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Ismét eljött az év legkülönlegesebb idõsza-
ka, melyet titkon mindenki vár, s kicsit tart
is tõle. A téli napforduló ideje a világ min-
den táján már õsidõk óta mitikus idõszak-
nak számított. Mi keresztények már kétez-
er éve Jézus születését ünnepeljük
ilyenkor. A szakrális vonatkozáson túl a
karácsonyi idõszak, az év vége, a szá-
madás és számvetés ideje is. Ilyenkor gon-
doljuk át mi történt velünk, családunkkal,
településünkkel, országunkkal, a világgal.
Mit tettünk és mit kellett volna tennünk. A
számvetés az alapja a megtisztulá-
sunknak, jövõbeli tetteinknek. Forduljunk
kicsit önmagunkba ilyenkor, s ezzel együtt
ünnepeljük Jézus eljövetelét, a szeretetet,
köszönjük meg szeretteinknek az elmúlt
évet, s adjunk rá okot, hogy õk is
megköszönhessék ezt majd nekünk.

Túrmezei Erzsébet: Gyertya

" Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.
Felül törött. Talán semmit sem ér.
De ha zöld fenyõrõl ragyog rád, 

A szíved felviszi az égig, 
Az eget lehozza hozzád."

A Kastély-galéria megnyitotta kapuit

Minden kedves tornyospálcainak  szeretetteljes ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kíván Lukácsi Attila polgármester és

Tornyospálca Község Önkormányzat képviselõ-testülete



Kedves Tornyospálcaiak!

Hamarosan a 2006-os évtõl elbúcsúzva számot adunk az
elmúlt idõszakról, jövõt építünk és terveket szövünk. Az
elmúlt esztendõ hozadékából építkezhetünk, konzekven-
ciákat vonhatunk le, s kötelessé-geket teljesíthetünk, hogy
azokat ne vigyük át az új esztendõre.

Ezt teszem akkor, amikor a kiadvány adta lehetõséggel
élve megköszönöm mindazoknak, akik szemé-lyemet, pro-
gramomat elfogadva október elsején szavazatukkal hoz-
zájárultak polgármesterré történõ megválasztásomhoz.
Minden erõmmel azon leszek, hogy rászolgáljak erre a
bizalomra, s a beígért programomat megvalósíthassam.

A település választópolgárai a választáson rendkívül
magas számban vettek részt, mely bizonyítja elkö-
telezettségüket és felelõsségérzetüket Tornyospálca
jelenéért és jövõjéért. Demokráciánk lényege a közakarat
elfogadásán alapszik. Október elseje óta Tornyospálca pol-
gármestereként azon vagyok, hogy mindenkiért dolgozva,
érdekeiket szem elõtt tartva, mindenféle megkülönböztetés
nélkül képviseljem a lakosságot.

Független polgármesterjelöltként mérettettem meg magam
a választáson. Törvény szerint független az, aki nem egy
párt, vagy egyéb társadalmi szervezet jelöltje.
Függetlenségem mindezeken túlmenõen azt is jelenti,
hogy független vagyok érdekcsoportoktól, független csalá-
doktól, rokonoktól, barátoktól
A belém vetett bizalom elsõsorban ennek a független-
ségnek szólt, és a velem szemben megnyilvánuló elvárások
közül ezt tartom a legerõsebbnek, s ennek kívánok
megfelelni mindenkor. 

A választások után nagy reményekkel indultunk: végre
megkezdõdhet a munka, elindulhat a falu fej-lesztése,
jobbítása, szépítése. A megvalósítás azonban nem könnyû
és gyors feladat, erre nem is lehet számítani. Mégis
megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a legnagyobb
gátakat elsõsorban mi, tornyospálcaiak építettük. A
fejlõdést akadályozó falak legnagyobbja, hogy sokan a
közösséget csak egyéni megélhetésük, gazdagodásuk for-
rásának tekintik, s fel sem merül bennük, hogyan alakul
a tele-pülés és ezen keresztül saját sorsuk is. Ez a rövidlátó
gondolkodás a gondok egyik legnagyobb forrása.

Önkormányzati hírek
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Az új képviselõtestület nem jó
helyzetben vette át a
települést, ami elsõsorban a
gondok évtizedes gör-getése
miatt alakulhatott ki, de a
népszerûtlen intézkedéseket is
fel kell tudni végre vállalni.
Vállalni kell, hiszen az
ország gazdasági helyzete
miatt bevezetett, bevezetendõ
intézkedések olyan megszorí-
tást jelentenek a lakosok,
családok mellett az önkor-
mányzatoknak is, melyek a
települések fennmaradá-sát is
veszélyeztetik. A folyam-
atosan csökkenõ állami hoz-
zájárulások mellett egyre több feladat hárul az önkor-
mányzatokra. A finanszírozási rendszer átalakítása
egyértelmûen az önkormányzati önállóság csorbítására
irányul. A csökkentett finanszírozás miatt csökkenhet a
segélyekre, foglalkoztatásra fordí-tott keret, ami
közvetlenül is érinti a lakosokat, de a fejlesztések
elmaradása is ilyen következmény lehet.

A borús helyzet ellenére kérem mindenki kellõ toleranciá-
val, empátiával és intelligenciával kezelje a település, a
köz érdekében végzett fejlesztõ, jobbító, elõrevivõ szándék-
megnyilvánulásaimat, hiszen egyik napról a másikra
nem várhatóak látványos, átformáló, gyökeres fordula-
tokat hozó eredmények. 

Érzem a falu lakóinak bizalmát, folytatni fogom az
elkezdett munkát, megvalósítom az ígéreteket. Továbbra
is bízom a tornyospálcaiakban, s remélem a tõlük jövõ
bizalom töretlen és elszánt munkám se-gítõje lesz!
Baráti jobbot nyújtva kívánok és remélek minden
tornyospálcai lakosnak eredményekben gazdag, hangsú-
lyozottan békés új esztendõt.

Tornyospálca, 2006. december 12.
Lukácsi Attila

polgármester

2006. október 12-én tartotta
alakuló ülését a Képviselõ-testület,
melynek keretében 

-  Kaibás János a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette a választás
eredményét és átadta a meg-
bízólevelet.
-   A képviselõk és a polgármester a
Helyi Választási Bizottság elnöke elõtt
letették az esküt.
- Lukácsi Attila polgármester
ismertette gazdasági programját. 
-   A képviselõ-testület a polgármester
illetményét megállapította.
- Megválasztásra kerültek a képviselõ-
testület bizottságai:
A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
elnöke Tóth Józsefné,  az elnök
helyettese Dr. Kovács József, tagjai
Agárdi Imre, Oláh Zsigmond és Szántó
József.
Az Oktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság elnökévé a

képviselõ-testület Szántó Józsefet
választotta, a bizottság tagjai  Agárdi
Imre Csépke Csaba, Sirola József, és
Kaibás Tamás.
- A képviselõ-testület módosította a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendjét, bevezette a szerdai hosszabbí-
tott ügyfélfogadást.
-   A polgármester javaslatot tett az
alpolgármester személyére, melyet a
képviselõ-testület nem fogadott el.
-   A képviselõ-testület elfogadta az
Oktatási És Kulturális Minisztérium
Egyházi Kapcsolatok Titkársága lev-
elében a református egyházi ingatlan
funkciókiváltására javasolt 15.000.000.
Ft-ot.
-   A képviselõ-testület vételi ajánlatot
tett  felszámolás alatt álló gazdasági
társaság tulajdonát képezõ
tornyospálcai ingatlanok (755 és 756
hrsz.)vonatkozásában bruttó 600.000.-
Ft illetve 300.000.- Ft összegben. 

2006. október 25-én rendkívüli ülést
tartott a képviselõ-testület, melyen 

-   Egyeztetõ Bizottságot hozott létre
polgármesteri kötelezettségvállalás
felülvizsgálatára.
- Határozatot hozott a HEFOP 2.2.2.
pályázat benyújtásához szükséges
konzorciumi együttmûködési megál-
lapodás megkötésérõl Anarcs,
Gyulaháza és Pap községi önkor-
mányzatokkal.
-    Hatósági kötelezésben elõírt tala-
jvízfigyelõ kutak kivitelezésére áraján-
latok beszerzését határozta el.

-  Körzeti megbízotti iroda kiala-
kítására megállapodás megkötését
kezdeményezte Újkenéz, Mezõladány
és Jéke községek önkormányzataival.
-     A tragikus körülmények között
elhunyt Szögi Lajos pedagógus család-
ja támogatásáról döntött.



2006. november  22-ei rendes ülésén a
Képviselõ-testület

-   Elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai programját.  
-   Önkormányzati képviselõ össze-
férhetetlenségérõl döntött zárt ülés
keretében.
-   A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
elõterjesztésében az önkormányzat
tulajdonát képezõ egyes ingatlanok
hasznosítására tett javaslatokat tár-
gyalta.
-  Elfogadta az Egyeztetõ Bizottság
beszámolóját a polgármesteri
kötelezettségvállalás felülvizsgálata
tárgyában történt egyeztetés ered-
ményérõl.
-    Önkormányzati tulajdonban lévõ
ingatlanrész értékesítésérõl döntött.
-  Elfogadta az önkormányzat 2006. III.
negyedévi költségvetési gazdálko-
dásának helyzetérõl szóló tájékoz-
tatót.
-   A könyvvizsgálói feladatok ellátásá-
val Lévayné Haraszi Ilona bejegyzett
könyvvizsgálót bízta meg.
-  Elsõ olvasatban tárgyalta a
Tornyospálca, Úfalusi út 3. sz. alatti
ingatlanon lévõ önkormányzati szol-
gálati lakás bérbeadásáról szóló
elõterjesztés.
-  Zárt ülésen döntött a Tornyospálca
Községért Közalapítvány Kuratóriuma
elnökének megbízásáról, a szociális
gondoskodás körébe tartozó
kérelmekrõl, valamint polgármesteri
juttatás tárgyában.
- A "Keleti Ébredés Közalapítvány
Közhasznú Szervezetettel" a konzorci-
umi együttmûködési szándéknyi-
latkozat aláírásáról döntött.

- Elhatározta, hogy a 2006. évi
közmeghallgatását 2006. december
15-én 18.00 órai kezdettel az ÁMK
Faluház-könyvtár színháztermében
tartja.
- A Pálcai Napló 2006. karácsonyi
száma nyomdai költségeire 100.000.-
Ft-ot biztosított a 2006. évi költ-
ségvetés város -és községgaz-
dálkodási szakfeladat egyéb dologi
költségei terhére.

