
Utak, temető feljáró Adventi gyertyagyújtás

Régi szokás, új köntösben falu- és termőföldek 
megszentelése

Szúnyogírtás

Trianon 100. évfordulójára rendezett megemlé-
kezésünk

Faluszépítés: „kisház”, kutak, karácsony

Egészségház átadása

Sándor Károly és kedves felesége Nóra megaján-
dékozott bennünket csodálatos virágokkal

MAGYAR FALU PROGRAM Eszközfejlesztés belte-
rületi közterületek karbantartása című pályázat
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számú pályázaton elnyert 
összeg felhasználása, az MFP-
HOR/2019. /30072655788 
kódszámú pályázaton elnyert 
összeg felhasználása, a Segí-
tőkéz Szociális Társulás 2020. 
évi költségvetése, a Gyulaháza 
Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének felülvizsgála-
ta, a Sportöltöző felújítás pénz-
ügyi helyzete, benyújtott pályá-
zat tartalma, a 2013. évben 
lezajlott Bárókert felújításával 
kapcsolatos eszközbeszerzés 
utólagos ellenőrzése, Kertész 
Zoltánné legutóbbi testüle-
ti ülésen elhangzott felvetése 
alapján.

2020. szeptember 28-án a 
képviselő-testület zárt ülésen 
határozott jelzálogjog törlési 
kérelem elbírálásáról, valamint 
részletfizetési kérelmek elbírá-
lásáról.

Nyílt ülésen javaslat hang-
zott el a Képviselő-testület 
„összeférhetetlensége” miatti 
feloszlására. Megtárgyalta az 
SZ/153/01794-1/2020. szá-
mú kormányhivatali javasla-
tot (rendes-rendkívüli ülés), 
megvitatta az Anarcs Köz-
ség Önkormányzata szociális 
alapellátási kötelezettségének 
biztosítását. Csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2020. évi fordulójához. 
Döntött Takács Nándor képvi-
selő polgármesteri szabadság-
gal kapcsolatos interpelláció-
jára adott válasz elfogadásáról, 
a 2020. évi Idősek napja meg-
rendezéséről, valamint a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásá-
val kapcsolatosan.

Javaslatot hallgatott meg 
a Pénzügyi Bizottság dönté-

se alapján, az önkormányzat 
gazdálkodásának első nyolc 
hónapjáról szóló beszámoló 
elkészítésére.

2020. szeptember 30-án 
a képviselő-testület döntött a 
megbízatásának lejárta előtti 
feloszlásának kimondásáról

Javaslatot fogadott el az 
önkormányzat 2020. évi gaz-
dálkodásának első kilenc 
hónapjáról szóló beszámoló 
elkészítéséről.

2020. október 20-i ülésén 
előterjesztést hallgatott meg és 
tanácskozott az Anarcs Köz-
ség Önkormányzata szociális 
alapellátási kötelezettségének 
biztosításáról. Elfogadta a 
helyi közművelődési felada-
tok ellátásáról szóló rendele-
tét, valamint döntött a növé-
nyi hulladék és avar nyílttéri 
égetéséről szóló 6/2015. (V.1.) 
önkormányzati rendeletének 
hatályon kívül helyezéséről. 
Megvitatta a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüze-
lőanyag vásárláshoz kapcsoló-
dó támogatás felhasználáshoz 
kapcsolódó feladatait. Vélemé-
nyezte a tankerületi központ 
iskolai körzethatárainak meg-
állapítását, előterjesztést hall-
gatott meg a Kistérségi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Társulás 
Gyulaháza megszüntetéséről. 
Döntött a Belső Ellenőrzési 
feladatok ellátásáról szóló Tár-
sulási Megállapodás módosítá-
sáról, határozott a pályázatok-
kal kapcsolatos beruházások 
kivitelezésére ajánlattevők fel-
kéréséről. Megvitatta a Kor-
mányhivatal SZ/153/01972-
1/2020 számú javaslatát (jegy-
zőkönyv-hitelesítők elfogadá-
sáról szóló döntés határozatba 

foglalása). Elutasította a „Szo-
ciális” épületére (Ady utca 19.) 
érkezett bérleti kérelmet. Meg-
tárgyalta Pintér László inter-
pellációjára adott polgármes-
teri választ (időközi választás 
költsége, annak fedezete, dön-
tés visszavonása). 

2020. október 28-án dön-
tött a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Gyula-
háza megszüntetéséről, és ellá-
tási szerződés megkötéséről az 
Anarcsi Református Egyház-
községgel a szociális alapfel-
adatainak 2021. január 1-től 
történő ellátásáról. A Sportöl-
töző felújításával kapcsolatos 
ajánlatok bontása és az aján-
latok megismerése után dön-
tött új ajánlatok bekéréséről. 
Nem hozott döntést a szociális 
tüzelő vásárlásával kapcsola-
tos ajánlatok elbírálása után, a 
szállító kiválasztásáról, szintén 
új ajánlatok bekéréséről hatá-
rozott.

2020. november 4-én a 
Kormány ismét veszélyhelyzet 
kihirdetéséről döntött, így a 
tavasszal már alkalmazott jog-
szabályi felhatalmazás alapján, 
a képviselő-testület hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja. 
Ezen jogkörében a polgármes-
ter az alábbi döntéseket hozta:

●●  határozott a képviselő-testü-
let 368/2020. (X.28.) határo-
zata szerinti szociális tüze-
lő vásárlásával kapcsolatos 
ajánlatkérési eljárásról, vala-
mit a MFP- KKE maradvány 
összegének felhasználásáról

●●  határozott a 2020. október 
29-én aláírt Ellátási Szerző-
dés helyesbítéséről

●●  határozott a Sportöltöző fel-
újításával kapcsolatos aján-

latok bontásáról és elbírá-
lásáról 

●●  határozott a MFP- KKE 
maradvány összegének fel-
használásáról

●●  határozott az önkormányzat 
és intézményei Pénzkezelési 
Szabályzatának megismeré-
séről

●●  döntött a szociális tüzelő 
vásárlásával kapcsolatos 
ajánlatokról

●●  döntött a Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulója keretében beadott 
pályázatok elbírálásáról

●●  határozott a polgármester 
21/2020.(XI. 11.) határoza-
tának és a 23/2020.(XI.16.) 
határozatának helyesbítésé-
ről

●●  határozott az önkormányzat 
és intézményei szabályzatai-
nak elfogadásáról, megisme-
réséről és jóváhagyásáról.

A kormány a veszélyhelyzet 
idejére eső időközi választá-
sokra vonatkozó átmeneti ren-
delkezésekről szóló 483/2020. 
(XI. 5.) korm. rendelete értel-
mében, a veszélyhelyzet meg-
szűnését követő napig időközi 
választás nem tűzhető ki, a 
már kitűzött választások elma-
radnak. A ki nem tűzött és az 
elmaradt választást a veszély-
helyzet megszűnését köve-
tő tizenöt napon belül ki kell 
tűzni. Ezen rendelkezéseket, 
később az országgyűlés tör-
vénnyel erősítette meg. A fen-
tieknek megfelelően a veszély-
helyzet megszűnését követően 
a helyi választási bizottság újra 
kitűzi a helyi időközi választás 
időpontját.

Felújított rendelő

Kertész Zoltán polgár-
mester a következő 

szavakkal adta át a felújí-
tott orvosi rendelőt és az 
óvodai játszóudvart

Szeretettel és tisztelettel 
köszöntök minden kedves meg-
jelentet! Engedjék meg, hogy 
külön köszöntsem dr. Seszták 
Miklós Kormánybiztos Urat és 
Baracsi Endre Urat a Megyei 
Közgyűlés alelnökét, a környező 
települések polgármestereit.

Ünnep ez a mai nap közsé-
günk életében, mely egy szépen 
felújított orvosi rendelővel és 
egy új óvodai játszótérrel lett 
gazdagabb!

Az önkormányzat tulajdoná-
ban álló orvosi rendelő 1984-85-
ben épült, Dr. Somogyi Gábor 
háziorvos úr 1988 óta szolgálja 
a települést, mint körzeti orvos. 
Az idő előrehaladtával ebben 
az épületben kapott helyet a 
Védőnői szolgálat és a Fogor-
vosi rendelő is. Az idő vasfoga 
azonban rányomta bélyegét erre 
az épületre, nagyon indokolttá 
és szükségessé vált a felújítása.

2018-ban megjelent a MFP 
pályázat Egészségház felújítási 
programja, mely kiváló lehető-
séget adott a felújítás megvalósí-
tására, amit Kalinák József volt 
polgármester úr megragadott és 
a beadott pályázatunk sikeres 

elbírálást nyert, így közel 30 
millió Ft támogatáshoz jutott az 
önkormányzat.

Köszönet a magyar kormány-
nak, köszönet dr. Seszták Miklós 
Kormánybiztos Úrnak, köszönet 
a Haklik Mérnöki Irodának a 
tervezésért, köszönet a Handel 
KFT-nek a kivitelezésért, szeret-
ném megköszönni  Dr. Somogyi 
Gábor háziorvos úrnak a mun-
kálatok folyamatos vezetését.

Elismerésem és köszönetem 
az Egészségház valamennyi dol-
gozójának, hogy a felújítás alatt 
is embert próbáló módon helyt 
álltak és szolgálták a lakossá-
got. Külön megköszönöm a tisz-
telt lakosságnak is türelmet és 
együttműködésüket.

Az Egészségház felújítása 
alkalmából minden szolgálatot 
teljesítő itt dolgozónak kívá-
nok erőt, egészséget és kitartást 
munkájához.

A mai napon a MFP keretében 
megújult óvodai játszóteret is 
átadjuk, ami a mai kor köve-
telményeinek és szabályainak 
megfelel, biztosítva a megfe-
lelő mozgási, készségfejlesztési 
lehetőségeket az óvodás gyer-
mekek számára. A felújított ját-
szótér a MFP közel 5 millió Ft-
os támogatásából valósult meg. 
Ismét köszönetem fejezem ki 
minden segítségadónak és köz-
reműködőnek.

Ahol először láttam 
napvilágot, ahol 

először nevettem, 
sírtam, ahol igazán 
megnyugszik a lelkem, 
ahová megannyi emlék 
fűz, nos, igen ez az ott-
honom, az én helyem. 

Néha az ember nem is 
tudja, de van egy olyan 
kedves hely számára, ahol 
feltétel nélkül szeretik, aho-
vá mindig visszavárják, 
ahol minden oly szép és 
csodás. Számomra a hely, 
ahol megéltem a gyermek-
korom, ahová óvodába, 
iskolába jártam, mindennél 
többet jelent. Az „én kis 
falucskám”, Anarcs, annyi 
mindent adott nekem. Meny-
nyi-mennyi emlékem, képem 
van már az óvodából is. A 
dajkák, óvónők kedves sza-
vai, vagy amikor az összes 
lány haját befonták, amikor 
aludnunk kellett volna, de 
nem tettük, a sok élménnyel 
teli bújócska a játszótéren, 
a hinták, falovacskák, a kis 
motorok, amikkel versenyez-
tünk, homokozók, csúsz-
dák, mind itt élnek velem 
tovább. S mikor néhanapján 
az óvoda, iskola, az említett 
játszótér közelében járok, 
valami különös érzés fog el 
minden alkalommal. Min-
den apró zegről-zugról egy 
emlék, egy vicces történet 
jut eszembe. 

Mintha csak tegnap lett 
volna, hogy izgatottan men-
tünk anyával az első osztá-
lyos könyveimért, s csodá-
lattal néztem a felső tago-
zatos bátyámra, aki már 
„olyan nagy” volt. Csak 
álmodoztam róla, milyen 
lesz majd egyszer felsősnek, 
gimnazistának lenni. Az 
általános iskolás kalandja-
im is ide vezetnek vissza. Ha 
csak a tanórákra, a szeretett 
tantárgyaimra és tanáraim-
ra gondolok hirtelen, min-

dent újraélnék. Újra nevet-
nék a belsős vicceinken, 
amiket csak mi értettünk. 
Jó lenne újra csak felhőt-
lenül sétálgatni egyet a mi 
kis Bárókertünkben. A gyö-
nyörű parkunkban, amely 
mind a négy évszak alatt 
látványos. Olyan csodás, 
amikor egy barátság már 
a gyermekkorban elkezdő-
dik az oviban, az alsóban. 
Nekem is megadatott egy 
ilyen barát, akivel a sok 
együtt átélt pillanat elvá-
laszthatatlanná tesz. 

Egy helyhez, egy város-
hoz/faluhoz nem csak az 
emlékek kötnek, hanem 
természetesen az emberek 
is, akikkel megéljük ezeket. 
Bárhová is kerülök majd 
el életem során, mindig 
emlékezni fogok arra, ami-
kor mamánál a kiskertben 
együtt locsoltuk a virágo-
kat, amikor az első csilla-
gomat kaptam az iskolában, 
a gyerekkoromra, a kisisko-
lás évekre, mindenre, min-
dig.  Büszke vagyok arra, 
hogy én is „Minkás” tanu-
ló voltam. Igazán kellemes 
érzés, amikor előszedem 
a régi képeket, füzeteket, 
emléklapokat, mert minden-
hez köt valami, valami, ami 
nem szűnik meg a szívedben 
tovább élni. Az emberek, 
akikkel nem minden nap 
találkozunk, nem beszé-
lünk naponta, olykor csak 
olyan jó egymást megölelni, 
és mindent elmesélni. Azt 
a nyugalmat, biztonságot 
érezni, amikor a helyemen 
vagyok, elképesztő.  

Hisz az ember nem felejti 
el, hogy honnan jött, hova 
vezetik vissza az emlékei. 
Mert a lelkünk visszahúz 
minket a gyökerekhez, 
ahhoz „A helyhez” ahol 
igazán önmagunk lehe-
tünk, ahol igazán boldogok 
vagyunk.

Bori Blanka

Az én helyem

Minden anarcsi lakosnak kellemes 
karácsonyi ünnepet és eredményekben 
gazdag boldog új évet kíván

Anarcs Község 
Önkormányzata

Az ősz motívum Czóbel Minka költészetében
Előadás – avagy nyílt irodalomóra a Czóbel-kúriában

2020 ősze kevés prog-
ram megtartására adott 

lehetőséget a járványhely-
zet miatt. 