Kovács Miklósné
jegyzõ

Tájékoztató a helyhatósági
választások lebonyolításáról,
annak eredményérõl.
A Helyi Választásai Bizottság 2006 évi
helyi önkormányzati képviselõ és pol-
gármester választást Tornyospálcán
érvényesnek és eredményesnek
minõsítette. Kaibás János elnök
megállapította a választás ered-
ményét:

A 2064 választásra jogosult 57,8 %-a
élt szavazati jogával, azaz 1193 fõ. 

A polgármester választásnál az 1182
érvényes szavazatból
Lukácsi Attila László     489
Dr. Legény Zsolt             397
Legény Miklós               167
Oláh Zsigmond Albert     129
szavazatot kapott.

Az önkormányzati képviselõk mandá-
tumhoz jutásának sorrendje: 

Csépke Csaba Károly     525
Dr. Kovács József     518
Szántó József      466
Agárdi Imre Mihály   449

Oláh Zsigmond Albert  355
Tóth Józsefné    313
Szilágyi István    303
Sirola József Károly  288
Kaibás Tamás       281

Tornyospálca  községben eredményes
volt a cigány kisebbségi önkor-
mányzati képviselõ választás is. 

A testület tagjai:
Lakatos Ernõ                  elnök
Lakatos József                elnök-helyettes
Danó     András               képviselõ
Lakatos István                 képviselõ
Lakatos Vilmos               képviselõ

Szerényebb mértékû fejlesztések a ter-
vezetthez képest

2006. évben az önkormányzati
fejlesztési célok közül a megyei
területfejlesztési tanács által
10.137.000.- Ft összegben támogatott,
Petõfi és József Attila utcák felújítását
végeztük el. A beruházás bruttó értéke
12.203.000.- Ft.
Az Egészségház akadálymentesítésére
2.500.000.- Ft alapítványi támogatást
sikerült elnyernie önkor-
mányzatunknak, a beruházás bruttó
értéke 3.007.448.- Ft.
Önerõbõl készült el a központi iskola
magas tetõzete 1.726.000.- Ft kiviteli
összegben, valamint a Virág utca  úta-
lapja 3.420.000.- Ft értékben.

Eredménytelenül pályáztunk a 600
adagos konyha és étterem beruházás
támogatására, valamint a
kispálya aszfaltburkolattal történõ
ellátására is.

Kovács Miklósné 
jegyzõ
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Átadták "Tornyospálcáért" és  "A köz szolgálatáért" díjakat

Augusztus 13-án ünnepélyes keretek között került
sor a 2006. évben odaítélt helyi önkormányzat által
alapított kitüntetések átadására.

A Képviselõ-testület Tornyospálca  község  érdekében
kifejtett  kiemelkedõ, áldozatos,  a  község szellemi,
erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához jelentõsen
hozzájáruló munkája elismeréseként
"Tornyospálcáért" kitüntetõ címet adományozott
Dicsõ Gábornak,  a Dicsõ és Dicsõ Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának .
Dicsõ Gábor évitzedek óta önzetlenül nyújt segítséget a
község társadalmi és civil szervezeteinek, különöskép-
pen az intézményeknek.

"A köz szolgálatáért" kitüntetõ díjban  hárman
részesültek.

Gonda Józsefné védõnõ 1967. szeptember 1-jétõl
megszakítás nélkül látta el  védõnõi feladatát.
Munkáját szeretettel és nagyfokú hozzáértéssel végezte.
A község lakói körében nagy tiszteletnek 
és megbecsülésnek örvend. 

Munkája elismeréseként 2005. évben "Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye Védõnõi Szolgálatáért" kitüntetésben
részesült.

Áncsán Lászlóné pedagógus évek óta az iskolai tan-
testület oszlopos tagja. Vezetésével alakult meg az isko-
lai mazsorett csoport. Évek óta a Diákönkormányzat
segítõ tanára. Több évtizedes kiemelkedõ közoktatási és
közmûvelõdési tevékenységért részesítette kitüntetésben
a Képviselõ-testület.

Csura Mihály vállalkozó évek óta egyik legaktívabb
segítõje mind az iskolának, mind a közintézményeknek.
Bármilyen a közösség szépítését, gazdagítását jelentõ
feladatban aktív szerepet vállal. Jelentõs szerepe van az
iskolai és községi rendezvények lebonyolításában. Aktív
segítõje a községszépítõ munkának. A településen él és
dolgozik. Jelentõs feladatot vállal a lakosság színvonalas
ellátásában. Rendezvényeinek állandó és nagyvonalú
támogatója. Több évtizedes  kiemelkedõ gazdasági és
humanitárius tevékenysége elismeréseként részesítette
kitüntetésben a Képviselõ-testület. 



A Borostyán mazsorett csoport
mûködésérõl

Ebben az évben is nagy sikert értünk el a közönség szívében
és tetszésében. Az SZMK. bálon színvonalas mûsorral
szórakoztattuk a szülõket és a vendégeket.
Településünkön a helyi ünnepeken és nemzeti ünnepeinken,
falunapon már több alkalommal felléptek tanulóink. A nyol-
cadik osztályban végzettek már profi szinten forgatták a botot.
Többször vendégszereplésre is felkérték a csoportot. Így a
szomszédos falvakban is megmutathattuk színvonalas
mûsorunkat Jékén, Tiszamogyoróson. Színes repertoárjukkal
nagy sikert arattak a "Vajai Vár-napon", Szüreti felvonuláson
Nyírbátorban. Külföldi vendégszerepléssel is bõvítettük
ismeretségünket (Ukrajna-Eszeny)
Sajnos szeptemberben több tanulótól el kellett búcsúzni, mert
a mazsorett csoprt tagjai már más iskolában kezdték az új
tanévet. 
De vannak akik a helyükre léphetnek. A most ötödikes és
hatodikos utánpótlás csapata a Hópihék, akik már több alka-
lommal is bizonyították rátermettségüket és tudásukat.
Ismereteik bõvítésével, színvonalas elõadásukkal sok-sok
szép élményt fognak nyújtani a kedves közönség számára.

Á. Lné

Partifecske gyûrûzés
Tornyospálcán

Actio Riparia program keretén belül
kerültek vizsgálat tárgyává a partifec-
skék a Tornyospálca határában lévõ
homokbányában. 
Dr. Szép Tibor fõiskolai tanár
vezetésével a Madártani Egyesület
nyíregyházi csoportja egy 11 fõs
fõiskolai hallgatókból álló
küldöttséggel mintegy 1200 fészket
vizsgált meg a 3 napos nyári expedíció
során. A partifecskék lakhelye és az
állomány becsült értéke 50 millió

forintra tehetõ.
Külön érdekesség,
hogy a befogások
során egy olyan
fecske is megvizsgál-
tatott, amely tavaly
Tiszateleken lett
meggyûrûzve.

G.T.Zs.

A  FALUHÁZBAN

2006. április 7-én a Faluház
Színháztermében a Muzsika
Zeneiskola szervezésében rendhagyó
zenei órán vehettek részt a gyerekek
A színültig megtelt nagy teremben
Lakatos György fagott mûvész, a
Magyar Állami Operaház szólistája, a
Zeneakadémia tanára  a gyerekek
számára érthetõen, játékosan, vál-
tozatosan mutatta be hangszerét, a
fagottot . A gyerekközönséget már az
óra elején elbûvölte játékosságával,
gyermekszeretetével.
A zeneirodalom több jeles mûvének
részletét is hallhattuk elõadásában,
melyet Kissné Timkó Mária zongo-
ramûvész kísérete színesített.
A mûvész elõadásába  különbözõ
zenei rejtvények feladásával is
igyekezett bevonni a lelkes közön-
séget, akik szívesen  és aktívan vettek
részt ezen a rendhagyó órán.
Búcsúzóul az Esti mese zenéjével ked-
veskedett a mûvész, melyet nagy
tapssal köszöntek meg a gyerekek.

A  TORNATEREMBEN

2006 október 26 -án 11 órai kezdettel
a Szabolcs Vezér Általános Iskola tor-
natermében "Zene határok nélkül"
címmel rendhagyó zenei óra került
megrendezésre a Muzsika Zeneiskola
és az ÁMK szervezésében. 
A Szamárnémeti Líceum ifjúsági
zenekarának tagjai klasszikus szerzõk
mûveibõl adtak elõ részleteket,
valamint magyar és román népdalokat
hallhattunk zenekari kísérettel. A
gyerekek nagy érdeklõdéssel figyelték
az elõadókat, és tetszésüket hatalmas
tapssal fejezték ki. A legnagyobb sik-
ert Brahms V. magyar tánca aratta.

KARÁCSONYI HANGVERSENY

2006. december 7-én tartotta a
Muzsika Zeneiskola  az általános isko-
la tornatermében az immár hagy-
ománnyá vált karácsonyi hang-
versenyét.
Az ünnepséget sok szülõ, barát és
rokon tisztelte meg jelenlétével, akik
gyönyörködhettek a közel 50 gyerek
hangszeres játékában. A hangulat-
teremtõ és meghitt percek lev-
ezénylését és az énekkar felkészítését
Molnárné Bacskai Ilona tanárnõ
koordinálta a már tõle évek óta
megszokott módon.
A mûsor befejezéseként az énekkar az
adventi készülõdés jegyében
csodálatos karácsonyi dalokat énekelt,
ezzel is jelezve az ünnep közeledését.

M.B.I.

RENDHAGYÓ ZENEI ÓRA  
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A Szabolcs vezér Általános Iskola adott
helyet a 27. mûvészeti kiállításnak, ame-
lynek fõszereplõje Molnár Ibolya és
lányai: Baracsi Ibolya és Baracsi Enikõ
volt. 
2006. február 3-án 15 órakor került sor a
Sóstóhegyrõl érkezõ mûvészek családi
tárlatának megnyitójára. Az olaj fest-
mények mellett grafikák is kiállításra
kerültek. A festményeket gazdag
színvilág és változatos témabõség jelle-
mezte. 
A kiállítás megnyitásának programját a
Muzsika Zeneiskola növendékeinek pro-
dukciója tarkította. Felléptek: Tóth
Evelin és Géczi Dávid, majd Gere Valéria
és Szilvácsku László, akik zongorán és
gitáron szólaltattak meg klasszikus
zenedarabokat.