A Czóbel-kúria tágas előadó-
termében tartott előadást az ősz 
témakör gazdagságát megidéz-
ve Deák-Takács Szilvia. Minka 
verseit vizsgálva számos pár-
huzamra felhívta az érdeklődők 

figyelmét, így például az egyik 
legismertebb Minka-vers, az 
Őszi áldás népies jegyeit a nép-
dalokhoz hasonlítva olvasta 
fel. Az ősz jelentheti minden-
nek a mulandóságát, ez a kép, 
valamint az elégedettség vagy 
annak hiánya kérdésköre Ber-
zsenyihez teszi hasonlóvá. Az 
egyik legizgalmasabb párhu-
zamra is felhívta a figyelmet az 

előadó: Kosztolányi sorai szin-
te szó szerint idézik fel Minka 
egyik ismert versének részletét 
a Microcosmos című művéből: 
„Hát van a fán egyforma két 
levél?”.  Az ősz képei, han-
gulata egy másik versben a 
szerelem témájával kapcsoló-
dik össze: „Elmúlt szerelemre 
gondolnak amazok, / Ezek még 
jövendő szerelemre várnak. / 

Heves szélroham jő, elfujja 
levelét / Korai virágnak, késői 
virágnak.”

A téma gazdagsága az ősz 
gazdagságát mutatja. A báró-
kert fáinak éppen barnuló, hul-
ló faleveleire tekinthettek az 
érdeklődők az előadás közben, 
ami némi megnyugtató, anda-
lító érzetet adott ebben a nehéz 
helyzetben.
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Szekularizált világunkban 
ugyanakkor sokan fel sem 
teszik a kérdést, hogy mit 
ünneplünk karácsonykor vagy 
mit jelent számunkra ez az 
ünnep? Ha a kereskedőket kér-
dezzük meg, akkor a karácsony 
számukra az a nagy lehető-
ség, hogy bizonyos dolgokból 
annyit adhatnak el, mint szinte 
egész évben. 

Ha viszont az eladókat kér-
dezzük meg, akkor ők azt 
mondják, hogy a karácsony 
nagyon fáradságos, hiszen sok 
pluszórát jelent a munkában. 
Idős, egyedül élő embereknek 
pedig jelenti azt az érzést, hogy 
lassan nem kellenek senkinek, 
mert senki rájuk sem nyitja az 
ajtót. Az elvált szülők gyerme-
kei pedig szorongást éreznek, 
és megkérdezik, hogy miért 
ment el apa vagy anya, és hogy 
miért kell ennek így lennie. 
A szülőknek pedig sok-sok 
törődést jelent, hogy a gyer-
mekeiknek örömöt szerezhes-
senek. Az egyházi szolgáknak 
pedig rendkívül sok szolgá-
latot jelent, amire az ünnep 
kötelez minket. Bár ebben a 
helyzetben most sokkal inkább 
örülnék az egymást érő szolgá-
latoknak, mint a ritka és gyüle-
kezet nélküli zárt ajtós online 
istentiszteleteknek. Bizony, 
ilyen érzések és hangulatok 
határozzák meg gondolatainkat 
és adventi készülődésünket. A 
Bibliában viszont más hangu-
latok és érzések vannak. Nem 
azért, mert ők jobb emberek 
voltak vagy különbek, mint mi, 
hanem csak azért, mert a nagy 
megpróbáltatáson átment nép 
jobban látta és átérezte valós 
helyzetét. Akkor nem a koro-
navírustól féltek az emberek, 
hanem a római birodalomtól és 
a zsidó nép jövő nélküliségétől. 
Akkor ez volt az alaphelyzet, 
ma pedig az, amiben vagyunk. 

Az ember csak Isten előtt 
megállva tudja felfedezni a 
saját alaphelyzetét. Ézsaiás 
népe eljutott az emberi kapasz-
kodók végső határáig. És ezt 
leginkább az mutatja, hogy az 
emberek egy Gyermekben lát-
ják meg a reménységet. 

Mi is feltesszük a kérdést, 

hogy mi a reménységünk 
nekünk most ebben a helyzet-
ben. Akkor, amikor talán még 
a templomok is zárva lesznek 
karácsonykor. Hova mehet-
nénk? Kihez is fordulhatnánk? 
Persze mindig lehet nagysze-
rű programokban gondol-
kodni, meg talán az idei 
karácsonyi tévé műsor is 
kárpótol majd sok min-
denért, vagy esetleg a 
kormánybejelentések 
a korlátozások felol-
dásáról reménységet 
adhatnak népünk-
nek és az embe-
riségnek. A mi 
reménységünk 
azonban nem 
ebben van, 
hanem egy 
Gyermek-
ben van, a 
megszüle-
tett és emberré lett Istenben, 
Jézus Krisztusban.

Nincs más távlat és kilátás, 
nincs hová másfelé nézni, csak 
Krisztusra lehet tekinteni, aki 
a Megváltó, aki a Messiás, aki 
áttörte az eget, és karácsony-
kor megnyitja számunkra Isten 
világát, még ha csak egy szem-
pillantás erejéig is. Most még 
itt állunk tanácstalanul, szem-
ben az angyali üzenettel, amely 
a teljes reménységről szól, de 
mi mégis félünk és kétségbe-
esünk. Az öröm nehezen érke-
zik meg, éppen úgy, mint egy 
gyermek, akinek a születésére 
kilenc hónapig kell várnunk és 
vigyáznunk.

Ézsaiás népe abban remény-
kedett, hogy egy olyan világ 
jön, ahol az eljövendő gyer-
meknek lesz igazi hatalma, 
ahol az lesz az igazi hatalom, 
ami gyermeki. Azt remélték, 
hogy saját életük alapvetően 
meg fog változni. 

Mi se azt kívánjuk, hogy 
átvészeljük valahogy az ünne-
peket, meg ezt a vírushelyze-
tet, hanem abban reményked-
jünk, hogy a dolgok a helyükre 
kerülnek, hogy az életünk meg-
változik, és azzá leszünk, ami-
vé teremtettünk. A karácsonyi 
fényben pedig mindenki annak 
látszik valóban, aki. Ezzel a 

reménységgel fogadjuk és vár-
juk a Gyermek születését.

Amikor karácsony szentes-
te családtagjainktól körülvéve 
megállunk a karácsonyfa körül, 

akkor találjunk rá és lássuk 
meg a karácsonyfa tövé-

ben a gyermek Jézust. 
Mert az ünneplésünk 

középpontjában a 
Gyermek Jézus 

van. Az ünne-
pünk központjá-
ban az az Isteni 
Személy van, 
aki érettünk 

emberré lett. 
K r i s z t u s 
születésé-
nek titka 
mindig is 

foglalkoztat-
ta az embert, 

aki olykor 
kételkedve, máskor 

álmélkodva állt a titok előtt. 
Amikor sikerül hittel fogad-
nunk karácsony titkát, olyan-
kor a karácsonyi Isten-gyer-
mek születésére gondolva arra 
várunk, hogy a gyengeségében 
erős Krisztus a mi életünkben 
is változást, titokzatos változást 

hozzon. Arra várunk, hogy a 
mi életünk sötétségébe is fényt 
hozzon, hogy a mindennapi 
veszélyeztetettség közepette 
számunkra is biztonságot ad, és 
a lelki fenyegetettséggel szem-
ben nekünk is védelmet nyújt-
son és szabadítást adjon. Az 
Ige üzenete szerint értünk Isten 
ember lett, a Világ Világossága 
a sötétségbe jött, védelmet és 
biztonságot hozott számunkra 
az örök élet reményével, magá-
ra vállalva életünk fenyegetett-
ségét és üldözöttségét. 

Az első karácsonynak helyet 
adó istállóbarlang képe pedig 
segíthet minket abban, hogy 
megtanuljuk megkülönböztet-
ni a lényeget a mellékestől, 
az árnyékot a valóságtól. A 
valóság az, hogy Krisztus sza-
badításának útja a barlangis-
tálló jászlától a kereszthalálon 
és sírbarlangon át a mennyei 
dicsőségbe vezetett, és hitünk 
szerint Krisztusért oda vezet el 
minket is.

Áldott Krisztus-várást és bol-
dog karácsonyt kívánok min-
denkinek!

Diák Péter 
református lelkész

Kire/mire várunk karácsonykor?

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink a református 
templomban a létszámbeli korlátozásokat 
megtartva a következőképpen alakulnak:
•  dec. 6., 13. és 20-i adventi vasárnapokon 11.00 órakor Adventi 

istentiszteletek 
•  dec. 21-23. ( hétfő-szerda) 17.00 óra: Bűnbánati ONLINE 

istentiszteletek a facebook oldalon, a gyülekezet honlapján 
(refanarcs.hu) és a YouTube csatornán

•  dec. 24. Szenteste 17.00 óra – Ünnepi istentisztelet – gyerme-
kek ONLINE karácsonyi műsorával

•  dec. 25. Karácsony 1. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet 
•  dec. 26. Karácsony 2. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet 
•  dec. 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet
•  jan. 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet

Úrvacsorázás a jelen szabályok értelmében nem lehetséges. 
Az esetleges változásokról folyamatosan hírt adunk az egyház-
község honlapján (refanarcs.hu) és facebook oladalán.

Most még nem tudjuk, hogy az istentiszteleteken való részvé-
telt érinteni fogják-e a feloldások, ezért ezen ismeretek hiányá-
ban most még arra kérem a testvéreket, hogy az istentiszteleten 
való részvételi szándékukat jelezzék előre a Lelkészi Hivatal 
felé az alábbi elérhetőségeken: 
•  telefonon: +36-30-393-7860
•  Anarcsi Református Egyházközség facebook oldalán üzenet-

ben
•  E-mailben: anarcs@reformatus.hu

Németh Nóra Valéria
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2020. 06. 01 – 2020. 12. 03.

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Balogh Ferenc Kisvárda, 2020. június 10.,   Balogh Ferenc, Baloghné dr. Kovács Mónika
Zámbó Milán Lajos Kisvárda, 2020. június 21.,   Zámbó Lajos, Zámbóné Pataki Eszmeralda
Pintér Kristóf Nyíregyháza, 2020. július 6.,  Pintér Zoltán, Pintérné Szidor Viktória
Pintér Gréta Debrecen, 2020. augusztus 6.,  Pintér László, Pintérné Takács Orsolya
Szilvási Zalán Nyíregyháza, 2020. augusztus 15.,  Szilvási Roland, Szilvási Zsanett
Káté Lara Kisvárda, 2020. augusztus 18.,   Káté László, Márton Éva
Lakatos Renátó Kisvárda, 2020. augusztus 18.,   Lakatos Krisztián, Lakatos Krisztiánné  
 (Hamza Krisztina) 
Simon Hanna Diána Kisvárda, 2020. augusztus 24.,   Simon Zoltán, Simonné Jónás Ramóna
Szép Kristóf Nyíregyháza, 2020. szeptember 14.,  Szép Károly, Szép-Takács Barbara
Dankó Zara Kisvárda, 2020. szeptember 14.,   Dankó József, Dankóné Bencs Enikő
Bak Dániel Kisvárda, 2020. szeptember 21.,  Bak Dániel, Bakné Balogh Erika
Beke Lotti Kisvárda, 2020. szeptember 26.,  Beke József, Beke-Nagy Anikó
Moldvai Balázs Kisvárda, 2020. október 18.,  Moldvai Ferenc, Moldvai-Kovács Éva
Végh Emili Kisvárda, 2020. október 19., Véghné Fehér Edina – Végh Zsolt

„Mikor megszületik egy várva-várt gyermek, 
Az élet dolgai új értelmet nyernek. 
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, 
Új fénnyel ragyognak a világba hárman.”
 (Ismeretlen szerző)

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Pataki Jánosné Kisvárda,  2020. május 31.
Bencs Miklósné Kisvárda,  2020. június 13.
Bencs Mária Anarcs,  2020. augusztus 20.
Pálfi Lászlóné Anarcs,  2020. november 19.

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
 /Arany János/

Akik összekötötték
életüket:

Romják Gergő –  
Szabolcsi Ágnes

2020. június 5.
Kantár Kevin Attila –  

Iván Eszter
2020. június 6.

Balogh József –  
Batta Kitti

2020. június 13.
Szidor István Árpád –  

Szolnoki Renáta 
2020. július 20.

Simon László –  
Bancsók Julianna 

2020. szeptember 2.
Sebestyén Richárd –  

Takács Renáta Nikoletta 
2020. szeptember 28.

Czimbalmos Dániel Sándor – 
Barnai Anikó 

2020. október 19.
Horváth Imre –  
Lakatos Anikó 

2020. október 19.
Káté László – Márton Éva 

2020. november 27.

Összeállította: 
Orbán Attiláné anyakönyvvezető

„Szeressétek egymást, de 
a szeretetből ne legyen 
kötelék:
Legyen az inkább hul-
lámzó tenger lelketek 
partjai között.
Töltsétek meg egymás 
serlegét, de ne igyatok 
egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást 
kenyeretekből, de ne 
ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok 
együtt és vigadjatok, de 
engedjetek egymásnak 
egyedüllétet.
Miként a lant húrjai 
egyedül vannak, habár 
ugyanarra a dallamra 
rezdülnek.”

(Khalil Gibran)

A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése című pályázat

„Már hogy ne szeretném ezt a 
kedves tájat!
Csak itt pihenhet meg lelkem 
ha kifáradt,
Széles e világban.”

(Czóbel Minka)

Anarcs Község Önkor-
mányzata A nemzeti és 

helyi identitástudat erősí-
tése című pályázata kere-
tében pályázati felhívást 
tett közzé:

Egy francia antropológus 
teremtette meg a nem-helyek 
fogalmát. Ez azt jelenti, hogy 
vannak olyan helyek, ame-
lyekhez nem kötődünk, odaér-

kezünk és már el is hagyjuk, 
tovább sietünk. Ezzel szemben 
létezik a hely-fogalom, az a 
helyszín, amihez érzelmileg 
kötődünk, általában pozitívan: 
ahová jó érkezni, ahol kellemes 
lenni, mert telítődik a gyerek-
kori emlékekkel, egy játék, egy 
illat, egy település, iskola, osz-
tály, személy stb. iránti érzé-
sünkkel.

A feladat szerint bármilyen 
műfajban és terjedelemben 
lehetett írni arról, hogy mi a 
pályázó HELYE! Miért kötő-
dik, milyen emlékek fűzik 
hozzá?  

A pályamunkák bírálata után 
2020. december 7-én kihirdet-

tük  Anarcs Község Önkor-
mányzata, a Nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése EZ A 
HELYED című alkotói pályá-
zatának eredményét. 
I. helyezést ért el Bori Blanka
II. helyezést ért el 
Németh Nóra Valéria
III. helyezést ért el 
Nagy Liliána.
Különdíjban részesült:
Horváth Flórián 
Peti Attila
Prámer Krisztina
Tóth Viktória.