Az irodalmi produkcióként hagy-
ományosan elfogadott és megszokott
vers helyett Örkény István Egyperces
novelláiból adott elõ az Amatõr
Színjátszó kör két tagja: Balázs Tünde és
Krámos Evelin 8. osztályos tanulók.
A kiállítást Agárdy Sándor, az ÁMK. igaz-
gatója nyitotta meg, aki beszédében
hangsúlyozta, hogy mindig szívesen
szervez és ad helyet, teret és lehetõséget
az Általános Mûvelõdési Központ
esztétikai ízlést formáló, mûvészeti
ismereteket bõvítõ bemutatkozásoknak

Simon M. Veronika Munkácsy- és
Szent István emlékérmes fes-
tõmûvész kiállítása 
2006. április 21-én 15 órai kezdettel nyílt
meg az a kiállítás a Faluház
Színháztermében, amely széles palettáját
mutatta be Simon M. Veronika
munkásságának.
A több mint 200 egyéni kiállítását 8
országban megrendezõ Simon M.
Veronikának 100 közintézményben talál-
ható mintegy 200 festménye. Közel 100
kötetet illusztrált már. Témaválasztása
széleskörû: portrék, életképek,
csendéletek, meditatív gondolatok...
Lírai realista, természetelvû festészeti
stílust követi, olajjal, pasztellel, akvarel-
lel és akrillal dolgozik. 

A mûvésznõt elkísérte férje és baráti tár-
sasága, akik zenei és irodalmi elõadás-
ban részesítették az érdeklõdõ közön-
séget. 
S tancsics Erzsébet Krúdy-emlékérmes
költõ, Szántai Sándor író, a Magyar
Kultúra Lovagja és Enyedi Béla daltulaj-
donos verseket, elbeszélést és
megzenésített irodalmi alkotásokat adott
elõ. Közremûködtek még a Muzsika
Zeneiskola növendékei: Csomós Judit
furulyán, Csomós Renáta fuvolán és
Szilvácsku László gitáron. 
A tárlatot Csorba István Kadosa fes-
tõmûvész, a Magyar Kultúra Lovagja nyi-
totta meg. 
Simon M. Veronika az Állandó Kastély-
galéria részére herceg Odeschalchy
portréját adományozta, amelyet lele-
plezés után Agárdy Sándor ÁMK. igaz-
gatónak adott át. 

Gonda Zoltán képzõmûvész kiál-
lítása a Faluházban
2006. április 5-én 15 órakor vette kezde-
tét a Debrecenben élõ Gonda Zoltán tár-
latmegnyitója. A gyökereivel
Tornyospálcához kötõdõ mûvész 20
alkotását hozta el az érdeklõdõ közön-
ség elé. 
A számtalan kollektív és egyéni kiállítá-
son résztvevõ és több egyesület /Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete,
Ajtósi Dürer Grafikusmûvészek
Egyesülete, Pasztellfestõk Egyesülete/
tagjaként számon tartott

képzõmûvésznek a helyi megnyitóval
egyidõben Manchesterben került sor
bemutatkozására, ezért különösen nagy-
becsû volt a helyi érdeklõdõk számára,
hogy Tornyospálcát részesítve elõnyben,
megtisztelte jelenlétével a megnyitó
ünnepélyt. 
Az immáron 28. tornyospálcai kiállítás
megnyitón Gécziné Takács Zsuzsa
közmûvelõdési igazgató helyettes
köszöntötte a közönséget, majd a
mûvészt egy ezen alkalomból, a
Tornyospálcához való kötõdés emlékét
felidézendõen neki írt verssel lepte meg.
Ezt követõen a zenei fellépések közül
elsõként Oláh Enikõ, a Bessenyi György
Gimnázium tanárának felkészítésében
Török Péter, Isky Roland elõadásában
felcsendült a Mozart c. musical egy rés-
zlete. 
A költészet húrjainak megcsendülését

Móré Zsanett, József Attila: Vágymagam
a hold alatt c. versével prezentálta. 
Iski Roland és Kárász Ivett duettje után
Iski Roland elõadásában a 'Gyõzedelmes
zeneszó' címû produkció hangzott el. 
Agárdy Sándor, az ÁMK. igazgatója
bemutatva a mûvész munkásságát és
Tornyospálcához való kötõdését megny-
itotta a kiállítást, majd Gonda Zoltánnal
leleplezték a Ballada címû festményt,
amelyet a mûvész a majdan megnyíló
Állandó Galéria részére adományozott. 

Deák János festõmûvész tárlata a
Faluházban.

2006. szeptember 28-án benépesült a
Faluház érdeklõdõ közönséggel és
színek sokaságának láthatóvá válásával.
Az új évad elsõ, de összességében
Tornyospálca életének 30. tárlatmegny-
itójára került sor Deák János nagybányai
festõmûvész alkotásai által.
Az eddigi hagyományoktól eltérõen
mindkét terem falai a bemutatkozás szín-
helyévé váltak, illetve a kulturális mûsor
is két helyszínen zajlott, hogy a szere-

plõk a lehetõségek maximális
kihasználásával mutathassák meg
mûvészi tevékenységüket. 
A tárlat kurátora, Gécziné Takács Zsuzsa
meleg szavakkal köszöntötte a határon-
túlról érkezett mûvészt és vendégeit,
illetve a zsúfolásig megtelt terem közön-
ségét. Kiemelte, hogy példaértékû
emberi hozzáállásról tett tanú bizonysá-
got az alkotó, amikor nem mérlegelve és
figyelmen kívül hagyva az anyagi és
erkölcsi elismerés lehetõségét, elfogadta
a tornyospálcai felkérést
dr. Kiss Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei közgyûlés alelnöke méltatta a
mûvész emberi habitusát, kiemelve a
patrónusi tevékenységét, amellyel
megtisztelte az érdeklõdõ közönséget,
illetve a nagybányai festõiskola felismer-
hetõ jegyeire hívta fel a figyelmet. 
Deák János festõmûvész a megalakuló
Állandó Kastély-galéria számára
adományozott alkotását Agárdy Sándor
ÁMK. igazgató vette át és köszönte meg
az alkotónak. 

A Kastély-galéria megnyitotta kapuit
Az évekkel ezelõtt megálmodott Állandó
Képzõmûvészeti Kiállítás megnyitójára
december 8-án került sor a Faluházban.
A megkeresett és a nemes céllal felkért
mûvészek minden várakozást felülmúlva

Képzõmûvészeti kiállítások 2006-ban
Tornyospálcán 
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47 alkotással ajándékozták meg
Tornyospálcát, hogy ezentúl az épület
mindkét termében esztétikai
gyönyörûséget okozzanak a betérõ láto-
gatóknak.
A 43 adományozó stílusirányzatokban
bõvelkedõ, színvilágában változatos
mûveinek méltó gyûjteménye lett az
alkalomra létrehozott katalógus, amelyet
a jelenlévõ mûvészek egy díszes
köszönõ levéllel együtt valamennyien
megkaptak. A kiadvány számos szpon-
zor anyagi támogatásával valósulhatott
meg.
A megnyitó kulturális programjának
részt vevõje volt Agárdy Eszter, a kisvár-

Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Helyi alkotók és gyûjtõk címû kiállítás a Faluház Vadásztermében,
2006. március 14-én. 

Az Általános Mûvelõdési Központ által meghirdetett, Helyi
alkotók és gyûjtõk bemutatkozására márciusi nemzeti
ünnepünk elõdélutánján került sor. A színültig megtelt
Vadászterem mellett a Színházteremben is helyet foglaltak az
érdeklõdõk. 
A kulturális program részeként elhangzott Agárdy Sándor
Mihály: Békéért mondott imádság c. verse, melyet Balázs
Tünde 8. osztályos tanuló adott elõ. Ezt követõen Gárdonyi
Géza egy olyan elbeszélését olvasta fel Miku Adél gimnáziu-
mi tanuló, amely a falusi emberek összetartozására, egymás-
ra utaltságára, az életközösség fontosságára hívta fel a figyel-
met. 
Csomós Renáta fuvolajátékát követõen Gécziné Takács
Zsuzsa közmûvelõdési igazgató helyettes megnyitó
beszédében kihangsúlyozta, hogy Tornyospálca bõvelkedik
olyan tehetséges, kreatív, vállalkozó szellemû és
gyûjtõszenvedélyû emberekkel, akikre büszkék lehetnek az
itteni lakosok. 
A Napsugár táncegyüttes produkcióját követõen 44 oklevél
kiosztására került sor, amelyben a szellemi, gyakorlati és

gyûjtõ munkáikat bemutató kiállító tagok részesültek. 
Agárdy Sándor ÁMK.igazgató összefoglaló értékelésében elmondta: a tervek között szerepel, hogy újból megrendezésre
kerül a kiállítás idõvel, hiszen a gyûjtési folyamat során kiderült , még igen sokan vannak,- akik felbuzdulva a sikeren-
bemutatkoznának alkotásaikkal, vagy gyûjteményükkel. 

G.T.Zs.

2006. november 11-én ragyogó, mosolygós, napsütéses reggelre ébredtek a tornyospálcai ,,Egyetértés" Nyugdíjas klub
tagjai. Még az idõjárás is örült annak a csodálatos ünnepi eseménynek, hogy a klub ezen a napon ünnepelte fennállásá-
nak 20. évfordulóját. 
Az ünnepi esemény az ,,Aranysas" étteremben került megrendezésre.

Horváth László a Vasutas Klubok Országos Szövetségének elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a vendégekkel. Majd
Lukácsi Attila Tornyospálca község polgármesterének köszöntõje következett. Azt követõen Gidófalvy Albert Megyei
Nyugdíjas Szövetség elnöke átnyújtotta az alapító tagoknak az emléklapokat és a klubnak ajándékkal kedveskedett.
Móré Gáborné mûvelõdésszervezõ a klub alapítója méltatta az elmúlt húsz év eseményeit. 
A köszöntõk után sor került a kulturális mûsorra, ahol a Napsugár Táncegyüttes halasi táncot adott elõ. Pipoly Lászlóné
szavalata könnyeket csalt sokak szemébe, azt követõen Szabó Gyuláné szintén szavalt, Kuczka Magdolna: Gondolatok
egy fényképrõl címû verset.

A késõbbiekben finom ebédet szervíroztak a vendégek részére a házigazdák, majd kezdetét vette a zenés délután.

M.Gné

dai Weiner Leo Zeneiskola növendéke, a
magyar komolyzenei világ fiatal
reménysége, aki gordonkajátékával
kápráztatta el a jelenlévõket. 
Móré Zsanett szavalata mellett a
debütáló "Rézfúvós Kamara Együttes"
zenei produkciója színesítette a pro-
gramot Putnoki Zsolt zenetanár
vezetésével.
Gécziné Takács Zsuzsa  közmûvelõdési
igazgató irodalmian szõtt szavaival
köszöntötte a megjelenteket,majd
Esztergályos Jenõ méltatta az elképzelést
és a megvalósításban oroszlánrészt vál-
laló Agárdy Sándort. A képtárat Czomba
Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei közgyûlés országgyûlési
képviselõje nyitotta meg. Agárdy Sándor
jelképesen átvette, majd átadta
Tornyospálca lakói számára a Kastély-
galériát.
A kávészünetet követõen a Viktorius Pro
Stúdió amatõr filmalkotó mûhely
Tornyospálcáról készült dokumentum
filmjének vetítésére került sor.
A nagyszámú jelenlévõt a Csura Mihály
által felajánlott Aranysas étteremben
állófogadáson látta vendégül az Önkor-
mányzat, ahol Lukácsi Attila pol-
gármester köszönte meg pohárköszön-
tõjével a mûvészeknek a patrónusi
tevékenységüket és a szervezõknek a
sokrétû elõkészítõ munkát.

G.T.Zs.

Húsz éves a tornyospálcai ,,Egyetértés"
Nyugdíjas klub

Helyi alkotók és gyûjtõk kiállítása a
Faluházban
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
A Református Egyházközség lelkipász-
toraként igaz tisztelettel köszöntök min-
den olvasót. Az õszi önkormányzati
választások eredményének ismeretében
megköszönöm támogatásukat és bízom
benne, hogy a ránk következõ idõkben
településünk külsõ képét és belsõ világát
is sikerül majd szebbé és jobbá tennünk.
Örömteli hírként szeretném tudatni, hogy
az egyházi ingatlanok kárpótlási ügye a
reformátusokat illetõ része az egyházk-
erületünk püspöki titkára szíves közben-
járásának köszönhetõen- az Önkor-
mányzat kérését tekintve -megnyugtatóan
lezárult.
Az egyházi híreket hadd kezdjem a tem-
plomunk újjászületésével. Sok száz éven
keresztül elrejtett építészeti kincsek kerül-
tek napvilágra. Kétségtelen, hogy a tem-
plom külsõleg és belsõleg is lyukakkal van
tele, levert vakolatokat látunk mindenfelé.
De láthatjuk a rombolást másképpen is:
olyan a régészeti feltárás, mint egy mûtét.
Elõször vágni kell, hogy lássák a szakava-
tottak, hol is a baj, mit is kell tenni. Ez
történt az elmúlt egy évben, s ma örömmel
közlöm: az építési engedélyes tervek
készen vannak. A felújítás pedig pályázati
lehetõségektõl függ. De én bizakodó
vagyok: a közösségi házunk építésénél
sokszor megtapasztaltam, hogy jó az Úr a
benne bízókhoz. A legnagyobb segítséget
a Mindenhatótól kaptuk, s én hiszem, a
templomunk felújításánál is mellénk fog
állni, ha kérjük, ha hiszünk benne.
2006-ban sok rendezvényt tartottunk:
februárban debreceni teológusok szolgál-
tak, húsvét nagyhetében evangélizáció
volt, pünkösdkor 35 éve konfirmáltak
találkozóját tartottuk meg, presbitereink
részt vettek a Református Világtalálkozón
és egy rendhagyó sporteseményen,
gyerekeinkkel Kishután táboroztunk,
néhány hete örökkévalóság vasárnapján
gyászoló családok jöttek el egy különleges
istentiszteletre. Sajnos sokat kellett ez
évben koporsók mellé állanunk: 21 refor-
mátus testvérünket veszítettük el. E
hasábokon keresztül is leírom:  az öku-
mené, az egyházak összefogásának jele
volt, hogy ez évben négy temetésen is a
görög tisztelendõ úrral közösen szolgál-
tunk, hirdettük Isten vigasztaló szavát.
A gyülekezetünk elõtt álló óriási feladat a
református temetõ rendezésének ügye.
Sokat haladtunk az év során, átlátható lett
õseink temetkezési helye. A presbitérium
jó reménységgel van, hogy egy fél év
múlva, mikor is Fekete Károly
gyülekezetünk egykori lelkipásztorának új
síremlékét avatjuk, egy rendezett, kerítés-
sel körülvett temetõbe mehetünk ki. 
Az angyali híradás üzenetével kívánok
minden kedves tornyospálcainak áldott
ünnepeket, imádkozom azért, hogy tudjuk
megvalósítani a karácsony hármas Isteni
akaratát: Dicsoség a magasságos men-
nyekben az Istennek, e földön békesség és
az emberekhez jó akarat.

Szántó József  
református lelkipásztor

RÓMAI KATÓLIKUS EGYHÁZ
Az egyházközség számára a 2006-os év
nagy része a lelki vonatkozású programok
jegyében telt el.
Május 20-án otthont adott a Szenvedés
Önkéntesei és Testvérei / SZÖT / nevû

szervezet regionális találkozójának, melyen
15 pap és közel 100 lelkes hívõ vett részt. A
társulat célja, hogy az emberek számára
megmutassa, hogy a szenvedés - még ha
fiatalon következik is be - nem valamiféle
"balsors " , hanem nagyon is értékes dolog.
Szenvedéseinket felajánlhatjuk saját és
mások bûneiért. 
A résztvevõket Dr Seregély István egri érsek
levélben köszöntötte.
A találkozó szentmiséjében megemlékeztek
a lelkiségi mozgalom egy évvel ezelõtt
elhunyt magyarországi megalapítójáról,
Tárkányi Rafael atyáról, aki maga is hosszú
, mintegy 40 évig tartó szenvedésen ment
keresztül.
A találkozón a Pálos Rend tagjai közül
többen is részt vettek. A szerzetesek Borsos
József tartományfõnököt képviselve
érkeztek a jeles eseményre. Kormos Csaba
sárospataki plébános egy kinevezést adott
át Toldi Norbertnek, akit megválasztottak a
lelkiségi mozgalom országos ifjúsági
vezetõjévé.
Október 7-én csatlakozva a Magyar
Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett
ima évhez, az egyházközség engesztelõ ima
délelõttöt tartott, mely egyben lelki
elõkészület volt a másnapi templombúc-
súra. A délelõtti szentmisét öt lelkipásztor
közremûködésével a gesztelyi plébános
mutatta be. A szentmise után különbözõ
témájú elõadások voltak. 
A templom búcsújának ünnepe másnap,
október 8-án volt. Az ünnepi szentmisét
Takács János rakamazi esperes-plébános
mutatta be, aki az idén ünnepelte ezüst-
miséjét, pappá szentelésének 25. évfor-
dulóját.
A 2007-es év folyamán elsõáldozásra és
bérmálkozásra készül az egyházközség.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni az
érintett szülõk figyelmét, hogy gyermekeik
vallásos nevelésére ígéretet tettek, ezért az
kötelességük és Isten elõtti felelõsségük. Az
elsõáldozás, bérmálás elmaradása jövõt
érintõ következményekkel is jár. Az egy-
házi törvények értelmében nem köthet egy-
házi házasságot, nem lehet kereszt - és bér-
maszülõ.
A karácsony elõtti gyónásokra minden
szentmise elõtt van lehetõség, valamint
december 18-án fél 5-tõl. Ezt követõen 5
órától lelki gyakorlaton vehetnek részt,
melyet a szatmárcsekei plébános vezet. 
Mindenkinek áldott karácsonyt és szebb
jövõt ígérõ sikeres új esztendõt kíván az
egyház lelkipásztora.

GÖRÖG KATÓLIKUS EGYHÁZ

Egyházunk, elõször is szeretné megköszön-
ni minden kedves adományozójának a
kerítés felújítására eddig összegyûjtött
összeget, amivel hozzájárulnak, hogy szeb-
bé tegyük és megvédjük õseink gyönyörû
munkáját. A felújítást tavasszal ismételten
elkezdjük. A további adományozók ezután
is a paróchiára jöhetnek adományaikkal,
hogy a teljes összeg összegyûlhessen a
tavasz végére. Ezután templomunk vízte-
lenítésére készülünk fel.

Köszönjük egyéb adományaikat,
asztalterítõ, virág, stb. amivel szintén szeb-
bé válik templomunk. Továbbá azok
munkáját és segítségét is köszönjük, akik
állandó fizikai munkájukkal, javításokkal,
szerelésekkel segítenek a templom és a
paróchia körül felmerülõ munkánkban.

Görög katolikus mûsorok 
a rádióban és a televízióban

December 31.  Szent Liturgia közvetítése
Budapest-Pesterzsébetrõl     
Kossuth Rádió 10:04                                   
Január 2. Emeljük fel szívünket! Keresem
az Embert…    Magyar Televízió 
Kedd   mtv1  16:00
Január 7. Így szól az Úr! A Biblia üzenete
Magyar Televízió  
vasárnap   / mtv1  9:50    
mtv2  12:02- 12:30 között/
Emeljük fel szívünket! Keresem az
Embert…  Magyar Televízió

mtv2   12:02 - 12:30 között

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak s higgyünk
rendületlen
S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula, 1902.

Mire várakozunk? Az ember élete
várakozás, írja Mách István : Egymásra vár
ember és Isten címû mûvében. 
A halász vár a folyó partján…a földmûves
vár esõt, napfényt, a mag szárba szökését,
a gyümölcs érését…Vár az anya kilenc
hónapon át, míg gyermeke öle rejtekébõl
karjaiba születik, és utána is vár, míg felnõ,
emberré teljesedik és utána is várja, várja
mindig várja…Vár a mûvész, költõ, várja
az ihletet, mely ajándékként villámlik vagy
sóhajt fel benne. A gyermek vár, hogy ifjú
legyen, aki már felnõttségre vár, majd az
érett ember várja nyugodt éveit.
És mit vár most a lelkiatya? Gondolsz-e
néha rá?
Várja, hogy az emberi szívekben, hívei
szívében és a kis emberpalántákban is
megszülessen akire mindnyájan
várakozunk, arra a Kisded Jézusra, aki
gyermekként jön, kitárt karokkal, hogy ne
tudjuk õt visszautasítani. Mire vágyunk
még? Hogy a betlehemi kisded szemével
tudjunk az emberekre nézni, az õ szívével
tudjunk az emberek érzéseit fölfogni, hogy
kiüresítve önmagunkat, amennyire tudunk
áldozattá váljunk mások javára. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk
híveinknek és községünk minden lakójá-
nak:
Kegyelemteljes Karácsonyt és Áldásos Új
Esztendõt!