Az I. helyezett 20.000 Ft, 
a II. helyezett 15.000 Ft. a 
III. helyezett 10.000 Ft értékű 
könyvjutalomban és oklevél-

ben részesült. A különdíjasok 
könyvjutalmat kaptak. 

A pályázatra jelentkezők 
emléklapban részesültek.

Szeretettel gratulálunk a 
díjazottaknak!

Bárhol is járjak- e világon
nincs hozzád foghatóbb kerek- e tájon.

Széles Alföld kicsi falucskája
Anarcs összes utcája.

Megannyi öröm és emlék
szülőfalum végleg innen soha el nem mennék.

Csodaszép Bárókert, 
mely számunkra akár az édenkert

megannyi pillanatot rejt.
Itt tanultam biciklizni, melyre

mindig fogok emlékezni.
Czóbel Minka híres költőnk, 

büszkén tekintünk rád,
hiszen verseiddel büszkélkedhet a hazánk.
Tanáraim, iskolám köszönöm az oktatást
sosem felejtem a rengeteg támogatást.

Barátom is akad egy-kettő, 
de nem tizenkettő.

Nem is a mennyiség a minőség, ami számít
a kedvességük az, ami elámít.

Szeretek itt élni itt vagyok önmagam.
Lelkem egy része mindig itt marad, 

úgy érzem, ha el kell mennem innen szívem egy 
része megszakad.

Nagy Liliána

Szülőfalum…

A trianoni békediktátum 
100. évfordulójára a 

Czóbel-kúria teraszán 
emlékeztünk.

Ünnepi beszédet mondott 
Kertész Zoltán polgármester, 
aki történelmünk fájó, az egész 
magyarság életét megváltoztató 
eseményről szólva az emlé-
kezés fontosságát hangsú-
lyozta.  

Szólt történelmünk 
viharairól, kemény küz-
delmeiről, harcairól, melyek 
edzették népünket, és beszélt 
arról a különleges kapocsról, 

mely bennünket, magyarokat 
összeköt bárhol is legyünk a 
világban. A megemlékezésen 
köz-

r e m ű k ö d ö t t B í r ó 
Józsefné  valamint Bori Blan-

ka, Haraszti Virág, Smohai 
Réka, Nagy Liliána tanulók, és 

iskolánk tanára Csépke Dóra. 
Emlékező beszédet mondtak 
a történelmi egyházak képvi-
selői: Diák Péter református 
lelkész és Monostory Marcell 
parochus.

A világháborús emlékműnél 
a Honvédsuli Program kadét-
jai működtek közre a koszo-
rúzáson. Koszorút helyezett 
el Kertész Zoltán polgár-

mester, Váriné Lunczer Enikő 
aljegyző és az oktatási intézmé-
nyek vezetői: Kertész Zoltánné 
és Pappné Révész Judit.

Kertész Zoltánné
képviselő

Trianonra emlékeztünk
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Iskolai életünk pünköstől karácsonyig 
A 2020. március 16-tól 

június elejéig tartó idő-
szakban teljesen új formát 
öltött oktatásunk. A digitális 
tanrendben új módszereket, 
új felületeket próbáltunk 
ki, szülő – tanuló – tanár 
közös munkájával. 

Az oktatás ezen formája külö-
nösen az alsó tagozatos gyerme-
kek szüleit és tanítóit állította 
nagy feladat elé, mert gyerme-
küknek csak akkor tudtak haté-
konyan segíteni, ha maguk is 
folyamatosan követték a tanulás 
menetét. A felsősöknek is meg 
kellett tanulniuk, hogy időben be 
kell kapcsolódni az online órák-
ra, a feladatokat határidőre kell 
visszaküldeni, ami több-kevesebb 
sikerrel meg is valósult, az ered-
ményekben nagy szerepe volt a 
nevelőiknek.

Amikor végre június elején, ha 
kiscsoportokban is, de visszatér-
hettünk az iskolába, azt tapasztal-
tuk, hogy nemcsak nekünk neve-
lőknek, hanem a diákoknak is 
nagyon hiányzott a hagyományos 
iskola. 

A szigorú előírások betartásá-
val meg tudtuk tartani a 8. osztá-
lyosok ballagását, ami nagy öröm 
volt, hiszen ha szűkebb körben is, 
de búcsúzhattunk volt diákjaink-
tól, akiknek a tarisznyájába került 
arcmaszk sokáig emlékeztetni 
fogja őket a nem mindennapi bal-
lagásukra.

Szerencsére a nyár folyamán 
meg tudtuk rendezni a napközis 
Erzsébet-tábort. A nyertes pályá-
zaton 51 tanuló és 5 nevelő vett 
részt. A színes program: zenés 
előadás, sportversenyek, kézmű-
ves foglalkozások, egészségnap, 

kirándulás a Nyíregyházi Állat-
parkba feledtette a gyermekekkel 
a bezártság napjait. 

A szeptemberi csengetést kipi-
henve, izgalommal vártuk. Külö-
nös várakozással tekintettek elé 
az első osztályos tanulók, akiknek 
a többiekkel együtt meg kellett 
tanulniuk, hogy az iskola közös-
ségi tereit csak maszkban hasz-
nálhatják. Szerettük volna segíte-
ni a szülőket, ezért minden tanu-
lónk kapott egy textílmaszkot, 
amit a takarító nénik varrtak 
nekik, és nekünk nevelőknek is. 
Mindannyiunk nevében köszö-
nöm a takarító néniknek!

Próbáljuk napjainkat úgy szer-
vezni, hogy a nevelő-oktató mun-
ka a szokásos rendben haladjon. 
Persze ezt egy kicsit át kellett 
alakítanunk. Közösségi rendez-
vényeket nem tudunk tartani, de 
a járványügyi előírások betar-
tása mellett meglátogatott min-
ket Szikszayné Kovács Angéla 
védőnő, volt érdekes előadás az 
internet veszélyeiről, a kicsik-
nek rajzos könyvbemutató, a 
nagyobbaknak könyvbemutató. A 
nagyon szép és színvonalas októ-
ber 23-ai megemlékezést tanu-
lóink az iskolarádión keresztül 
hallgathatták meg. 

Iskolánk ÖKOISKOLA lett, 
ezért még jobban odafigyelünk 

a környezetvédelemre, természeti 
kincseink megbecsülésére, meg-
óvására. Az ÖKO faliújságon 
követhetik tanulóink programja-
inkat, elkészültek a madáretetők, 
szelektív szigetet készítettek a 
biológia szakkörösök, csatlako-
zunk a Fenntarhatósági Hét prog-
ramjaihoz. 

A sport is kiemelt figyelmet 
kap intézményünkben, hisz, 
ahogy tartja a mondás: Mens 
sana in corpore sano, Ép test-
ben ép lélek. (Iuvenalis) Bekap-
csolódtunk a Magyar Diáksport 
Szövetség programjába az Open 
Streets Day és az Európai Diák-
sport Napja alkalmából, aminek 
jutalmát a labdacsomagot nagy 
örömmel vettük át. A szervezők 
reménye, hogy sok felejthetet-
len és boldog pillanatot okozza-
nak a gyerkőcöknek, már meg 
is valósult, amikor használtuk a 
labdákat.

A Márton nap sem maradhatott 
ki az életünkből, az osztályok fel-
elevenítették Márton püspök tör-
ténetét, és nagy örömmel készül-
tek a dekorációk is erre a napra.

Minden gyermek egyik ked-
venc napja december hato-
dik napja, amikor is érkezik a 
Mikulás. Így volt ez most is, 
tanulóink boldogan vették át az 
önkormányzattól kapott Mikulás 

csomagokat. A délutánt pedig 
ki-ki az osztályában vidámság-
gal, kedvenc játékaival töltötte 
az osztályfőnöke irányításával. 
Öröm volt nézni az önfeledt, 
vidám gyermekeket. Az iskolá-
nak is érkezett ajándék ezekben a 
napokban: húsz tabletet kaptunk, 
melyek a digitális oktatást segítik, 
megérkeztek a LEGO robotok az 
iskolába, melyek a programozás 
világába vezetik be tanulóinkat.

A karácsonyig tartó időszakig 
még nagy hangsúlyt fektetünk a 
tanulmányi munkára, különösen 
a 8. osztályosoknak kell igyekez-
niük, hiszen nemsokára elérkezik 
a központi felvételi napja.

Az adventi időszakra a neve-
lők ünnepi díszbe öltöztették az 
iskola auláját, a tanulók pedig 
feldíszítették a közös karácsony-
fánkat. 

Az advent időszakát, a kará-
csony előtti várakozást nem elég 
külsőségekben megélni, hogy 
lélekben is megélhessük, meg 
kell azt értenünk. Közös éneklés-
sel, versekkel, karácsonyi törté-
netekkel, meghitt beszélgetések-
kel segítünk tanulóinknak abban, 
hogy így legyen.

Az iskola tanulói és dolgozói 
nevében kívánok mindenkinek 
áldott, békés, boldog karácsonyi 
ünnepet!

napon változatos programokkal 
kedveskedtünk, mint például: 
ugrálóvár, biciklis pálya, sor-
versenyek, közös torna, aszfalt 
rajz készítés, előadást láthattak 
a gyerekek egy igazi mentő-
tiszttől az egészséges életmód-
dal kapcsolatban, póniciklin 
lovagolhattak. A nap pedig 
gyümölcs és vattacukor evéssel 
zárult. A rossz idő beköszönté-
vel azonban kénytelenek vol-
tunk az épületben megszervezni 
a jeles eseményeket, ezért zárt-
körűen került megrendezésre 
idén a „Tök-faragás” és a „Már-
ton napi lámpás” készítése. 

Innovatív fejlődés
Előttünk áll még az adventi 
lélekmelengető várakozás, a 
karácsony csodájának megélé-
se. A gyerekek napról napra 
izgatottan készülnek, akár a 
Mikulás manói, hogy megélhes-
sék az ünnep szépségét együtt 
kis közösségükben. Ebben segít 
a dajka nénik keze által han-
gulatossá varázsolt meseszép 
meghitt óvodai környezet és a 
pedagógusok sokoldalúan kre-
atív beállítottsága. Ami még 
büszkeséggel tölt el minket az 
az innovatív fejlődés, a peda-
gógusi munkát megkönnyítő 
E-napló és a felújított óvodai 
játszótér, melyet ezúton is sze-
retnénk megköszönni! Nagyon 
sokat jelent számunkra, hogy 
támogatásra leltünk az óvodai 
környezet felújítását és a gyere-
kek érdekeit illetően a Polgár-
mester Úr személyében. Hiszen 

az óvodai nevelés alapozza meg 
a gyerekek személyiségét, szo-
ciális képességeit, kiindulópont 
az életben való fejlődéshez. 

A 2020-as évnek az a felada-
ta, tanulóleckéje, hogy túl kell 
jutni a nehézségeken. Bízni kell 
abban, hogy a sok munkának, 

áldozathozatalnak később meg-
lesz az eredménye. Ha erősek, 
kitartóak vagyunk, és megőriz-
zük optimizmusunkat, akkor 
jól fogjuk megélni a következő 
időszakot. Ezekből kívánunk 
mindenkinek elegendőt! 

Az anarcsi Czóbel Minka 

Óvoda-Bölcsőde és Konyha 
valamennyi dolgozója Isten-
től Áldott, Békés Karácsonyt 
Kíván Anarcs Község lakosai-
nak, 2021-re pedig Szerencse-
hozó Boldog Új Évet! 

Borbély Titanilla
óvodapedagógus
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Hangos 
olvasási versenyen
A hangos olvasás az 

alsós tanulási folya-
mat elengedhetetlen 
része, fontos élmény a 
gyermek számára az, 
amikor már saját maga 
tudja elolvasni kedvenc 
meséjét. 

 
Bár nem mai szokásról van 

szó, mégis a hangos olvasás-
nak számtalan, ma is tetten 
érhető jótékony hatása van 
a gyermek anyanyelvének 
elsajátításában, kommuniká-
ciós képességében és egész-
séges lelki fejlődésében. A 
szövevényes mesék világa 
nem csak tanulságokat, örök 
igazságokat tár fel előttük, de 

szókincsüket és fantáziájukat 
is megdolgoztatja, amely a 
későbbiekben nagyon hasznos 
lesz a tanulási folyamatban.

Ezek a gondolatok vezé-
relték alsós nevelőinket, 
hogy versenyt szervezzenek 
a kicsiknek. A szövegeket – 
bár nehezek voltak – nagyon 
szépen olvasták a nebulók, 
akik közül a következő tanu-
lók értek el helyezést:
I. helyezettek:
Peti Attila, Nagy Boglárka
II. helyezettek:
Mikula Hanna, Végh Lilla
III. helyezettek:
Farkas Noel, Szabó Luca

Gratulálunk a résztvevők-
nek!

Mozdult önmagadért! 
– iskolai sportnap

Iskolánk minden tanulója, 
tanára és dolgozói részt vettek 
a Mozdulj önmagadért prog-
ramban. A vírushelyzetre való 
tekintettel testnevelés órákon 
és kiscsoportban zajlottak a 
megmozdulások. Nagy öröm-
mel vettek részt a gyerme-
kek és a felnőttek is. Több 
sportágban és szabadidős 
mozgásban is kipróbálhatták 
magukat. Az ugrókötelezés 
mellett nagyon sikeres volt a 
hullahopp karikázás, fiúk és 
lányok egymással versengtek 
ki tudja tovább a derekán tar-
tani a játékot.

Iskolánk legnépszerűbb 
sportja az asztalitenisz, amit 

a mai napon a versenyszerűen 
játszók mellett szinte minden-
ki kipróbált. A szabadban is 
sokat mozogtunk, futottunk.

A nap végére átbeszéltük a 
program jelmondatát és min-
denki megértette, hogy ezen 
a napon tényleg önmagáért és 
az egészségéért tett! 

A részvételért a  Magyar 
Diákszövetségtől labdacso-
magot kaptunk, amellyel az 
Open Streets Day és az Euró-
pai Diáksport Napja alkalmá-
ból jutalmazta a résztvevőket. 
Reméljük, hogy sok felejt-
hetetlen és boldog pillanatot 
okoznak majd a gyerkőcök-
nek.