MBI
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Egyházi hírek



Az új tanévvel egyszerre indult útjára az ÁMK internetes portálja. 
A portál közvetlen kapcsolatot kíván teremteni az ÁMK intézményei és a
település lakossága között azáltal, hogy naprakész ínformációkkal látja el a
portál látogatóit. A portál segítségével szorosabbra fûzhetõ az intézményekben
tanuló diákok és az ott dolgozó pedagógusok közötti kapcsolat is, és a tervek
szerint jelentõsen fogja segíteni a szülök tájékoztatását is. 
A portál a MÁV INFORMATIKA Kft. szakembereinek szakmai támogatásával,
az ÁMK eszközrendszerének igénybevételével valósult meg. A tartalom
folyamatos fejlesztés, bõvítés alatt áll. 
A jövõben az ÁMK intézményeivel kapcsolatos eseményekrõl az ÁMK Portál
ad hírt. 
Kérjük látogasson el községünk elsõ online üzemelõ internetes szerverére! 
www.tornyospalca.hu/amk 

B.J.

Alapanyagok, kellékek:
Szalma koszorúalap, apró natúr tobozok, vékony kötözõdrót, piros és bordó festékspray,
négy db fehérgyertya( vagy más színû), 4 db gyertyatû, szalagmasnik

- Szalmakoszorú alapra sûrûn egymás mellé illesztett pici tobozokból alakíthatjuk ki ezt az
adventi koszorút. A natúr színû tobozok közül néhányat  pirosra és bordóra fújjunk le a gyor-
san száradó akrilfestékkel.
- Elõször a gyertyatûket szúrjuk szabályos rendben az alapba!
- A tobozok alját vékony kötözõdróttal tekerjük körbe! A drót két szálát néhányszor csavarjuk
meg!
- A feldrótozott tobozokat a drótszálakkal szúrjuk az alapba! A különbözõ színû tobozokat tet-
szés szerint szabálytalan elosztásban rögzítsük egymás mellé addig, míg nem teljesen befedik
a koszorút!
- Végül kerüljenek a gyertyák is helyükre és szúrjunk mellé a vékony dróttal összefogott mas-
nikat! 

2005. nyarán megalakult, pontosabban újjászervezõdött a Tornyospálca Tsz. Se. A
testület úgy döntött, hogy a régi patináns klubbot újraéleszti. Nagy erõkkel kezdtem bele
a csapat szervezésébe. 20 ifjúsági és 18 felnõtt labdarúgóval be is neveztem a 2005/2006-
os szezonra. Az idényt több-kevesebb sikerrel, de annál több tapasztalattal zártuk. 12-bõl
10. helyezést értük el. A tornyospálcai futballtörténelemben már régen fordult elõ, de
beneveztünk második 2006/2007-es évadra is. 

Mivel azt kevesen tudják, hogy mennyibe is kerül egy futballcsapat fenntartása, ezért
nagy vonalakban vázolnám a körülbelüli összegeket, amivel én is csak akkor szembesül-
tem, amikor belekezdtem a csapat kialakításába, és mûködtetésébe. Szóval van olyan,
hogy nevezési díj, ami 60.000 Ft. Játékengedélyek, sportorvosi igazolások: kb. 200-
220.000 Ft. szezononként  22 mérkõzés van, ebbõl 11 hazai. Ilyenkor bírói költség is van,
ami mérkõzésenként 20.000 és 27.000 Ft. között van. Szintén hazai meccseken a pályát
is ki kell rajzolni. A felhasznált mészhidrát por értéke kb. 5.000 Ft. Kb. 40 labdarúgó van,
az anyagi helyzetünkbõl adódóan olcsóbb, ezáltal kevésbé strapabíró futballcipõket
tudunk vásárolni, melyek kb. 7-8 mérkõzést bírnak ki. Ezek igaz, hogy rotációban, de
cserélni kell. Egy ilyen futballcipõ értéke is 6-8.000 Ft. És természetesen vannak még
sporteszköz igényeink is, mivel a futball labdák bizonyos személyek miatt fogyóeszköz-
zé váltak.   

A fentiek alapján nem olcsó fenntartani egy futball egyesületet. Ezúton szeretném
megköszönni az Önkormányzatnak, és a támogató magánszemélyeknek, és vállalkozók-
nak, hogy lehetõvé tették a tornyospálcai fiataloknak a sportolási lehetõséget.
Hihetetlen, de egy-egy edzésen 50-60 gyermek is volt a pályán, és kivétel nélkül minde-
gyik valamilyen labdát kergetett. Amennyiben a csapat megmarad, úgy az általános
iskolában ülõ gyermekeknek is lesz lehetõségük, hogy a csapatban focizzanak. És lehet,
hogy már csak azért sem fogja kipróbálni a cigarettát, vagy más káros hatású készítményt,
mert a csapathoz akar majd tartozni, és fel szeretné majd ölteni a tornyospálcai futball
mezt. 

Ezúton szeretném felhívni jelenlegi és leendõ támogatóink figyelmét, hogy ún. bérletek
készítése van folyamatban, mely megvásárlásával nagy segítséget nyújtanak a sportolni
szeretõ tornyospálcai fiataloknak.  

Barati J.

Fõdíjat nyert a 
pálci káposztás paszuly

leves. 

Az idén harmadik alkalommal ren-
dezte meg Demecser Város Önkor-
mányzata a Káposztás napokat
szeptember 23-24-én. 
Tornyospálca is képviseltette magát a
jeles rendezvényen. Az ,,Egyetértés'
Nyugdíjas klub egy kis csoportja is
benevezett a fõzõversenyre, csülkös,
káposztás paszuly leves készült a
kondérjukban. 
Délben minden versenyzõ csapat a
szakmai zsûri elé tálalta a káposztás
ételek tömkeleget a VIP sátorban.
Szebbnél szebb kompozíciók szület-
tek. A zsûri elnöke Opoczky István
Veneszdíjas mesterszakács a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
zsûritagja volt. 
A délutáni órákban került sor az
eredmény hírdetésre, a benevezõ
csoportok képviselõi izgatottan
toporogtak a színpad elõtt várva a
döntést. 
A zsûri elnöke értékelte a káposztás
ételeket és leves kategóriával kezdte.
A tornyospálcaiak nagy örömére a
zsûri a Fõdíjat az ,,Egyetértés'
Nyugdíjas klub által készített
káposztás paszulynak ítélte. 

M. Gné
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Útjára indult az ÁMK Portál 

ADVENTI KOSZORÚ ( BARKÁCSOLÁSI ÖTLET)

Újjászervezõdött a 
Tornyospálca Tsz. Se.



Mivel a "Pálcai  napló" kiadvány utoljára 2005 decemberében
jelent meg, híreinket szeretném azzal kezdeni, hogy júniusban
"elmentek a nagyok". Nehéz szívvel, de bizakodva engedtük el
gyermekeinket, és hiszünk abban, hogy olyan tanító nénikre
találtak, akik biztonságot adó légkörben, szeretõ odafigyeléssel
veszik õket körül, s reméljük, hogy az elsõsök majd vissza- vis-
szajárnak a régi óvodájukba.
Szeptember 1-én megkezdõdött az új tanév az óvodában is.
Folyamatosan érkeztek a kicsik, s mára már megszokták új
környezetüket.
Az õsz folyamán az óvodai dolgozók és a szülõk segítségével
virágossá varázsoltuk "második otthonukat".

Október 18-án a Faluházban megtekintettük a Nagyváradi
Bábszínház elõadásában: " A három kismalac" címû elõadását.
Nem mindennapi élményben volt részük.
Hagyománnyá vált óvodánkban a nyíregyházi Pillangó
Bábcsoport látogatása. November végén a "Kecske Mecske"
címû mesét láthattuk. Az elõadás ideje alatt még mi óvó nénik is
újra mesehallgató óvodásnak érezhettük magunkat, jó látni a
gyermekek arcán az önfeledt mosolyt.
Már december 6-a elõtt hetekkel kérdezik a gyerekek: "Hányat
kell még aludni?"
" Óvónéni akkor fog esni a hó?" Sajnos hó nem esett, de a Télapó
lovas hintón érkezett óvodánkba, megrakva sok-sok ajándékkal.
A gyermekek erre az alkalomra versekkel, dalokkal készültek, s
fénykép is készült a Mikulás bácsival! 

K.GY.-né

1.a osztályos tanulók
Osztályfõnök: Kovács Sándorné

Balogh Norbert, Csercsa Zsolt, Csiki Béla Dániel, Danó Laura,
Fazekas Bernadett, Kovács Vivien Nóra, Lakatos József, Lukács
Anett, Matócsi Adrián,
Miku Gabriella, Nagy Nikoletta, Pongó István, Potyók Eszter,
Prámer László, Rebenku Ákos, Reha Viktória, Rusznák György,
Torony Norbert, Tóth Gyöngyi, Tóth Natasa, Varga Adrienn

1.b osztályos tanulók
Osztályfõnök: Nagyné Takács Erika
Balogh József, Balogh László, Barta István, Csáki László, Csercsa
Gyula, Danó Attila, Eszenyi Kitti, Gere Erika, Lakatos Alexandra,
Megyesi Tibor, Nagy Dominika, Orgován Dalma, Orgován Sándor
Zsolt, Orosz Béla György, Pásztor Tamás, Pólyán Richárd,
Szalontai Dzsenifer Tímea, Szincsák Nikolett, Szatmári Vivien,
Varga József

Óvodai hírek Elsõsök a Szabolcs vezér Ált. Iskolában
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Továbbképzés 
másképpen

A 2005-2006-os tanévben a mándoki Gyermekkert bázisóvoda
pedagógusgárdája - élén Oláh Gyuláné vezetõ óvónõvel -
képzõmûves és környezeti nevelési továbbképzést szervezett a
térség óvodáiban dolgozóknak.
A képzõmûves továbbképzések az óvodai élet jeles eseményei-
hez, a Karácsonyhoz, farsanghoz és Húsvéthoz kapcsolódtak.
Változatos helyszíneken, jó hangulatban leshettük el az újabb
praktikákat, fortélyokat, amelyeket felhasználhatunk a minden-
napi gyakorlatunkban.
A környezetei nevelési továbbképzés során elõadásokat hallhat-
tunk a környezeti nevelés terén végzendõ aktuális feladatokról,
nevelõ-oktató munkáról, betekintést nyerhettünk a tiszavasvári
óvoda életébe. Mindkét továbbképzés záró rendezvényére
Tornyospálcán került sor.
A faluház vadásztermében ötletbörzét rendeztek, amelyre a
továbbképzésben részvevõ óvodák óvónõi hozták el saját
maguk és a gyermekek által készített alkotásokat. Sok új ötletet,
szép dolgokat láthattunk, bizonyítva az óvó nénik kreativitását,
gazdag fantázia világát.
A záró elõadások elõtt a mándoki óvodások kedveskedtek
mûsorukkal majd végül a ricsikai erdõben Agárdy Imre tanyáján
látták vendégül a meghívott vendégeket és a képzésen részt
vevõ óvónõket a mándoki kollégák.                                            

K. GY.-né



Akik érkeztek
név Szül. dátum Anyja neve Apja neve

1. Csáki Szabolcs 2006. 01.02. Szalontai Mária Csáki József
2. Balogh Alexandra 2006.01.02. Balogh Viktória Tóth Szilárd
3. Hadadi Levente 2006.01.21. Gonda Zsuzsanna Hadadi Csaba
4. Nagy Abigél Eszter 2006.02.06. Tóth Eszter Nagy Attila
5. Király István 2006. 02.09. Újvári Ágnes Király István
6. Lõrincz Patrik 2006.03.06. Lõrincz Melinda Pongó István
7. Ruprecht Hajnalka 2006. 03.18. Kovács Hajnalka Ruprecht István
8. Áncsán László 2006.04.13. Balogh Gyöngyi Áncsán László
9. Lakatos Nándor 2006. 04.27. Tóth Emese Lakatos Sándor.
10. Szabó Eszter 2006. 06.05. Bogáti Enikõ Szabó László
11. Hárs Petra 2006. 06.08. Sesztina Alexandra Hárs Attila
12. Balogh Kitti 2006. 06.15. Balogh Mária Orgován Dániel
13. Tóth Zsombor 2006. 06.23. Dicsõ Anita Tóth Károly
14. Hrebenku Ádám 2006. 07.02. Lakatos Edina Hrebenku Imre
15. Nagy Tamás 2006. 07.08. Nagy Mónika
16. Balogh Ádám 2006. 07.17. Tóth Enikõ Balogh Herold
17. Szántó Nóra 2006. 07.15. Holub Mónika Szántó Csaba
18. Czifra Boglárka 2006. 07.25. Gilicze Eszter Czifra Attila
19. Takács Luca 2006. 07.25. Mezõ Kornélia Takács Norbert
20. Stefán Dominik Péter 2006. 08.07. Potyók Enikõ StefánPéter Mihály
21. Mihalek Kitti 2006. 08.27. Gazsi Krisztina Mihalek Sándor
22. Pásztor Lõrincz 2006. 09.11. Takács Hedvig Pásztor István
23. Kasza Milán 2006. 09.13. Kovács Judit Kasza Miklós
24. Lakatos Patrik 2006. 09.16. Tuba Anita Lakatos Ernõ
25. Bubonyicz Gábor 2006. 09.16. Ferku Éva Bubonyicz Sándor
26. Schallegger Zoltán Gellért  2006. 09.21. Potyók Ágnes Schallegger Zoltán
27. Vadászi Kármen Amanda   2006. 10.03. Vadászi Izabella Balogh Csaba
28. Sesztina Tibor 2006. 10.09. Sesztina Rita Huszti Tibor
29. Mezõ Miklós 2006. 10.11. Vass Andrea Mezõ László
30. Varga Vanessza 2006. 10.19. Balogh Beáta Varga Miklós
31. Boroska Bence 2006. 10.29. Gilicze Erika Boroska János
32. Megyesi Zoltán 2006. 11.11. Galambos Gabriella Megyesi Zoltán
33. Kozma Dániel 2006. 11.24. Béres Zsuzsanna Kozma István
34. Tóth Csaba 2006. 11.24. Balogh Mónika Tóth Csaba
35. Szalontai Jázmin 2006. 11.24. Varga Tímea Szalontai József
36. Varró Viktória 2006. 12. 08. Bódi Zsuzsanna Varró Gábor
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Az ÁMK - nevelõtestülete október 9-én, a szakmai továb-
bképzés keretén belül tanulmányi úton vettek részt. Úti
célunk Noszvaj község volt, amely Eger városától minte-
gy 10 km távolságra fekszik. Hegyvidéki település a
Bükk hegység déli lejtõjén. Látogatásunk célja az
intézmények munkájának megismerése volt. Nagy
szeretettel fogadtak bennünket, még egy kis mûsorral is
kedveskedtek nekünk. Szívünkben egy kis irigykedéssel
csodáltuk meg korszerû iskolájukat, tantermeiket.
Betekintést nyerhettünk munkájukba, szakmai
kérdéseket vitattunk meg. Meglátogattuk a helyi óvodát,
majd a község nevezetességeit: a De La Motte kastélyt, a
barlanglakásokat. A helyi paraszti építészet jel-
legzetességeit tükrözõ úgy nevezett gazdaházban
kemencében sült kaláccsal kínáltak,  s közben a tájház
változatos programjait ismertette velünk a település ide-
genforgalmi szakembere.                     

K.GY.-né 

Sok-sok év után 2005. december 31-én szilveszteri ren-
dezvényre került sor a Faluház épületében, Móré
Gáborné szervezésében. A tini korosztály volt a célcso-
port akiknek szervezõdött a mulatság, 30 fiatal érezte úgy
hogy kulturáltan, baráti körben búcsúztatják az Ó-évet.
Reményeink szerint az idén is megrendezésre kerül a
szilveszteri program.

Már hagyomány a Faluház életében, hogy nyáron
szünidei programot szervezünk a gyerekek részére, az
idén sem volt ez másképp.Az érdeklõdõket kézmûves
foglalkozások és filmvetítések várták a nyári hónapok-
ban.

A nyugdíjas klub vezetõje is megszervezte a hagy-
ományos nyári kirándulást a tagság részére, az uticél
Kõkapu volt. Közös szervezésben zajlott a jékei nyugdí-
jas klub  és a tornyospálcai Napsugár Táncegyüttes tag-
jaival. Továbbá a nyugdíjas klub nyári programjaihoz tar-
tozik, hogy részt vettek Fényeslitkén Európa napon,
Eperjeskén Arató fesztiválon, Géberjénben Falunapon,
Záhonyban Kórus fesztiválon, Demecserben Káposztás
napokon, Kisvárdán Kulturális Seregszemlén és Idõsek
világnapján.

A Faluház internetes szolgáltatása is várta az internetezni
vágyókat. A lakosság körében már elterjedt, hogy
számítógép használatra, nyomtatványok letöltésére,
fénymásolásra is van lehetõség. Sokan éltek a
lehetõséggel, hogy interneten keresztül tájékozódtak a
kötelezõ biztosításokról, és voltak akik így interneten
keresztül váltottak biztosítót. Egyre elterjedtebb az elek-
tronikus levelezés, készségesen állunk a lakosság szol-
gálatában  e-mail címek létrehozásában is, bármilyen
segítséget nyújtunk azoknak akik még csak most
ismerkednek a számítógéppel.

M.Gné

Figyelemfelhívó táblák

Mintegy 80 ezer ft. értékben figyelemfelhívó táblákat sik-
erült településünkre beszerezni Szigetszentmiklósról. Két
táblát- amely a gyerekek biztonságos közlekedésére
figyelmeztet-  a központi iskola közelében, két darabot a
Lászlótanyai erdei iskola mellé helyeztetett ki az
adományt intézõ iskola igazgató.

A "Gondozott Virágos Porta" 
2006. évi díjazottai:

Balogh József      Honvéd út 98.
Baka Istvánné     Mándoki út 23.
Eszenyi Ferenc   Kossuth út 19.
Eszenyi Géza      Bajcsy út 15.
Gonda András   Jékei út 55.
Hadadi Csaba   Rákóczi út 84.
Jármi József    Szabadság út 40.
Kaibás János   Petõfi út 3.
Molnár István    Kossuth út 3.
Rinkács Béla      Táncsics út 18.

Tanulmányi úton Noszvajban

Faluházi programok.

Anyakönyvi hírek

Akiktõl búcsúztunk

2005. 12.31.       Jasku Béláné          sz.: Szilágyi Ilona  
2006. 01.15.      Mózes Lajosné       sz.: Balogh Erzsébet
2006. 01.19.      Csépke Károlyné    sz.: Mészáros Júlianna
2006. 01.25.      Móré Miklós
2006. 01.26.      Erdõsi Lajosné        sz.: Agárdy Etelka
2006. 02.10.      Szatmári Istvánné   sz.: Samu Ilona
2006. 03.02.      Gonda Miklósné     sz.: Balogh Katalin
2006. 03.12.      Barabás Imréné      sz.: Potyók Ilona
2006. 03.18.      Molnárné Varga Edit
2006. 03.22.      Nagy Imre
2006. 03.24.      Kiss Béla
2006. 04.04.      Hornyák Andrásné   sz.:Rusznák Jolán
2006. 04.05.      Szabó Ferencné       sz.: Bajka Mária  
2006. 04.11.      Vámos József
2006. 04.24.      Feka Sándor
2006. 05.10.      Baka István
2006. 05.13.      Kaibás Istvánné       sz.: Barkóczi Mária
2006. 05.20.      Dancs József Lajos
2006. 05.27.      Kormány Józsefné   sz.: Lizanecz Ilona
2006. 06.29.      Ragyák Imre
2006. 07.03.      Ésik László
2006. 07.09.      Albert István
2006. 07.11.      Horváth András
2006. 08.02.      Ésik András
2006. 08.08.      Palkó István
2006. 08.14.      Fónagy József
2006. 09.01.      Horváth Ferencné    sz.: Jámbrik Erzsébet
2006. 10.01.      Gyüre János
2006. 10.07.      Orbán Ferenc Sándor
2006. 10.09.      Varga László
2006. 10.12.      Kaibás Józsefné     sz.: Gyug Anna
2006. 10.28.      Rézinger Jánosné   sz.: Jákin Irén
2006. 11.25.      Havér Béláné         sz.: Kruppa Anna
2006. 11.26.      Szakszon József
2006. 12.12       Csercsák István