Az 1. osztályosoknak a Mikulás hozott csomagot

A 2. osztályosok és a Mikulás

A 3. osztályosokkal is találkozott a Mikulás

A 4. osztályosoknak is hozott csomagot a Mikulás

Élet az óvodában húsvéttól Mikulásig
2020 márciusára bizto-

san sokáig emlékez-
ni fogunk: ez volt az a 
hónap, amikor az egész 
világ lecsendesedett. A 
gyerekek innentől kezdve 
távoktatásban tanulnak, 
és aki teheti, home office-
ban dolgozik, maszkban 
járunk az utcákon és 
vásárlás közben, korlátoz-
zák a mozgásterünket. 

A korona vírus kirobbanásá-
nak következményei mindenki 
életét felforgatták. Azonban mi, 
az óvoda pedagógusai és dolgo-
zói megpróbáltuk minél elvisel-
hetőbbé tenni ezt az időszakot 
és áthidalni a problémákat. Arra 
törekedtünk, hogy a gyerekek 
életében ne legyenek érzékel-
hetőek a vírus negatív hatásai.

Online oktatás
Márciustól a gyerekek online 
oktatásban részesültek. Az 
internet adta lehetőségeket 
kihasználva fejlesztettük őket 
szülői segítséggel. Minden 
héten tematikusan küldtük a 
verseket, dalokat, feladatlapo-

kat és kreativitást megmozga-
tó kézműves feladatokat. Az 
otthon elvégzett munka jutal-
mazásra került így mindenki 
motiváltabbá vált. Számos 
hagyománnyá vált eseményt 
nem tarthattunk meg, (példá-
ul az ovicsalogató, húsvétolás, 
gyermeknap, színházlátogatás, 
kirándulások) azonban sikerült 
megrendeznünk a családi napot 
és nem hagytuk a ballagó óvo-
dásainkat úgy átlépni az iskola 
kapuján, hogy nem búcsúztunk 
el egymástól. Az óvodai balla-
gást követően a nyári nyitva tar-
tás alatt is folytattuk a gyerekek 
fejlesztését, próbáltuk bepótolni 
a lemaradásokat. Minden kol-
léganőm nevében mondhatom, 
hogy elhivatott pedagógusok-
ként első és legfontosabb szá-
munkra a gyerekek fejlettsé-
gi szintjének növelése. Testi, 
erkölcsi, kognitív és szociális 
területeket érintő fejlődés a 

gyerekek egyéni képességihez 
mérten. Fő célunk az iskolába 
lépő gyerekek sikeres beillesz-
kedése és az iskolában való 
helytállás. Miután a kormány 
elrendelte, az intézmények ide-
iglenes bezárását nem állt meg 
az élet az óvoda falain belül. 
Az online oktatás mellett ügye-
letet tartottunk, ez idő alatt a 
két csoportszobában felcsiszol-
ták és lelakkozták a parkettát, 
a kiszállítandó hideg élelmet 
csomagoltuk és címkéztük, 
elkészítettük az óvodai leltárt, 
sor került a nyáron elvégzendő 
papírmunkákra, a dajka nénik 
által a csoportszobák, mosdó, 
öltöző, beleértve minden beren-
dezés és játék teljes és alapos 
átfertőtlenítésére, melyre mai 
napig nagy hangsúlyt fektetnek 
a megbetegedések elkerülése 
érdekében. Nagy összefogással 
minden dolgozó részt vett ezen 
időszak átvészelésében.

A szeptembert újult erővel 
és már nagyobb mozgástérrel 
kezdhettük a járvány csende-
sedése következtében. Nagy 
örömmel fogadtuk az újonnan 
érkező kiscsoportos gyerekeket, 
akiknek szülei az ovicsaloga-
tó rendezvényünk elhalasztása 
miatt ugyan nem tudtak bete-
kinteni az óvodai életbe, azon-
ban megtiszteltek bizalmukkal 
és az Anarcsi Czóbel Minka 
Óvodát választották. Óvodánk 
így 28 kis-középső csoportos 
és 30 középső-nagy csoportos 
gyerek neveléséről gondosko-
dik, 4 óvodapedagógus és 3 
dajka néni közreműködésével. 
Szerettük volna, ha minél keve-
sebb programból maradnak ki a 
gyerekek így a megfelelő véde-
kezési intézkedéseket megtéve 
szabadtéri eseményeket szer-
veztünk részükre. Ilyen volt a 
két egészségnap és a bábszín-
házi előadás is. Az egészség-
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Szeptember
 1  Sze Egyed, Egon
  2  Cs Rebeka, Dorina
  3  P Hilda
  4  Szo Rozália
  5  V Viktor, Lőrinc
  6  H Zakariás
  7  K Regina
  8  Sze Mária, Adrienn
  9  Cs Ádám
  10  P Nikolett, Hunor
  11  Szo Teodóra
  12  V Mária
  13  H Kornél
  14  K Szeréna, Roxána
  15  Sze Enikő, Melitta
  16  Cs Edit
  17  P Zsófia
  18  Szo Diána
  19  V Vilhelmina
  20  H Friderika
  21  K Máté, Mirella
  22  Sze Móric
  23  Cs Tekla
  24  P Gellért, Mercédesz
  25  Szo Eufrozina, Kende
  26  V Jusztina
  27  H Adalbert
  28  K Vencel
  29  Sze Mihály
  30  Cs Jeromos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

falinaptár
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Hangos 
olvasási versenyen
A hangos olvasás az 

alsós tanulási folya-
mat elengedhetetlen 
része, fontos élmény a 
gyermek számára az, 
amikor már saját maga 
tudja elolvasni kedvenc 
meséjét. 

 
Bár nem mai szokásról van 

szó, mégis a hangos olvasás-
nak számtalan, ma is tetten 
érhető jótékony hatása van 
a gyermek anyanyelvének 
elsajátításában, kommuniká-
ciós képességében és egész-
séges lelki fejlődésében. A 
szövevényes mesék világa 
nem csak tanulságokat, örök 
igazságokat tár fel előttük, de 

szókincsüket és fantáziájukat 
is megdolgoztatja, amely a 
későbbiekben nagyon hasznos 
lesz a tanulási folyamatban.

Ezek a gondolatok vezé-
relték alsós nevelőinket, 
hogy versenyt szervezzenek 
a kicsiknek. A szövegeket – 
bár nehezek voltak – nagyon 
szépen olvasták a nebulók, 
akik közül a következő tanu-
lók értek el helyezést:
I. helyezettek:
Peti Attila, Nagy Boglárka
II. helyezettek:
Mikula Hanna, Végh Lilla
III. helyezettek:
Farkas Noel, Szabó Luca

Gratulálunk a résztvevők-
nek!

Mozdult önmagadért! 
– iskolai sportnap

Iskolánk minden tanulója, 
tanára és dolgozói részt vettek 
a Mozdulj önmagadért prog-
ramban. A vírushelyzetre való 
tekintettel testnevelés órákon 
és kiscsoportban zajlottak a 
megmozdulások. Nagy öröm-
mel vettek részt a gyerme-
kek és a felnőttek is. Több 
sportágban és szabadidős 
mozgásban is kipróbálhatták 
magukat. Az ugrókötelezés 
mellett nagyon sikeres volt a 
hullahopp karikázás, fiúk és 
lányok egymással versengtek 
ki tudja tovább a derekán tar-
tani a játékot.

Iskolánk legnépszerűbb 
sportja az asztalitenisz, amit 

a mai napon a versenyszerűen 
játszók mellett szinte minden-
ki kipróbált. A szabadban is 
sokat mozogtunk, futottunk.

A nap végére átbeszéltük a 
program jelmondatát és min-
denki megértette, hogy ezen 
a napon tényleg önmagáért és 
az egészségéért tett! 

A részvételért a  Magyar 
Diákszövetségtől labdacso-
magot kaptunk, amellyel az 
Open Streets Day és az Euró-
pai Diáksport Napja alkalmá-
ból jutalmazta a résztvevőket. 
Reméljük, hogy sok felejt-
hetetlen és boldog pillanatot 
okoznak majd a gyerkőcök-
nek.

Az 1. osztályosoknak a Mikulás hozott csomagot

A 2. osztályosok és a Mikulás

A 3. osztályosokkal is találkozott a Mikulás

A 4. osztályosoknak is hozott csomagot a Mikulás

Élet az óvodában húsvéttól Mikulásig
2020 márciusára bizto-

san sokáig emlékez-
ni fogunk: ez volt az a 
hónap, amikor az egész 
világ lecsendesedett. A 
gyerekek innentől kezdve 
távoktatásban tanulnak, 
és aki teheti, home office-
ban dolgozik, maszkban 
járunk az utcákon és 
vásárlás közben, korlátoz-
zák a mozgásterünket. 

A korona vírus kirobbanásá-
nak következményei mindenki 
életét felforgatták. Azonban mi, 
az óvoda pedagógusai és dolgo-
zói megpróbáltuk minél elvisel-
hetőbbé tenni ezt az időszakot 
és áthidalni a problémákat. Arra 
törekedtünk, hogy a gyerekek 
életében ne legyenek érzékel-
hetőek a vírus negatív hatásai.

Online oktatás
Márciustól a gyerekek online 
oktatásban részesültek. Az 
internet adta lehetőségeket 
kihasználva fejlesztettük őket 
szülői segítséggel. Minden 
héten tematikusan küldtük a 
verseket, dalokat, feladatlapo-

kat és kreativitást megmozga-
tó kézműves feladatokat. Az 
otthon elvégzett munka jutal-
mazásra került így mindenki 
motiváltabbá vált. Számos 
hagyománnyá vált eseményt 
nem tarthattunk meg, (példá-
ul az ovicsalogató, húsvétolás, 
gyermeknap, színházlátogatás, 
kirándulások) azonban sikerült 
megrendeznünk a családi napot 
és nem hagytuk a ballagó óvo-
dásainkat úgy átlépni az iskola 
kapuján, hogy nem búcsúztunk 
el egymástól. Az óvodai balla-
gást követően a nyári nyitva tar-
tás alatt is folytattuk a gyerekek 
fejlesztését, próbáltuk bepótolni 
a lemaradásokat. Minden kol-
léganőm nevében mondhatom, 
hogy elhivatott pedagógusok-
ként első és legfontosabb szá-
munkra a gyerekek fejlettsé-
gi szintjének növelése. Testi, 
erkölcsi, kognitív és szociális 
területeket érintő fejlődés a 

gyerekek egyéni képességihez 
mérten. Fő célunk az iskolába 
lépő gyerekek sikeres beillesz-
kedése és az iskolában való 
helytállás. Miután a kormány 
elrendelte, az intézmények ide-
iglenes bezárását nem állt meg 
az élet az óvoda falain belül. 
Az online oktatás mellett ügye-
letet tartottunk, ez idő alatt a 
két csoportszobában felcsiszol-
ták és lelakkozták a parkettát, 
a kiszállítandó hideg élelmet 
csomagoltuk és címkéztük, 
elkészítettük az óvodai leltárt, 
sor került a nyáron elvégzendő 
papírmunkákra, a dajka nénik 
által a csoportszobák, mosdó, 
öltöző, beleértve minden beren-
dezés és játék teljes és alapos 
átfertőtlenítésére, melyre mai 
napig nagy hangsúlyt fektetnek 
a megbetegedések elkerülése 
érdekében. Nagy összefogással 
minden dolgozó részt vett ezen 
időszak átvészelésében.

A szeptembert újult erővel 
és már nagyobb mozgástérrel 
kezdhettük a járvány csende-
sedése következtében. Nagy 
örömmel fogadtuk az újonnan 
érkező kiscsoportos gyerekeket, 
akiknek szülei az ovicsaloga-
tó rendezvényünk elhalasztása 
miatt ugyan nem tudtak bete-
kinteni az óvodai életbe, azon-
ban megtiszteltek bizalmukkal 
és az Anarcsi Czóbel Minka 
Óvodát választották. Óvodánk 
így 28 kis-középső csoportos 
és 30 középső-nagy csoportos 
gyerek neveléséről gondosko-
dik, 4 óvodapedagógus és 3 
dajka néni közreműködésével. 
Szerettük volna, ha minél keve-
sebb programból maradnak ki a 
gyerekek így a megfelelő véde-
kezési intézkedéseket megtéve 
szabadtéri eseményeket szer-
veztünk részükre. Ilyen volt a 
két egészségnap és a bábszín-
házi előadás is. Az egészség-
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Iskolai életünk pünköstől karácsonyig 
A 2020. március 16-tól 

június elejéig tartó idő-
szakban teljesen új formát 
öltött oktatásunk. A digitális 
tanrendben új módszereket, 
új felületeket próbáltunk 
ki, szülő – tanuló – tanár 
közös munkájával. 

Az oktatás ezen formája külö-
nösen az alsó tagozatos gyerme-
kek szüleit és tanítóit állította 
nagy feladat elé, mert gyerme-
küknek csak akkor tudtak haté-
konyan segíteni, ha maguk is 
folyamatosan követték a tanulás 
menetét. A felsősöknek is meg 
kellett tanulniuk, hogy időben be 
kell kapcsolódni az online órák-
ra, a feladatokat határidőre kell 
visszaküldeni, ami több-kevesebb 
sikerrel meg is valósult, az ered-
ményekben nagy szerepe volt a 
nevelőiknek.

Amikor végre június elején, ha 
kiscsoportokban is, de visszatér-
hettünk az iskolába, azt tapasztal-
tuk, hogy nemcsak nekünk neve-
lőknek, hanem a diákoknak is 
nagyon hiányzott a hagyományos 
iskola. 

A szigorú előírások betartásá-
val meg tudtuk tartani a 8. osztá-
lyosok ballagását, ami nagy öröm 
volt, hiszen ha szűkebb körben is, 
de búcsúzhattunk volt diákjaink-
tól, akiknek a tarisznyájába került 
arcmaszk sokáig emlékeztetni 
fogja őket a nem mindennapi bal-
lagásukra.

Szerencsére a nyár folyamán 
meg tudtuk rendezni a napközis 
Erzsébet-tábort. A nyertes pályá-
zaton 51 tanuló és 5 nevelő vett 
részt. A színes program: zenés 
előadás, sportversenyek, kézmű-
ves foglalkozások, egészségnap, 

kirándulás a Nyíregyházi Állat-
parkba feledtette a gyermekekkel 
a bezártság napjait. 

A szeptemberi csengetést kipi-
henve, izgalommal vártuk. Külö-
nös várakozással tekintettek elé 
az első osztályos tanulók, akiknek 
a többiekkel együtt meg kellett 
tanulniuk, hogy az iskola közös-
ségi tereit csak maszkban hasz-
nálhatják. Szerettük volna segíte-
ni a szülőket, ezért minden tanu-
lónk kapott egy textílmaszkot, 
amit a takarító nénik varrtak 
nekik, és nekünk nevelőknek is. 
Mindannyiunk nevében köszö-
nöm a takarító néniknek!

Próbáljuk napjainkat úgy szer-
vezni, hogy a nevelő-oktató mun-
ka a szokásos rendben haladjon. 
Persze ezt egy kicsit át kellett 
alakítanunk. Közösségi rendez-
vényeket nem tudunk tartani, de 
a járványügyi előírások betar-
tása mellett meglátogatott min-
ket Szikszayné Kovács Angéla 
védőnő, volt érdekes előadás az 
internet veszélyeiről, a kicsik-
nek rajzos könyvbemutató, a 
nagyobbaknak könyvbemutató. A 
nagyon szép és színvonalas októ-
ber 23-ai megemlékezést tanu-
lóink az iskolarádión keresztül 
hallgathatták meg. 

Iskolánk ÖKOISKOLA lett, 
ezért még jobban odafigyelünk 

a környezetvédelemre, természeti 
kincseink megbecsülésére, meg-
óvására. Az ÖKO faliújságon 
követhetik tanulóink programja-
inkat, elkészültek a madáretetők, 
szelektív szigetet készítettek a 
biológia szakkörösök, csatlako-
zunk a Fenntarhatósági Hét prog-
ramjaihoz. 

A sport is kiemelt figyelmet 
kap intézményünkben, hisz, 
ahogy tartja a mondás: Mens 
sana in corpore sano, Ép test-
ben ép lélek. (Iuvenalis) Bekap-
csolódtunk a Magyar Diáksport 
Szövetség programjába az Open 
Streets Day és az Európai Diák-
sport Napja alkalmából, aminek 
jutalmát a labdacsomagot nagy 
örömmel vettük át. A szervezők 
reménye, hogy sok felejthetet-
len és boldog pillanatot okozza-
nak a gyerkőcöknek, már meg 
is valósult, amikor használtuk a 
labdákat.

A Márton nap sem maradhatott 
ki az életünkből, az osztályok fel-
elevenítették Márton püspök tör-
ténetét, és nagy örömmel készül-
tek a dekorációk is erre a napra.

Minden gyermek egyik ked-
venc napja december hato-
dik napja, amikor is érkezik a 
Mikulás. Így volt ez most is, 
tanulóink boldogan vették át az 
önkormányzattól kapott Mikulás 

csomagokat. A délutánt pedig 
ki-ki az osztályában vidámság-
gal, kedvenc játékaival töltötte 
az osztályfőnöke irányításával. 
Öröm volt nézni az önfeledt, 
vidám gyermekeket. Az iskolá-
nak is érkezett ajándék ezekben a 
napokban: húsz tabletet kaptunk, 
melyek a digitális oktatást segítik, 
megérkeztek a LEGO robotok az 
iskolába, melyek a programozás 
világába vezetik be tanulóinkat.

A karácsonyig tartó időszakig 
még nagy hangsúlyt fektetünk a 
tanulmányi munkára, különösen 
a 8. osztályosoknak kell igyekez-
niük, hiszen nemsokára elérkezik 
a központi felvételi napja.

Az adventi időszakra a neve-
lők ünnepi díszbe öltöztették az 
iskola auláját, a tanulók pedig 
feldíszítették a közös karácsony-
fánkat. 

Az advent időszakát, a kará-
csony előtti várakozást nem elég 
külsőségekben megélni, hogy 
lélekben is megélhessük, meg 
kell azt értenünk. Közös éneklés-
sel, versekkel, karácsonyi törté-
netekkel, meghitt beszélgetések-
kel segítünk tanulóinknak abban, 
hogy így legyen.

Az iskola tanulói és dolgozói 
nevében kívánok mindenkinek 
áldott, békés, boldog karácsonyi 
ünnepet!

napon változatos programokkal 
kedveskedtünk, mint például: 
ugrálóvár, biciklis pálya, sor-
versenyek, közös torna, aszfalt 
rajz készítés, előadást láthattak 
a gyerekek egy igazi mentő-
tiszttől az egészséges életmód-
dal kapcsolatban, póniciklin 
lovagolhattak. A nap pedig 
gyümölcs és vattacukor evéssel 
zárult. A rossz idő beköszönté-
vel azonban kénytelenek vol-
tunk az épületben megszervezni 
a jeles eseményeket, ezért zárt-
körűen került megrendezésre 
idén a „Tök-faragás” és a „Már-
ton napi lámpás” készítése. 

Innovatív fejlődés
Előttünk áll még az adventi 
lélekmelengető várakozás, a 
karácsony csodájának megélé-
se. A gyerekek napról napra 
izgatottan készülnek, akár a 
Mikulás manói, hogy megélhes-
sék az ünnep szépségét együtt 
kis közösségükben. Ebben segít 
a dajka nénik keze által han-
gulatossá varázsolt meseszép 
meghitt óvodai környezet és a 
pedagógusok sokoldalúan kre-
atív beállítottsága. Ami még 
büszkeséggel tölt el minket az 
az innovatív fejlődés, a peda-
gógusi munkát megkönnyítő 
E-napló és a felújított óvodai 
játszótér, melyet ezúton is sze-
retnénk megköszönni! Nagyon 
sokat jelent számunkra, hogy 
támogatásra leltünk az óvodai 
környezet felújítását és a gyere-
kek érdekeit illetően a Polgár-
mester Úr személyében. Hiszen 

az óvodai nevelés alapozza meg 
a gyerekek személyiségét, szo-
ciális képességeit, kiindulópont 
az életben való fejlődéshez. 

A 2020-as évnek az a felada-
ta, tanulóleckéje, hogy túl kell 
jutni a nehézségeken. Bízni kell 
abban, hogy a sok munkának, 

áldozathozatalnak később meg-
lesz az eredménye. Ha erősek, 
kitartóak vagyunk, és megőriz-
zük optimizmusunkat, akkor 
jól fogjuk megélni a következő 
időszakot. Ezekből kívánunk 
mindenkinek elegendőt! 

Az anarcsi Czóbel Minka 

Óvoda-Bölcsőde és Konyha 
valamennyi dolgozója Isten-
től Áldott, Békés Karácsonyt 
Kíván Anarcs Község lakosai-
nak, 2021-re pedig Szerencse-
hozó Boldog Új Évet! 

Borbély Titanilla
óvodapedagógus
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2020. 06. 01 – 2020. 12. 03.

Újszülött neve Szül. helye, ideje Szüleik

Balogh Ferenc Kisvárda, 2020. június 10.,   Balogh Ferenc, Baloghné dr. Kovács Mónika
Zámbó Milán Lajos Kisvárda, 2020. június 21.,   Zámbó Lajos, Zámbóné Pataki Eszmeralda
Pintér Kristóf Nyíregyháza, 2020. július 6.,  Pintér Zoltán, Pintérné Szidor Viktória
Pintér Gréta Debrecen, 2020. augusztus 6.,  Pintér László, Pintérné Takács Orsolya
Szilvási Zalán Nyíregyháza, 2020. augusztus 15.,  Szilvási Roland, Szilvási Zsanett
Káté Lara Kisvárda, 2020. augusztus 18.,   Káté László, Márton Éva
Lakatos Renátó Kisvárda, 2020. augusztus 18.,   Lakatos Krisztián, Lakatos Krisztiánné  
 (Hamza Krisztina) 
Simon Hanna Diána Kisvárda, 2020. augusztus 24.,   Simon Zoltán, Simonné Jónás Ramóna
Szép Kristóf Nyíregyháza, 2020. szeptember 14.,  Szép Károly, Szép-Takács Barbara
Dankó Zara Kisvárda, 2020. szeptember 14.,   Dankó József, Dankóné Bencs Enikő
Bak Dániel Kisvárda, 2020. szeptember 21.,  Bak Dániel, Bakné Balogh Erika
Beke Lotti Kisvárda, 2020. szeptember 26.,  Beke József, Beke-Nagy Anikó
Moldvai Balázs Kisvárda, 2020. október 18.,  Moldvai Ferenc, Moldvai-Kovács Éva
Végh Emili Kisvárda, 2020. október 19., Véghné Fehér Edina – Végh Zsolt

„Mikor megszületik egy várva-várt gyermek, 
Az élet dolgai új értelmet nyernek. 
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, 
Új fénnyel ragyognak a világba hárman.”
 (Ismeretlen szerző)

 Elhunyt neve: Halálozás ideje

Pataki Jánosné Kisvárda,  2020. május 31.
Bencs Miklósné Kisvárda,  2020. június 13.
Bencs Mária Anarcs,  2020. augusztus 20.
Pálfi Lászlóné Anarcs,  2020. november 19.

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
 /Arany János/

Akik összekötötték
életüket:

Romják Gergő –  
Szabolcsi Ágnes

2020. június 5.
Kantár Kevin Attila –  

Iván Eszter
2020. június 6.

Balogh József –  
Batta Kitti

2020. június 13.
Szidor István Árpád –  

Szolnoki Renáta 
2020. július 20.

Simon László –  
Bancsók Julianna 

2020. szeptember 2.
Sebestyén Richárd –  

Takács Renáta Nikoletta 
2020. szeptember 28.

Czimbalmos Dániel Sándor – 
Barnai Anikó 

2020. október 19.
Horváth Imre –  
Lakatos Anikó 

2020. október 19.
Káté László – Márton Éva 

2020. november 27.

Összeállította: 
Orbán Attiláné anyakönyvvezető

„Szeressétek egymást, de 
a szeretetből ne legyen 
kötelék:
Legyen az inkább hul-
lámzó tenger lelketek 
partjai között.
Töltsétek meg egymás 
serlegét, de ne igyatok 
egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást 
kenyeretekből, de ne 
ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok 
együtt és vigadjatok, de 
engedjetek egymásnak 
egyedüllétet.
Miként a lant húrjai 
egyedül vannak, habár 
ugyanarra a dallamra 
rezdülnek.”

(Khalil Gibran)

A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése című pályázat

„Már hogy ne szeretném ezt a 
kedves tájat!
Csak itt pihenhet meg lelkem 
ha kifáradt,
Széles e világban.”

(Czóbel Minka)

Anarcs Község Önkor-
mányzata A nemzeti és 

helyi identitástudat erősí-
tése című pályázata kere-
tében pályázati felhívást 
tett közzé:

Egy francia antropológus 
teremtette meg a nem-helyek 
fogalmát. Ez azt jelenti, hogy 
vannak olyan helyek, ame-
lyekhez nem kötődünk, odaér-

kezünk és már el is hagyjuk, 
tovább sietünk. Ezzel szemben 
létezik a hely-fogalom, az a 
helyszín, amihez érzelmileg 
kötődünk, általában pozitívan: 
ahová jó érkezni, ahol kellemes 
lenni, mert telítődik a gyerek-
kori emlékekkel, egy játék, egy 
illat, egy település, iskola, osz-
tály, személy stb. iránti érzé-
sünkkel.

A feladat szerint bármilyen 
műfajban és terjedelemben 
lehetett írni arról, hogy mi a 
pályázó HELYE! Miért kötő-
dik, milyen emlékek fűzik 
hozzá?  

A pályamunkák bírálata után 
2020. december 7-én kihirdet-

tük  Anarcs Község Önkor-
mányzata, a Nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése EZ A 
HELYED című alkotói pályá-
zatának eredményét. 
I. helyezést ért el Bori Blanka
II. helyezést ért el 
Németh Nóra Valéria
III. helyezést ért el 
Nagy Liliána.
Különdíjban részesült:
Horváth Flórián 
Peti Attila
Prámer Krisztina
Tóth Viktória.

Az I. helyezett 20.000 Ft, 
a II. helyezett 15.000 Ft. a 
III. helyezett 10.000 Ft értékű 
könyvjutalomban és oklevél-

ben részesült. A különdíjasok 
könyvjutalmat kaptak. 

A pályázatra jelentkezők 
emléklapban részesültek.

Szeretettel gratulálunk a 
díjazottaknak!

Bárhol is járjak- e világon
nincs hozzád foghatóbb kerek- e tájon.

Széles Alföld kicsi falucskája
Anarcs összes utcája.

Megannyi öröm és emlék
szülőfalum végleg innen soha el nem mennék.

Csodaszép Bárókert, 
mely számunkra akár az édenkert

megannyi pillanatot rejt.
Itt tanultam biciklizni, melyre

mindig fogok emlékezni.
Czóbel Minka híres költőnk, 

büszkén tekintünk rád,
hiszen verseiddel büszkélkedhet a hazánk.
Tanáraim, iskolám köszönöm az oktatást
sosem felejtem a rengeteg támogatást.

Barátom is akad egy-kettő, 
de nem tizenkettő.

Nem is a mennyiség a minőség, ami számít
a kedvességük az, ami elámít.

Szeretek itt élni itt vagyok önmagam.
Lelkem egy része mindig itt marad, 

úgy érzem, ha el kell mennem innen szívem egy 
része megszakad.

Nagy Liliána

Szülőfalum…

A trianoni békediktátum 
100. évfordulójára a 

Czóbel-kúria teraszán 
emlékeztünk.

Ünnepi beszédet mondott 
Kertész Zoltán polgármester, 
aki történelmünk fájó, az egész 
magyarság életét megváltoztató 
eseményről szólva az emlé-
kezés fontosságát hangsú-
lyozta.  

Szólt történelmünk 
viharairól, kemény küz-
delmeiről, harcairól, melyek 
edzették népünket, és beszélt 
arról a különleges kapocsról, 

mely bennünket, magyarokat 
összeköt bárhol is legyünk a 
világban. A megemlékezésen 
köz-

r e m ű k ö d ö t t B í r ó 
Józsefné  valamint Bori Blan-

ka, Haraszti Virág, Smohai 
Réka, Nagy Liliána tanulók, és 

iskolánk tanára Csépke Dóra. 
Emlékező beszédet mondtak 
a történelmi egyházak képvi-
selői: Diák Péter református 
lelkész és Monostory Marcell 
parochus.

A világháborús emlékműnél 
a Honvédsuli Program kadét-
jai működtek közre a koszo-
rúzáson. Koszorút helyezett 
el Kertész Zoltán polgár-

mester, Váriné Lunczer Enikő 
aljegyző és az oktatási intézmé-
nyek vezetői: Kertész Zoltánné 
és Pappné Révész Judit.