A Viktorius Pro Studio immáron ötödik éve foglalkozik a filmgyártással. Eddig, hol sikerek koronázták, hol pedig kudarcok nehezítet-
ték utunkat. Öt éve az a kis háromfõs társulat még álmodni sem mert filmbemutatókról, producerekrõl, vagy filmszemléken való
szereplésrõl, csak egy apró kis Web kamerával vettük fel anyagjainkat és egy amatõrnél is amatõrebb programmal vágtuk azokat
össze. Ám, ahogyan az idõ telt, folyamatosan próbáltunk jót, jobban csinálni és a háromfõs társulat is kinõtte magát így állt össze a
mai közel 30 fõs stáb. Közel 2 éve úgy döntöttünk, hogy készítünk egy olyan filmet, amelyre büszkék lehetünk és megállja a helyét
az amatõr filmes világban. Ez a film a Megcsalatva címet kapta és jelöltük a LuisDeFilmez magyar amatõr filmes versenyen.. A
Megcsalatva Tornyospálcán a Faluházban került bemutatásra egy igen csekély közönség elõtt, ám a film rengeteg helyrõl pozitív hoz-
zászólást kapott. Ezeken a sikereken felbuzdulva úgy gondoltuk tovább fûzzük a történetet és elkészítjük a film második részét is a
Megcsalatva 2-t. A film sok dologban egyedi, országos szinten is. Ugyanis a film fináléjában a fõhõsök egy vagonsoron dulakodnak.
Elõttünk még soha nem készített senki ilyen finálét mûfajunkban. A finálé elkészítésében nagy segítséget nyújtott nekünk Agárdy Imre
és az Elmer Kft., akik támogatják és szponzorálják munkánkat. A Megcsalatva 2 Kisvárdán a Várszínház és Mûvészetek házában került
bemutatásra, itt már közel 100 fõs közönség elõtt, ahol szintén sikert aratott. Ezután a stúdió elkészített egy projektet egy kisebb orszá-
gos versenyre is. Ez volt a "Tudnod kell mi az igazság". A megméretést szép eredménnyel zártuk és az ötödik helyezést tudhattuk a
magunkénak. Legújabb már készülõ filmünk a Gengszterek címet viseli. 

K.V.

X. nemzetközi, jubileumi meseíró verseny 

Mi sem bizonyítja jobban, hogy sikeres és közkedvelt az
immáron X. alkalommal megrendezett meseíró verseny, mint
hogy a visszatérõ benevezõ iskolák mellett már egészen
messzirõl- Mádról, ill. a Vas megyei Bobáról, sõt a határon túli
romániai Sándorhomokról is érkeztek be pályamunkák. 
A 150, három kategóriában /tündér-,természet-,és modern/
beérkezett mese közül 100 került behívásra. A versenyzõ
gyerekek és kísérõik, minden eddigit felülmúló kényelemben és
figyelemben tölthették el a délutánt a házigazdák jóvoltából. 
Az ünnepélyes megnyitó tavaszidézõ hangulatát köszönhettük a
fellépõ gyerekeknek, akik verssel, irodalmi csokorral, hangu-
latos tánccal szórakoztatták a Faluház Színháztermében fogadott
vendégeket. 
Szikora Andrásné, a verseny egyik felelõs szervezõje köszön-
tötte a résztvevõket, majd Agárdy Sándor az ÁMK. igazgatója
bemutatta és egyben felkérte a zsûri elnöki posztjára dr. Jenei
Terézt, a nyíregyházi Bessenyei György tanárképzõ Fõiskola
tanító tanszékének vezetõjét. 
Ezt követõen kezdetét vette az 5 helyszínen zajló nemes versen-

gés. A zsûritagok egybehangzó véleménye szerint fantáziadús,
elõadásmód színességében bõvelkedõ produkciók között kel-
lett dönteniük. 
Míg a zsûri értékelõ munkáját végezte, a gyerekek és kísérõik
megkóstolhatták a helyi finomságot-pampuskát- és meleg teával
kárpótolhatták magukat a tavaszra fittyet hányó zord idõjárás
hûvössége miatt. 
Mindezek után, minden résztvevõ oklevélben és értékes
könyvjutalomban részesült, mely nagyban köszönhetõ a szép-
számú szponzorálónak, akiknek ezúton is köszönetüket fejezik
ki a szervezõk. 

G.T.Zs. 

Megyei Kaán Károly természetismereti verseny

Iskolánk adott - immáron 6. alkalommal- otthont az Országos
Kaán Károly természetismereti verseny megyei fordulójának. Az
idén minden eddiginél több- 45 fõ - vett részt az 5. és 6. osztá-
lyos tanulók közül megyénk iskoláiból az országos megméret-
tetésen.

Toisztelet a kornak  - Arckép csarnok

Viktorius Pro Studio - Avagy így készül a film

Ízelítõ a "Szabolcs vezér" Általános Iskola hagyományosan, 
évrõl-évre megrendezett versenyeirõl
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A FRUIT - GARDEN Bt.

Megköszöni a Tornyospálcai termelõk egész éves
bizalmát és kívánunk Nagyon Boldog Karácsonyt és 

sikerekben gazdag Boldog Új Évet!

A Központi ABC
(Tornyospálca, Kossuth u. 11.) 

Kellemes Karácsonyt és Békés Boldog Új évet
kíván

minden kedves vásárlójának! 



2006. augusztus 12-13-án második
alkalommal adott otthont községünk
egy nagyszabású néptánc fesztiválnak. 

A hagyományõrzés fontos része a
kultúránknak. Csak akkor maradnak  fenn
a régi szokások, táncok, népdalok, örök-
lõdnek át generációról generációra, ha
nem hagyjuk feledésbe merülni, idõrõl
idõre felelevenítjük. 
Jelentõs szerepet vállal hagy-
ományaink életben tartásában a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége és a Tornyospálca-i
Községi Önkormányzat.  Ebbõl a cél-
ból idén már második alkalommal
rendezték meg a ,,Felsõ-Szabolcsi"
Országos Néptánc fesztivált. 

A két napos fesztivál felvonulással
kezdõdött, ezúton is köszönetünket
kell kifejezni Pólyán Gábornak, éde-
sapjának Pólyán Sándornak és a
kedves családjának, barátaiknak,
hogy emelték a felvonulás színvon-

alát, a hintóikkal és a lovasfogatokkal. 

Külön öröm, hogy a Néptánc fesztivál híre
országunk határát túllépve a Kárpátalján
élõ magyarság is érdeklõdést tanúsított a
rendezvény irányában. 
Az idén a Néptánc fesztivál felhívására
olyan néptánccsoportok is jelentkeztek
akik az elmúlt évben nem vettek részt a
rendezvényen. 

A mûvészet, a zene, és a tánc szeretete és
ápolása korosztálytól független
tevékenység, a fenti gondolat nagyon is
igaz volt, mert kisiskolás kortól kezdve
egészen a nagyszülõi korig látható volt a
két napon keresztül a színpadon. Több
korosztályt átfogó rendezvényrõl beszél-
hetünk. 

A két nap során  színpadra léptek a záho-
nyi VOKE musical együttes tagjai, a
Muzsika Magán zeneiskola énektansza-
kos növendékei, a Szabolcs
Táncmûvészeti Magán iskola táncosai
és a TALÁN teátrum elõadói. A második
nap folyamán sor került kitüntetések,
elismerések átadására, többek közt a
Tornyospálcáért kitüntetõ cím, a
Közszolgálatáért cím és a Gondozott
virágos porta díjakra. Este sztár-
vendégek szórakoztatták a közönséget.
A két napos rendezvényt tûzijáték
zárta.

Mezõgazdasági elõadás:
2005. december 8-án Oláh Zsigmond körzeti falugazdász
mezõgazdasági elõadást tartott a Faluház Vadásztermében az
Európai Uniós csatlakozás tapasztalatai címmel.
A könyvtár felkérését elfogadó Oláh Zsigmond részletes tájékoz-
tatást adott elõadásában az uniós csatlakozás óta eltelt idõsza-
król, annak konzekvenciáiról.
A szép számban megjelent érdeklõdõ, gazdálkodással foglalkozó
közönség gyakorlati vonatkozású kérdéseket is tárt az elõadó
elé, aki ezekre készségesen válaszolt.

Helytörténeti vetélkedõ:
A vetélkedõre 2006. február 21-én 15 órai kezdettel került sor a
Vadászteremben.
A versenyre 10 csapat 3-3 fõvel jelentkezett 5-8. osztályos tan-
ulók közül. A vetélkedõ 15 feladatból állt, amely igen széleskörû
ismeretekre épített. Helytörténeti totó, kérdés-felelet, írásbeli
feladat megoldása, rajzolással összekötött válaszadás, eszközfe-
lismerés, stb. szerepelt a feladatok közt.
A felkészülést nagyban segítette a helytörténet órákon szerzett
ismeretanyag, illetve Agárdy Sándor: Suhogó idõ c. helytörténeti
dokumentumkötete.
A versenyt Gécziné Takács Zsuzsa közmûvelõdési igazgató
helyettes vezette le.

Író-olvasó találkozó:
Újszerû légkörben "Irodalmi teaház" keretében került sor a
február 9-én 15 órakor kezdõdõ találkozóra. Vendégünk Kondor
Jenõ költõ volt. A költõ verseinek bemutatása után élményeirõl
beszélt a lelkes közönségnek.
A költõt két verssel is meglepték az irodalomkedvelõ fellépõk:
Sirola Marcella  /volt/ 8. osztályos tanuló Ratkó József
Szégyentelenül címû versét adta elõ, majd Móré Zsanett gimnáz-
iumi tanuló a költõ Szatmár címû versével kedveskedett a
vendégnek.

Húsvéti hagyományok ápolása:
Az óvodás és kisiskolás gyerekek három alkalommal vettek részt
a húsvéti ünnepkör hagyományait felelevenítõ foglalkozáson.
2 óvodás csoport húsvéti locsolkodó versek mondásával
mutatkozott be. 

Az általános iskola 4. osztályos tanulói húsvéti tojásfestésen vet-
tek részt a Faluházban, ahol a régrõl fennmaradt, s
Tornyospálcára is jellemzõ tojásfestési módot elevenítettek fel. A
tojásfestés Móré Gáborné mûvelõdésszervezõ lelkes munkájá-
nak köszönhetõ.
A gyerekek élvezték a foglalkozást, s ismerkedtek a tapasztala-
tok szerint már veszendõbe menõ húsvéti szokással.

Rajzpályázat:
Rajzpályázatot hirdettünk 1-2. és 3-4. oszt. gyerekeknek " Az én
húsvétom" címmel.
A meghirdetett versenyre 51 tanuló adott be a húsvéti élményeit
vizuális formában megjelenítõ alkotást. A gyerekek igen vál-
tozatos szemléletrõl tettek tanúbizonyságot és a technikák közül
is széles körben válogattak. 