Kertész Zoltánné
képviselő

Trianonra emlékeztünk
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Szekularizált világunkban 
ugyanakkor sokan fel sem 
teszik a kérdést, hogy mit 
ünneplünk karácsonykor vagy 
mit jelent számunkra ez az 
ünnep? Ha a kereskedőket kér-
dezzük meg, akkor a karácsony 
számukra az a nagy lehető-
ség, hogy bizonyos dolgokból 
annyit adhatnak el, mint szinte 
egész évben. 

Ha viszont az eladókat kér-
dezzük meg, akkor ők azt 
mondják, hogy a karácsony 
nagyon fáradságos, hiszen sok 
pluszórát jelent a munkában. 
Idős, egyedül élő embereknek 
pedig jelenti azt az érzést, hogy 
lassan nem kellenek senkinek, 
mert senki rájuk sem nyitja az 
ajtót. Az elvált szülők gyerme-
kei pedig szorongást éreznek, 
és megkérdezik, hogy miért 
ment el apa vagy anya, és hogy 
miért kell ennek így lennie. 
A szülőknek pedig sok-sok 
törődést jelent, hogy a gyer-
mekeiknek örömöt szerezhes-
senek. Az egyházi szolgáknak 
pedig rendkívül sok szolgá-
latot jelent, amire az ünnep 
kötelez minket. Bár ebben a 
helyzetben most sokkal inkább 
örülnék az egymást érő szolgá-
latoknak, mint a ritka és gyüle-
kezet nélküli zárt ajtós online 
istentiszteleteknek. Bizony, 
ilyen érzések és hangulatok 
határozzák meg gondolatainkat 
és adventi készülődésünket. A 
Bibliában viszont más hangu-
latok és érzések vannak. Nem 
azért, mert ők jobb emberek 
voltak vagy különbek, mint mi, 
hanem csak azért, mert a nagy 
megpróbáltatáson átment nép 
jobban látta és átérezte valós 
helyzetét. Akkor nem a koro-
navírustól féltek az emberek, 
hanem a római birodalomtól és 
a zsidó nép jövő nélküliségétől. 
Akkor ez volt az alaphelyzet, 
ma pedig az, amiben vagyunk. 

Az ember csak Isten előtt 
megállva tudja felfedezni a 
saját alaphelyzetét. Ézsaiás 
népe eljutott az emberi kapasz-
kodók végső határáig. És ezt 
leginkább az mutatja, hogy az 
emberek egy Gyermekben lát-
ják meg a reménységet. 

Mi is feltesszük a kérdést, 

hogy mi a reménységünk 
nekünk most ebben a helyzet-
ben. Akkor, amikor talán még 
a templomok is zárva lesznek 
karácsonykor. Hova mehet-
nénk? Kihez is fordulhatnánk? 
Persze mindig lehet nagysze-
rű programokban gondol-
kodni, meg talán az idei 
karácsonyi tévé műsor is 
kárpótol majd sok min-
denért, vagy esetleg a 
kormánybejelentések 
a korlátozások felol-
dásáról reménységet 
adhatnak népünk-
nek és az embe-
riségnek. A mi 
reménységünk 
azonban nem 
ebben van, 
hanem egy 
Gyermek-
ben van, a 
megszüle-
tett és emberré lett Istenben, 
Jézus Krisztusban.

Nincs más távlat és kilátás, 
nincs hová másfelé nézni, csak 
Krisztusra lehet tekinteni, aki 
a Megváltó, aki a Messiás, aki 
áttörte az eget, és karácsony-
kor megnyitja számunkra Isten 
világát, még ha csak egy szem-
pillantás erejéig is. Most még 
itt állunk tanácstalanul, szem-
ben az angyali üzenettel, amely 
a teljes reménységről szól, de 
mi mégis félünk és kétségbe-
esünk. Az öröm nehezen érke-
zik meg, éppen úgy, mint egy 
gyermek, akinek a születésére 
kilenc hónapig kell várnunk és 
vigyáznunk.

Ézsaiás népe abban remény-
kedett, hogy egy olyan világ 
jön, ahol az eljövendő gyer-
meknek lesz igazi hatalma, 
ahol az lesz az igazi hatalom, 
ami gyermeki. Azt remélték, 
hogy saját életük alapvetően 
meg fog változni. 

Mi se azt kívánjuk, hogy 
átvészeljük valahogy az ünne-
peket, meg ezt a vírushelyze-
tet, hanem abban reményked-
jünk, hogy a dolgok a helyükre 
kerülnek, hogy az életünk meg-
változik, és azzá leszünk, ami-
vé teremtettünk. A karácsonyi 
fényben pedig mindenki annak 
látszik valóban, aki. Ezzel a 

reménységgel fogadjuk és vár-
juk a Gyermek születését.

Amikor karácsony szentes-
te családtagjainktól körülvéve 
megállunk a karácsonyfa körül, 

akkor találjunk rá és lássuk 
meg a karácsonyfa tövé-

ben a gyermek Jézust. 
Mert az ünneplésünk 

középpontjában a 
Gyermek Jézus 

van. Az ünne-
pünk központjá-
ban az az Isteni 
Személy van, 
aki érettünk 

emberré lett. 
K r i s z t u s 
születésé-
nek titka 
mindig is 

foglalkoztat-
ta az embert, 

aki olykor 
kételkedve, máskor 

álmélkodva állt a titok előtt. 
Amikor sikerül hittel fogad-
nunk karácsony titkát, olyan-
kor a karácsonyi Isten-gyer-
mek születésére gondolva arra 
várunk, hogy a gyengeségében 
erős Krisztus a mi életünkben 
is változást, titokzatos változást 

hozzon. Arra várunk, hogy a 
mi életünk sötétségébe is fényt 
hozzon, hogy a mindennapi 
veszélyeztetettség közepette 
számunkra is biztonságot ad, és 
a lelki fenyegetettséggel szem-
ben nekünk is védelmet nyújt-
son és szabadítást adjon. Az 
Ige üzenete szerint értünk Isten 
ember lett, a Világ Világossága 
a sötétségbe jött, védelmet és 
biztonságot hozott számunkra 
az örök élet reményével, magá-
ra vállalva életünk fenyegetett-
ségét és üldözöttségét. 

Az első karácsonynak helyet 
adó istállóbarlang képe pedig 
segíthet minket abban, hogy 
megtanuljuk megkülönböztet-
ni a lényeget a mellékestől, 
az árnyékot a valóságtól. A 
valóság az, hogy Krisztus sza-
badításának útja a barlangis-
tálló jászlától a kereszthalálon 
és sírbarlangon át a mennyei 
dicsőségbe vezetett, és hitünk 
szerint Krisztusért oda vezet el 
minket is.

Áldott Krisztus-várást és bol-
dog karácsonyt kívánok min-
denkinek!

Diák Péter 
református lelkész

Kire/mire várunk karácsonykor?

Ünnepi istentiszteleti alkalmaink a református 
templomban a létszámbeli korlátozásokat 
megtartva a következőképpen alakulnak:
•  dec. 6., 13. és 20-i adventi vasárnapokon 11.00 órakor Adventi 

istentiszteletek 
•  dec. 21-23. ( hétfő-szerda) 17.00 óra: Bűnbánati ONLINE 

istentiszteletek a facebook oldalon, a gyülekezet honlapján 
(refanarcs.hu) és a YouTube csatornán

•  dec. 24. Szenteste 17.00 óra – Ünnepi istentisztelet – gyerme-
kek ONLINE karácsonyi műsorával

•  dec. 25. Karácsony 1. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet 
•  dec. 26. Karácsony 2. nap: 11.00 óra – Ünnepi istentisztelet 
•  dec. 31. 17.00 óra – Óévi hálaadó istentisztelet
•  jan. 1. 11.00 óra – Újévi istentisztelet

Úrvacsorázás a jelen szabályok értelmében nem lehetséges. 
Az esetleges változásokról folyamatosan hírt adunk az egyház-
község honlapján (refanarcs.hu) és facebook oladalán.

Most még nem tudjuk, hogy az istentiszteleteken való részvé-
telt érinteni fogják-e a feloldások, ezért ezen ismeretek hiányá-
ban most még arra kérem a testvéreket, hogy az istentiszteleten 
való részvételi szándékukat jelezzék előre a Lelkészi Hivatal 
felé az alábbi elérhetőségeken: 
•  telefonon: +36-30-393-7860
•  Anarcsi Református Egyházközség facebook oldalán üzenet-

ben
•  E-mailben: anarcs@reformatus.hu

Németh Nóra Valéria
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számú pályázaton elnyert 
összeg felhasználása, az MFP-
HOR/2019. /30072655788 
kódszámú pályázaton elnyert 
összeg felhasználása, a Segí-
tőkéz Szociális Társulás 2020. 
évi költségvetése, a Gyulaháza 
Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésének felülvizsgála-
ta, a Sportöltöző felújítás pénz-
ügyi helyzete, benyújtott pályá-
zat tartalma, a 2013. évben 
lezajlott Bárókert felújításával 
kapcsolatos eszközbeszerzés 
utólagos ellenőrzése, Kertész 
Zoltánné legutóbbi testüle-
ti ülésen elhangzott felvetése 
alapján.

2020. szeptember 28-án a 
képviselő-testület zárt ülésen 
határozott jelzálogjog törlési 
kérelem elbírálásáról, valamint 
részletfizetési kérelmek elbírá-
lásáról.

Nyílt ülésen javaslat hang-
zott el a Képviselő-testület 
„összeférhetetlensége” miatti 
feloszlására. Megtárgyalta az 
SZ/153/01794-1/2020. szá-
mú kormányhivatali javasla-
tot (rendes-rendkívüli ülés), 
megvitatta az Anarcs Köz-
ség Önkormányzata szociális 
alapellátási kötelezettségének 
biztosítását. Csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2020. évi fordulójához. 
Döntött Takács Nándor képvi-
selő polgármesteri szabadság-
gal kapcsolatos interpelláció-
jára adott válasz elfogadásáról, 
a 2020. évi Idősek napja meg-
rendezéséről, valamint a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásá-
val kapcsolatosan.

Javaslatot hallgatott meg 
a Pénzügyi Bizottság dönté-

se alapján, az önkormányzat 
gazdálkodásának első nyolc 
hónapjáról szóló beszámoló 
elkészítésére.

2020. szeptember 30-án 
a képviselő-testület döntött a 
megbízatásának lejárta előtti 
feloszlásának kimondásáról

Javaslatot fogadott el az 
önkormányzat 2020. évi gaz-
dálkodásának első kilenc 
hónapjáról szóló beszámoló 
elkészítéséről.

2020. október 20-i ülésén 
előterjesztést hallgatott meg és 
tanácskozott az Anarcs Köz-
ség Önkormányzata szociális 
alapellátási kötelezettségének 
biztosításáról. Elfogadta a 
helyi közművelődési felada-
tok ellátásáról szóló rendele-
tét, valamint döntött a növé-
nyi hulladék és avar nyílttéri 
égetéséről szóló 6/2015. (V.1.) 
önkormányzati rendeletének 
hatályon kívül helyezéséről. 
Megvitatta a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüze-
lőanyag vásárláshoz kapcsoló-
dó támogatás felhasználáshoz 
kapcsolódó feladatait. Vélemé-
nyezte a tankerületi központ 
iskolai körzethatárainak meg-
állapítását, előterjesztést hall-
gatott meg a Kistérségi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Társulás 
Gyulaháza megszüntetéséről. 
Döntött a Belső Ellenőrzési 
feladatok ellátásáról szóló Tár-
sulási Megállapodás módosítá-
sáról, határozott a pályázatok-
kal kapcsolatos beruházások 
kivitelezésére ajánlattevők fel-
kéréséről. Megvitatta a Kor-
mányhivatal SZ/153/01972-
1/2020 számú javaslatát (jegy-
zőkönyv-hitelesítők elfogadá-
sáról szóló döntés határozatba 

foglalása). Elutasította a „Szo-
ciális” épületére (Ady utca 19.) 
érkezett bérleti kérelmet. Meg-
tárgyalta Pintér László inter-
pellációjára adott polgármes-
teri választ (időközi választás 
költsége, annak fedezete, dön-
tés visszavonása). 

2020. október 28-án dön-
tött a Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Gyula-
háza megszüntetéséről, és ellá-
tási szerződés megkötéséről az 
Anarcsi Református Egyház-
községgel a szociális alapfel-
adatainak 2021. január 1-től 
történő ellátásáról. A Sportöl-
töző felújításával kapcsolatos 
ajánlatok bontása és az aján-
latok megismerése után dön-
tött új ajánlatok bekéréséről. 
Nem hozott döntést a szociális 
tüzelő vásárlásával kapcsola-
tos ajánlatok elbírálása után, a 
szállító kiválasztásáról, szintén 
új ajánlatok bekéréséről hatá-
rozott.

2020. november 4-én a 
Kormány ismét veszélyhelyzet 
kihirdetéséről döntött, így a 
tavasszal már alkalmazott jog-
szabályi felhatalmazás alapján, 
a képviselő-testület hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja. 
Ezen jogkörében a polgármes-
ter az alábbi döntéseket hozta:

●●  határozott a képviselő-testü-
let 368/2020. (X.28.) határo-
zata szerinti szociális tüze-
lő vásárlásával kapcsolatos 
ajánlatkérési eljárásról, vala-
mit a MFP- KKE maradvány 
összegének felhasználásáról

●●  határozott a 2020. október 
29-én aláírt Ellátási Szerző-
dés helyesbítéséről

●●  határozott a Sportöltöző fel-
újításával kapcsolatos aján-

latok bontásáról és elbírá-
lásáról 

●●  határozott a MFP- KKE 
maradvány összegének fel-
használásáról

●●  határozott az önkormányzat 
és intézményei Pénzkezelési 
Szabályzatának megismeré-
séről

●●  döntött a szociális tüzelő 
vásárlásával kapcsolatos 
ajánlatokról

●●  döntött a Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulója keretében beadott 
pályázatok elbírálásáról

●●  határozott a polgármester 
21/2020.(XI. 11.) határoza-
tának és a 23/2020.(XI.16.) 
határozatának helyesbítésé-
ről

●●  határozott az önkormányzat 
és intézményei szabályzatai-
nak elfogadásáról, megisme-
réséről és jóváhagyásáról.

A kormány a veszélyhelyzet 
idejére eső időközi választá-
sokra vonatkozó átmeneti ren-
delkezésekről szóló 483/2020. 
(XI. 5.) korm. rendelete értel-
mében, a veszélyhelyzet meg-
szűnését követő napig időközi 
választás nem tűzhető ki, a 
már kitűzött választások elma-
radnak. A ki nem tűzött és az 
elmaradt választást a veszély-
helyzet megszűnését köve-
tő tizenöt napon belül ki kell 
tűzni. Ezen rendelkezéseket, 
később az országgyűlés tör-
vénnyel erősítette meg. A fen-
tieknek megfelelően a veszély-
helyzet megszűnését követően 
a helyi választási bizottság újra 
kitűzi a helyi időközi választás 
időpontját.

Felújított rendelő

Kertész Zoltán polgár-
mester a következő 

szavakkal adta át a felújí-
tott orvosi rendelőt és az 
óvodai játszóudvart

Szeretettel és tisztelettel 
köszöntök minden kedves meg-
jelentet! Engedjék meg, hogy 
külön köszöntsem dr. Seszták 
Miklós Kormánybiztos Urat és 
Baracsi Endre Urat a Megyei 
Közgyűlés alelnökét, a környező 
települések polgármestereit.

Ünnep ez a mai nap közsé-
günk életében, mely egy szépen 
felújított orvosi rendelővel és 
egy új óvodai játszótérrel lett 
gazdagabb!

Az önkormányzat tulajdoná-
ban álló orvosi rendelő 1984-85-
ben épült, Dr. Somogyi Gábor 
háziorvos úr 1988 óta szolgálja 
a települést, mint körzeti orvos. 
Az idő előrehaladtával ebben 
az épületben kapott helyet a 
Védőnői szolgálat és a Fogor-
vosi rendelő is. Az idő vasfoga 
azonban rányomta bélyegét erre 
az épületre, nagyon indokolttá 
és szükségessé vált a felújítása.

2018-ban megjelent a MFP 
pályázat Egészségház felújítási 
programja, mely kiváló lehető-
séget adott a felújítás megvalósí-
tására, amit Kalinák József volt 
polgármester úr megragadott és 
a beadott pályázatunk sikeres 

elbírálást nyert, így közel 30 
millió Ft támogatáshoz jutott az 
önkormányzat.

Köszönet a magyar kormány-
nak, köszönet dr. Seszták Miklós 
Kormánybiztos Úrnak, köszönet 
a Haklik Mérnöki Irodának a 
tervezésért, köszönet a Handel 
KFT-nek a kivitelezésért, szeret-
ném megköszönni  Dr. Somogyi 
Gábor háziorvos úrnak a mun-
kálatok folyamatos vezetését.

Elismerésem és köszönetem 
az Egészségház valamennyi dol-
gozójának, hogy a felújítás alatt 
is embert próbáló módon helyt 
álltak és szolgálták a lakossá-
got. Külön megköszönöm a tisz-
telt lakosságnak is türelmet és 
együttműködésüket.

Az Egészségház felújítása 
alkalmából minden szolgálatot 
teljesítő itt dolgozónak kívá-
nok erőt, egészséget és kitartást 
munkájához.

A mai napon a MFP keretében 
megújult óvodai játszóteret is 
átadjuk, ami a mai kor köve-
telményeinek és szabályainak 
megfelel, biztosítva a megfe-
lelő mozgási, készségfejlesztési 
lehetőségeket az óvodás gyer-
mekek számára. A felújított ját-
szótér a MFP közel 5 millió Ft-
os támogatásából valósult meg. 
Ismét köszönetem fejezem ki 
minden segítségadónak és köz-
reműködőnek.

Ahol először láttam 
napvilágot, ahol 

először nevettem, 
sírtam, ahol igazán 
megnyugszik a lelkem, 
ahová megannyi emlék 
fűz, nos, igen ez az ott-
honom, az én helyem. 

Néha az ember nem is 
tudja, de van egy olyan 
kedves hely számára, ahol 
feltétel nélkül szeretik, aho-
vá mindig visszavárják, 
ahol minden oly szép és 
csodás. Számomra a hely, 
ahol megéltem a gyermek-
korom, ahová óvodába, 
iskolába jártam, mindennél 
többet jelent. Az „én kis 
falucskám”, Anarcs, annyi 
mindent adott nekem. Meny-
nyi-mennyi emlékem, képem 
van már az óvodából is. A 
dajkák, óvónők kedves sza-
vai, vagy amikor az összes 
lány haját befonták, amikor 
aludnunk kellett volna, de 
nem tettük, a sok élménnyel 
teli bújócska a játszótéren, 
a hinták, falovacskák, a kis 
motorok, amikkel versenyez-
tünk, homokozók, csúsz-
dák, mind itt élnek velem 
tovább. S mikor néhanapján 
az óvoda, iskola, az említett 
játszótér közelében járok, 
valami különös érzés fog el 
minden alkalommal. Min-
den apró zegről-zugról egy 
emlék, egy vicces történet 
jut eszembe. 

Mintha csak tegnap lett 
volna, hogy izgatottan men-
tünk anyával az első osztá-
lyos könyveimért, s csodá-
lattal néztem a felső tago-
zatos bátyámra, aki már 
„olyan nagy” volt. Csak 
álmodoztam róla, milyen 
lesz majd egyszer felsősnek, 
gimnazistának lenni. Az 
általános iskolás kalandja-
im is ide vezetnek vissza. Ha 
csak a tanórákra, a szeretett 
tantárgyaimra és tanáraim-
ra gondolok hirtelen, min-

dent újraélnék. Újra nevet-
nék a belsős vicceinken, 
amiket csak mi értettünk. 
Jó lenne újra csak felhőt-
lenül sétálgatni egyet a mi 
kis Bárókertünkben. A gyö-
nyörű parkunkban, amely 
mind a négy évszak alatt 
látványos. Olyan csodás, 
amikor egy barátság már 
a gyermekkorban elkezdő-
dik az oviban, az alsóban. 
Nekem is megadatott egy 
ilyen barát, akivel a sok 
együtt átélt pillanat elvá-
laszthatatlanná tesz. 

Egy helyhez, egy város-
hoz/faluhoz nem csak az 
emlékek kötnek, hanem 
természetesen az emberek 
is, akikkel megéljük ezeket. 
Bárhová is kerülök majd 
el életem során, mindig 
emlékezni fogok arra, ami-
kor mamánál a kiskertben 
együtt locsoltuk a virágo-
kat, amikor az első csilla-
gomat kaptam az iskolában, 
a gyerekkoromra, a kisisko-
lás évekre, mindenre, min-
dig.  Büszke vagyok arra, 
hogy én is „Minkás” tanu-
ló voltam. Igazán kellemes 
érzés, amikor előszedem 
a régi képeket, füzeteket, 
emléklapokat, mert minden-
hez köt valami, valami, ami 
nem szűnik meg a szívedben 
tovább élni. Az emberek, 
akikkel nem minden nap 
találkozunk, nem beszé-
lünk naponta, olykor csak 
olyan jó egymást megölelni, 
és mindent elmesélni. Azt 
a nyugalmat, biztonságot 
érezni, amikor a helyemen 
vagyok, elképesztő.  

Hisz az ember nem felejti 
el, hogy honnan jött, hova 
vezetik vissza az emlékei. 
Mert a lelkünk visszahúz 
minket a gyökerekhez, 
ahhoz „A helyhez” ahol 
igazán önmagunk lehe-
tünk, ahol igazán boldogok 
vagyunk.

Bori Blanka

Az én helyem

Minden anarcsi lakosnak kellemes 
karácsonyi ünnepet és eredményekben 
gazdag boldog új évet kíván

Anarcs Község 
Önkormányzata

Az ősz motívum Czóbel Minka költészetében
Előadás – avagy nyílt irodalomóra a Czóbel-kúriában

2020 ősze kevés prog-
ram megtartására adott 

lehetőséget a járványhely-
zet miatt. 

A Czóbel-kúria tágas előadó-
termében tartott előadást az ősz 
témakör gazdagságát megidéz-
ve Deák-Takács Szilvia. Minka 
verseit vizsgálva számos pár-
huzamra felhívta az érdeklődők 

figyelmét, így például az egyik 
legismertebb Minka-vers, az 
Őszi áldás népies jegyeit a nép-
dalokhoz hasonlítva olvasta 
fel. Az ősz jelentheti minden-
nek a mulandóságát, ez a kép, 
valamint az elégedettség vagy 
annak hiánya kérdésköre Ber-
zsenyihez teszi hasonlóvá. Az 
egyik legizgalmasabb párhu-
zamra is felhívta a figyelmet az 

előadó: Kosztolányi sorai szin-
te szó szerint idézik fel Minka 
egyik ismert versének részletét 
a Microcosmos című művéből: 
„Hát van a fán egyforma két 
levél?”.  Az ősz képei, han-
gulata egy másik versben a 
szerelem témájával kapcsoló-
dik össze: „Elmúlt szerelemre 
gondolnak amazok, / Ezek még 
jövendő szerelemre várnak. / 

Heves szélroham jő, elfujja 
levelét / Korai virágnak, késői 
virágnak.”

A téma gazdagsága az ősz 
gazdagságát mutatja. A báró-
kert fáinak éppen barnuló, hul-
ló faleveleire tekinthettek az 
érdeklődők az előadás közben, 
ami némi megnyugtató, anda-
lító érzetet adott ebben a nehéz 
helyzetben.
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Anarcs Község Önkor-
mányzatának Képvi-

selő-testülete és Anarcs 
község lakosságának éle-
tében a 2020-as esztendő 
eddig ismeretlen helyze-
teket és feladatokat, vala-
mint a képviselő-testület 
döntése alapján a képvi-
selő-testület feloszlását 
és ebből adódóan helyha-
tósági időközi választás 
megtartását eredményez-
te.

A veszélyhelyzet fennállása 
alatt a képviselő-testület hatás-
körében a polgármester járt el 
2020. június 17-ig, majd foly-
tatta munkáját a képviselő-tes-
tület.

2020. július 7-én előterjesz-
tést vitatott meg a Gyulaházai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetése módosításának 
kezdeményezéséről, a közös 
önkormányzati hivatal létre-
hozásáról szóló megállapodás 
módosításáról. Döntött a tele-
pülés sportfejlesztési koncepci-
ójának elfogadásáról, valamint 
határozott pályázat benyújtásá-
ról az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására (Sportöltöző fel-
újítása). Tájékoztatást hallga-
tott meg a Magyar Falu Prog-
ram keretében elinduló Falusi 
Civil Alap, civil szervezetek 
járműbeszerzési pályázatáról, 
döntött ennek támogatásáról. 

2020. július 15-én a Pénz-
ügyi Bizottság az alábbi napi-
rendeket tárgyalta meg: Anarcs 
Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetésének módosítá-
sára tett javaslat véleményezé-
se, Anarcs Község Önkormány-
zata 2019. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló rendele-
tének véleményezése, a 2019. 
augusztus 27-én Hermel Ildikó 
okleveles könyvvizsgáló által 
kiadott Vizsgálati jelentésben 
foglalt megállapítások, a 2020. 
április 20-án kiadott belsőellen-
őrzési- jelentés megtárgyalása, 
és az ehhez kapcsolódó javas-
latok megfogalmazása a képvi-

selő-testület felé. Előterjesztést 
hallgatott meg az alábbi témá-
ban: a képviselő-testület felé 
a különféle jogcímeken kelet-
kezett kintlévőségek behajtási 
kötelezettség elmulasztásából 
keletkezett anyagi hátrányoko-
zás felelősség megállapítását 
célzó vizsgálat megindításá-
ról szóló javaslat. Tárgyalt az 
egyes Anarcs területén működő 
vállalkozások helyi adók befi-
zetésének elkerüléséről. 

2020. július 17-én a polgár-
mester a különleges jogrend 
idején született polgármesteri 
határozatokat ismertette, vala-
mint ezek jóváhagyását kérte 
a képviselő-testülettől. A kép-
viselő-testület előterjesztést 
hallgatott meg Anarcs Köz-
ség Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének módosításá-
ról, valamint Anarcs Község 
Önkormányzata 2019. évi gaz-
dálkodásának zárszámadásáról, 
mely előterjesztéseket nem 
fogadta el. Tájékoztatót hallga-
tott meg a 2019. évi belsőellen-
őrzés tapasztalatairól, döntött 
az élelmezési nyersanyagnor-
mák összegének emeléséről, 
megállapította a gyermekek 
napközbeni ellátásának térítési 
díját. Elfogadta Anarcs Község 
2020-2024 évekre vonatkozó 
gazdasági programját és felül-
vizsgálta a Helyi Esélyegyen-
lőségi Programot, döntött az 
MNV Vagyonkezelési Igazga-
tóság megkereséséről (203/A 
hrsz kúria), valamint a Korzol 
Kelet Invest Kft. megkeresé-
sének ügyében. Elfogadta az 
önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról szóló 2019. évi 
beszámolóját, a Kisvárdai Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság 
2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját, valamint 
a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszerben 
végzett munkáról szóló 2019. 
évi beszámolót. Megtárgyal-
ta Dajka Józsefné, valamint 
Kelemen István megkereséseit. 
Tájékoztatót hallgatott meg a 

Kistérségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Társulás Gyulaháza 
jövőbeni működéséről és elfo-
gadta a Magyar Falu Program 
pályázataihoz kapcsolódó dön-
téseket. 

2020. augusztus 4-i ülé-
sén elfogadta Anarcs Község 
Önkormányzata 2019. évi költ-
ségvetésének módosítását és az 
Anarcs Község Önkormányza-
ta 2019. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló tájékoz-
tatót. Módosította a képviselő-
testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2019. 
(XII.9.) önkormányzati rende-
letét és határozott a települé-
si önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatás pályá-
zat benyújtásáról. Előterjesz-
tést vitatott meg Takács Tamás 
képviselő napirendi javaslatára: 
Előterjesztés határozathozatal-
ra a Gyulaháza Község Önkor-
mányzata tartozásának Anarcs 
Község Önkormányzata felé 
rendezésének eléréséhez szük-
séges intézkedések meghoza-
tala. Majd döntött az önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására 
benyújtott pályázat határozatá-
nak módosításáról és közmeg-
hallgatás – falugyűlés össze-
hívásáról. Elfogadta a 2011. 
évi CCIX. törvény, valamint a 
hozzá kapcsolódó egyéb ágaza-
ti jogszabályok által előírt, 15 
éves időszakra szóló Gördülő 
Fejlesztési Tervét.

2020. augusztus 12-én köz-
meghallgatás keretben értékelte 
a 2020. év eltelt időszakát, tájé-
koztatta a lakosságot a 2020. 
év további terveiről, valamint 
lakossági kérdések, bejelenté-
sek hangzottak el. 

2020. augusztus 31-ére 
összehívott nyilvános ülést a 
polgármester határozatképte-
lennek nyilvánította, mely ülés 
nyolc napon belül újra összehí-
vásra került.

2020. szeptember 3-i 
ülésen döntött tanévkezdési 
támogatás megállapításáról, 
felhatalmazta a polgármestert 

a szociális alapfeladatok ellá-
tásával kapcsolatos megkere-
sések kibocsátására. Döntött 
arról, hogy a polgármestert 
nem hatalmazza fel a testületi 
döntést nem igénylő pályázatok 
benyújtására. Engedélyezte a 
maximális csoportlétszám átlé-
pését a nevelési intézményében. 
Megvitatta a kormányhivatal 
szakmai konzultációs javas-
latát, mely azon határozatok 
hatályon kívül helyezését java-
solta, melyek nem hagyták jóvá 
a különleges jogrend idején 
született polgármesteri határo-
zatok egy részét. Előterjesztést 
hallgatott meg a Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás társulási meg-
állapodásának módosításáról. 
Megvitatta a Pintér László 
képviselő 2020. május 4-én 
és 2020. július 20-án érkezett 
interpellációjára adott polgár-
mesteri választ, valamint elő-
terjesztést hallgatott meg Pintér 
László képviselő beadványá-
ban kért témákról (Startmunka 
program- eszközbeszerzés- fik-
tív számla). Zárt ülésen döntött 
anarcsi lakosok első lakáshoz 
jutásának támogatásáról.

2020. szeptember 4-én 
előterjesztést hallgatott meg és 
döntött a Magyar Falu Program 
keretében benyújtandó MFP-
OEF/2020 (óvoda felújítás), 
MFP-FHF/2020 (hivatal fel-
újítás), valamint TOP – Bel-
víz –„visszahulló” pályázatok 
benyújtásáról.

2020. szeptember 22-én 
a Pénzügyi Bizottság az aláb-
bi napirendeket tárgyalta: a 
Nyírségvíz ZRT. és Anarcs 
Község között megkötött, és 
jelenleg is érvényben lévő víz-
hálózat üzemeltetéssel kapcso-
latos szerződés felülvizsgálata, 
és az elszámolások ellenőrzé-
se, javaslattétel féléves pénz-
ügyi beszámoló készítésére, 
a 2020. évi költségvetési ren-
delet elfogadása óta ismertté 
vált bevételkiesések és más 
egyéb okok miatt szükséges 
módosítások megtárgyalása, az 
MFP-KKE/2019/3020580-480 

A Hagyományőrző Kézimunka 
Szakkör tagjai nagy örömmel tettek 
eleget az óvodai felkérésnek, hogy 
az egészségnapon népi ételekkel 
lepjék meg az ovisokat. A finom-
ságok elkészülte után a csöppsé-
gek jó étvággyal fogyasztották el 
a szabadban az ételeket. A munka 
után az önkormányzati dolgozókkal 
közösen ebédeltek a szakkörösök is.

Tájékoztató a képviselő-testület 
2020. II. félévi munkájáról

Községünk eseményei röviden

Egészségnap
Utak, temető feljáró Adventi gyertyagyújtás

Régi szokás, új köntösben falu- és termőföldek 
megszentelése

Szúnyogírtás

Trianon 100. évfordulójára rendezett megemlé-
kezésünk

Faluszépítés: „kisház”, kutak, karácsony

Egészségház átadása

Sándor Károly és kedves felesége Nóra megaján-
dékozott bennünket csodálatos virágokkal

MAGYAR FALU PROGRAM Eszközfejlesztés belte-
rületi közterületek karbantartása című pályázat

l    I
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Kire/mire várunk 
karácsonykor? 

Mit vársz karácsonytól?

Kedves Anarcsi Keresztyén  
Testvéreim! 

Most, amikor emberemlékezet óta 
először nem találkozhatunk szaba-
don és félelem nélkül adventben 
és talán majd karácsonykor sem 
az Isten házában, engedjétek meg 
nekem, hogy ezen írásom által egy 
kicsit hosszabban szóljak hozzátok. 

Egy igazán mozgalmas esztendő 
végén, amikor olyan világot érintő 
változásokat éltünk és élünk át, mint 
a koronavírus okozta megrázkódta-
tás, karácsonyhoz közeledve szép 
és áldott élményekkel megrakottan 
vagy éppen súlyos gondokat hordoz-
va, feszült pörgés vagy csendes meg-
adás közepette telnek napjaink. Újra 
arra készülünk, hogy Jézus születé-
sére emlékezzünk és ünnepeljünk, 

legyünk együtt a családdal, rokonok-
kal, barátokkal, ismerősökkel. Bár 
nem tudjuk, hogy az óvintézkedések 
miatt ez lehetséges lesz-e? 

Az ünnep előtt viszont lépéseink 
felgyorsulnak, elvégzendő feladata-
ink nyomasztanak, egyik helyről a 
másikra rohanunk, és hiányérzetünk 
támad, amit azzal remélünk orvosol-
ni, hogy majd az ünnep csodálatos 
hangulatának átadjuk egész lényün-
ket, szeretteink körében örvendez-
ve állunk majd meg a karácsonyfa 
mellett. Reménykedünk, hogy ebben 
az évben majd meglátjuk a biztató 
betlehemi csillagot, találkozunk a 
napkeleti bölcsekkel vagy az egy-
szerű pásztorokkal és megtaláljuk a 
bölcsőben fekvő gyermeket.

Folytatás a 4. oldalon

Heti remény
Ha vendéget várunk, akkor kitakarítjuk a 

lakásunkat, sőt az udvart is igyekszünk 
rendbetenni, hogy a betérő barátunk, roko-
nunk, jól érezze magát a mi világunkban.

Ha vendég jön, még a gyermekeink is szeretnék, 
hogy rend legyen az íróasztalukon, az ágyukon, a 
játékaik között, hogy gyönyörködjön a vendég szeme 
a rendezettségben. 

Aztán azon gondolkodunk, hogy a találkozás örö-
mén túl mi lesz a program, miről beszélgetünk, mi az 
együttlétünk célja.

Gyertyagyújtáskor tudjuk, hogy egy vendégre 
várunk, aki közeleg, akitől nem a fizikai távolság, 
a kilométerek választanak el, hanem az idő, néhány 
hét. S ahogy egyre több gyertya ég a koszorún, ez az 
időbeli távolság egyre fogy. 

Ez a Vendég kivételes, minden más vendéget meg-
előző, ezért nem elég csupán várnom rá, hanem elé 
kell mennem.

Ennek a különleges Vendégnek nekem a szívemben 
kell helyet készíteni, a szívemet, a lelkemet kell rend-
be tenni, kitakarítani, ünneplőbe öltöztetni. Örömmel 
várakozni a találkozásra. Ahogy a régiek mondták: 
„megnő az ember szíve, ha vendéget vár”.

Ezen különleges ünnep előtt az adventben, azaz az 
Úrjövetben nekem is meg kell tennem egy hosszú 
lelki utat, hogy érzelmileg, lelkileg felkészüljek a 
találkozásra, rendezzem belső dolgaimat, érzései-
met, gondolataimat. S ha rendeztem, akkor ott lesz 
a találkozás öröme, a hála, a béke. Ezt nem lehet 
megspórolni. 

Minden adventi gyertyagyújtásnak megvan a vará-
zsa, különlegessége. Ebben a pandémiás időszakban 
a korábbiakhoz képest nagy a kontraszt. Nem ezt 
„szoktuk meg.” 

Régi öregek elbeszéléseiből tudjuk, hogy milyen 
volt a háborús időkben az advent, vagy maga a kará-
csony. Nem a lakomáról, nem a csillogásról szólt, 
hanem a szeretetről. Ebben a pandémiás időszak 
hasonlít a háborús időszakhoz. Nem a lakomáról, 
nem a csillogásról szól, hanem a szeretetről.

Ahogy minden adventnek, karácsonynak, sőt min-
den napnak a szeretetről kellene szólnia. Adjunk 
hálát, hogy van kit szeretni, van kinek örülni, s van 
REMÉNY. 

Monostory Marcell atya

Advent

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet 
hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2, 10-11)

Bölcsődei élet áprilistól napjainkig!
Szeretett bölcsődénk kapuit 

sajnos márciusban nekünk is be 
kellett zárni a pandémiás idő-
szak miatt. Az egész országot, 
és világot megrengető időszak 
várt ránk. Az életünk megvál-
tozott egy pillanat alatt. A gye-
rekek nem értették, hogy miért 
nem jöhetnek a bölcsődébe, 
miért nem találkozhatnak társa-
ikkal és velünk. 

Eddig még ilyen helyzettel 
nem találkozott a világ és a 
bölcsőde sem, de minden kis-
gyermeknevelő érezte, hogy 
nem hagyhatjuk se a gyereke-
ket sem a szüleiket magukra 
ebben az embert próbáló idő-
szakban. Igyekeztünk megol-
dást találni, hogyan is tudunk 
a szülők segítségére lenni, és 
a gyerekek életében tovább-
ra is részt venni, amíg ez az 
időszak tart. Arra gondoltunk, 
ha az oktatásban működik az 
online térben való kapcsolat-
tartás és tudás átadás, akkor 
ezt kicsit átformálva, de mi is 
alkalmazzuk. A hétköznapokat 
színesítve minden nap mi is 
bejelentkeztünk az online térbe, 
és tevékenységek ajánlásával, 
bemutatásával, meseolvasással, 
mondókázással, tornával, aján-
lásokkal, próbáltuk feldobni a 
gyerekek bezárt életét. Remél-
tük, hogy a szülők válláról, ha 
csak egy kicsi terhet is le tud-
tunk venni, pusztán azzal, hogy 
ötletet adtunk, akkor már nem 
volt hiábavaló az igyekezetünk. 
Örömmel fogadtuk a pozitív 
visszajelzéseket, a videókat, a 
tapasztalatokat, amit a szülők 
és gyerekeik küldtek nekünk. 
Próbáltuk ezt az időszakot a 
lehető legpozitívabban átvé-

szelni, összetartással, szeretet-
tel, és emberséggel! 

Az online téren kívül a böl-
csőde dolgozói is segítettek az 
ételek kiosztásában, csomago-
lásában, címkézésében. A daj-
ka nénink részt vett a maszkok 
varrásában, valamint készülve 
az „újra nyitásra” a bölcsőde 
teljeskörű alapos fertőtlenítését 
is elvégezte. Nagy örömünkre 
május közepén, először ügye-
leti rendben, ami maximum 5 
fő gyermek lehetett, de vissza-
nyithattuk a bölcsőde kapuit. A 
gyerekek nagy örömmel érkez-
tek vissza, és a közös „munkát” 
onnan folytathattuk, ahol márci-
usban abba hagytuk. Júniusban 
készülődtünk a ballagásra. A 
csoportunk összes tagját, azaz 
7 főt már várta az óvoda világa. 

A nyári szünetünk alatt a böl-
csőde falai, valamint az ajtók is 
megkapták a tisztító festést. Így 
szeptemberben az új gyerekeket 
egy megújult környezet fogad-
ta. Az Őzike csoport 3 fiúból 
és 4 lányból tevődik össze. A 
legfiatalabb gyerek 24 hónapos 
a legidősebb pedig 36 hónapos. 

Szeretném megköszönni a szü-
lők bizalmát, és hogy gyerme-
keiket minden nap ránk bízzák.

A beszoktatás kezdeti idősza-
ka szinte teljesen a megszokott 
rendben zajlott. A családlátoga-
tásokat, sajnos a járvány újabb 
erősödése miatt már nem sike-
rült befejeznünk. Szerencsére a 
beszoktatások – szigorú előírá-
sokkal –, de gond nélkül zaj-
lottak. Fontosnak tarjuk, hogy 
ezek a pici gyermekek érzelmi-
leg ne sérüljenek a szüleiktől 
való elválás során. Továbbra is a 
legfontosabb feladatunk a gyer-
mekekkel való egyéni bánás-
mód, a nagyfokú tolerancia, a 
türelemmel és nagy szeretettel 
való foglalkozás. Minden egyes 
gyermeket életkori és egyéni 
sajátosságai, képességei, szerint 
igyekszünk kezelni és elfogad-
ni. A családi nevelést, szokáso-
kat figyelembe véve gondozzuk 
és neveljük őket. A mi közös és 
legfontosabb célunk az egész-
séges, nyitott, boldog gyermek 
nevelése.

Sajnos a COVID 19 miatt 

elmaradtak a betervezett nyílt és 
bölcsi csalogató napok. 

A beszoktatás végeztével 
nyugodtabbak lettek a napjaink 
a bölcsődében. A gyerekek már 
jól ismerik a napirendet, melybe 
beépítettük a rájuk vonatkozó 
higiéniás szabályokat. Tevé-
kenységeinket az évszaknak és 
időjárásnak megfelelően ter-
vezzük. Az óvoda által elnyert 
EFOP-os pályázat keretén belül 
bölcsődénk is részesülhetett 
új udvari játékokban. Amit a 
gyerekek és a bölcsőde dolgo-
zói nevében is köszönünk. A 
nagymozgásos képességek fej-
lődéséhez segítséget nyújtanak 
számukra ezek az játékok. A 
rossz idő beköszöntével bár 
egyre kevesebbet tudunk a sza-
bad levegőn lenni, de biztosítani 
tudjuk továbbra is a gyerekek 
mozgásigényét egy felfedező 
játszóvárral, amit szintén az 
elnyert pályázat keretén belül 
kapott a bölcsőde. 

Zártkörűen tartottuk meg a 
Márton napot, amit a gyere-
kek nagyon élveztek. A böl-
csődében készített lámpásaikat 
büszkén vitték haza szüleiknek. 
Elkezdődött az ünnepekre való 
készülődés. A gyerekek izga-
lommal várják a Mikulást és a 
karácsonyt.

Minden igyekezetünkkel azon 
vagyunk, hogy a gyerekek min-
dennapjai vidáman, boldogan, 
igényeiket kielégítve teljen 
a bölcsődénkben, és ebből a 
nehéz élethelyzetből semmit, 
vagy csak nagyon keveset érzé-
keljenek.

Paszternák-Molnár Annamária
szakmai vezető
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