Pályázati felhívás!
Szeptemberben a Községi és Iskolai könyvtár pályázatot hirde-
tett a " legtöbbet olvasó tanuló" cím elnyerésére alsós és felsõs
tanulók számára.
Jutalom: egy-egy értékes könyv
Pályázatot hirdetett továbbá " a legtöbben beiratkozó osztály"
cím elnyerésére alsó és felsõ tagozatban.
Jutalom: egy-egy torta
A pályázat határideje: november 31-e volt

Eredményhirdetés a karácsonyi ünnepi mûsor keretében.

A könyvtárba mentem, gyere utánam!
Rendhagyó eseményre került sor a könyvtárban 2006. október
8-án vasárnap. A " Könyves vasárnap" a könyvtár 10:00 és 12:30
között kölcsönzéssel, rendezvénnyel várta az érdeklõdõket.
Verset, mesét mondhattak a gyerekek. Nagy öröm volt, hogy a
gyerekek a szülõkkel együtt érkeztek és idõztek a könyvtárban.
Erre az eseményre az Országos Könyvtári Napok keretében
került sor. A könyvtárak sokszínûségére, e téren kínált szolgál-
tatásainak bemutatására kívánta felhívni a figyelmet.
Szeretnénk, ha a jövõben ez a nap a " Nyitott Könyvtárak "
napjává válhatna.

O. Bné

II. ,,Felsõ-Szabolcsi" Országos Néptánc fesztivál. 

A Községi és Iskolai Könyvtár rendezvényei:
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A Kerek-Perec "97" Kft. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván minden kedves vásárlójának!



Emlékünnepség az '56 -os forradalom 50. évfordulóján 

2006. október 20-án du. az Általános Mûvelõdési Központ az 1956-os forradalom
50. évfordulóján megemlékezõ mûsorral fogadta az ünnepelni vágyókat a
Faluház Színháztermében.
Gécziné Takács Zsuzsa közmûvelõdési igazgató megemlékezõ szavaival felhívta
a figyelmet az ünnepet körüllengõ tétovaságra, zavarra, amely évekig jellemezte
és meghatározta október 23-a megítélését. 
Mindszenty József hercegprímás örökérvényû szavait idézve ajánlotta a mûsort és
az ünnepi hangulattal azonosulást a megjelent ünneplõknek:
"Maga a politizálás ma másodrendû ügy legyen: a nemzet léte és a mindennapi
kenyér a mi  gondunk."
Csépke Gréta 7.b osztályos tanuló Tollas Tibor versével idézte meg 1956. október
23-nak hangulatát.
Lukácsi Attila polgármester megemlékezõ szavaival a megyei eseményeket és a
személyes családi emlékeket is felidézve foglalta össze a forradalmi események
jelentõségét, korszakváltoztató horderejét.
A "Szabolcs vezér" Általános Iskola 8. a és b. osztályos tanulói az énekkar
közremûködésével színvonalas mûsorral emlékeztek meg 1956-ról. 
A "Napsugár" néptánc csoport produkciója zárta az ünnepi délutánt.

G.T.Zs.

2005. szeptemberében alakult a Faluházban a
Napsugár Táncegyüttes, tagjai gimnazista
lányok, szakmai vezetõjük Móré Gáborné. Az
elmúlt egy évben színes repertoárt állítottak
össze, szilágysági, halasi, ajaki, zsidó, country
táncot tanultak és a NOX együttes ,,Ébredj fel !"
címû dalára készítettek koreográfiát. Az együttes
elsõ fellépésére az elmúlt õsszel a Berényi Márta
nótaesten került sor. Azt követõen számos
meghívásnak tettek eleget a megyében.
,,Nem a dolgok változnak meg körülöttünk,
hanem mi magunk !"
Nagyon igaz a fiatalok életében ez a gondolat,
mert az elmúlt évben még csak szemlélõi voltak
a Tornyospálcán megrendezett néptánc fesz-
tiválnak, de az idén már aktív szereplõként vet-
tek részt a két nap folyamán. 
De nem csak a tánc tölti ki az idejüket a fiatalok-
nak a közös találkozásokon, rendszeresen
játékra is sor kerül a próbák ideje alatt, név-
napok köszöntésére és mikulás ünnepségre is.
A nyáron autóbusz kiránduláson vettek részt
Kõkapun, a nyugdíjas klubbal közösen. Nagyon
jól érezték magukat, közös szalonna sütéssel,
csónakázással és énekléssel telt a nap.
A Napsugaras lányok az egy év alatt közösséggé
kovácsolódtak.

MGné

Szumutku Sándor
Balogh Sándor
Tornyospálca közrend-biztonsága
érdekében nyújtott segítségéért
elismerésben részesült:

Villás István rendõr alezredes
Sipos József rendõr alezredes
Kaibás András
Kulcsár László
Hanicskó Sándor
Szatmári Sándor
Pásztor Zoltán
Agárdy Imre

A rendezvény végén fogadásra
került sor.

B.J.

2006. december 15-én pénteken
délután a helyi önkéntes tûzoltó
testület fennállásának 90 éves
jubileumán nagyszabású ünnep-
séget tartottak  az Arany Sas
vendéglõ báltermében.
A megemlékezésen kitüntetések
átadására is sor került.

Tornyospálca község tûzvédelméért
kitüntetést és elismerõ oklevelet
vehetett át: 
Pernyák Sándor tûzoltó ezredes
Papp Zoltán tûzoltó õrnagy
Szabó Ferenc tûzoltó õrnagy
Béres Tibor
Malmos József
Tóth Sándor

Kitüntetések Tornyospálca tûzvédelméért
és közrendjének biztonsága érdekében végzett munkáért

Napsugár Táncegyüttes.
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A  Pálcai  Napló  elkészítésében  részt  vettek:

Áncsán Lászlóné, Lukácsi Attila, Balogh József, Barati János, Gécziné Takács Zsuzsa, Kovács Györgyné
Kovács Miklósné, Kovács Viktor, Molnárné Bacskai Ilona, Móré Gáborné, Orgoványi Balázsné, Tóth Józsefné

Fotó: Agárdy Sándor  Balogh József
Készült a DDEELLAA  kkfftt.. nyomdájában, Felelõs vezetõ: Ujvári Béla, Tel.: 52/533-183

Felelõs kiadó: Lukácsi Attila, polgármester



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

FFeebbrruuáárr
1. H Újév
2. K Ábel
3. Sze Genovéva, Benjámin
4. Cs Titusz, Leona
5. P Simon, Edvárd
6. Sz Boldizsár
7. V Attila, Ramóna
8. H Gyöngyvér, Keve
9. K Marcell
10. Sze Melánia
11. Cs Ágota
12. P Ernõ, Tatjána
13. Sz Veronika, Vera
14. V Bódog
15. H Lóránt, Lóránd
16. K Gusztáv
17. Sze Antal, Antónia
18. Cs Piroska
19. P Sára, Márió
20. Sz Fábián, Sebestyén
21. V Ágnes
22. H Vince
23. K Zelma, Rajmund
24. Sze Timót, Xénia
25. Cs Pál
26. P Vanda, Paula
26. Sz Angelika, Angyalka
28. V Károly, Karola
29. H Adél
30. K Martina, Gerda
31. Sze Marcella

JJaannuuáárr
1. Cs Albin, Albina
2. P Lujza
3. Sz Kornélia, Frigyes
4. V Kázmér, Zorán
5. H Adorján, Adrián
6. K Leonóra, Inez
7. Sze Tamás, Tomaj
8. Cs Zoltán
9. P Franciska, Fanni
10. Sz Ildikó, Emil
11. V Szilárd, Konstantin
12. H Gergely, Maximilian
13. K Krisztián, Ajtony
14. Sze Matild, Paulina
15. Cs Nemzeti ünnep, Kristóf
16. P Henrietta, Herbert
17. Sz Gertrúd. Patrik
18. V Sándor
19. H József, Bánk
20. K Klaudia, Alexa
21. Sze Benedek, Bence
22. Cs Beáta, Izolda
23. P Emõke
24. Sz Gábor, Karina
25. V Irén, Írisz
26. H Emánuel, Larissza
27. K Hajnalka, Lídia
28. Sze Gedeon, Johanna
29. Cs Auguszta
30. P Zalán
31. Sz Árpád, Benõ

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

ÁÁpprr ii ll iiss
1. K Munka ü.Fülöp, Jakab
2. Sze Zsigmond, Zoé
3. Cs Tímea, Irma
4. P Mónika, Flórián
5. Sz Györgyi
6. V Anyák napja, Ivett, Frida
7. H Gizella, Gusztáv
8. K Mihály, Gyõzõ
9. Sze Gergely, Alberta
10. Cs Ármin, Pálma
11. P Ferenc
12. Sz Pongrác
13. V Szervác, Imola
14. H Bonifác, Gyöngyi
15. K Zsófia, Szonja
16. Sze Mózes, Botond
17. Cs Paszkál
18. P Erik, Alexandra
19. Sz Ivó, Milán
20. V Bernát, Felícia
21. H Konstantin
22. K Júlia, Rita
23. Sze Dezsõ, Renáta
24. Cs Eszter, Eliza
25. P Orbán
26. Sz Fülöp, Evelin
27. V Pünkösd, Hella 
28. H Pünkösd
29. K Magdolna, Ervin
30. Sze Janka, Zsanett
31. Cs Angéla, Petronella

MMáájjuuss

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

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

JJúúll iiuuss

1. Sze Boglárka, Alfonz
2. Cs Lehel, Özséb
3. P Hermina, Kíra
4. Sz Domonkos
5. V Krisztina
6. H Berta, Bettina
7. K Ibolya
8. Sze László, Eszmeralda
9. Cs Emõd
10. P Lõrinc, Csilla
11. Sz Zsuzsanna, Tiborc
12. V Klára, Diána
13. H Ipoly
14. K Marcell, Maximilián
15. Sze Mária
16. Cs Ábrahám, Rókus
17. P Jácint, Réka
18. Sz Ilona
19. V Huba, Emília
20. H Állami ünnep, István
21. K Sámuel, Hajna
22. Sze Menyhért, Mirjam
23. Cs Bence, Fülöp
24. P Bertalan, Aliz
25. Sz Lajos, Patrícia
26. V Izsó, Natália
27. H Gáspár, Cézár
28. K Ágoston, Mózes
29. Sze Beatrix, Erna
30. Cs Rózsa, Félix
31. P Erika, Bella

AAuugguusszzttuuss
1. Sz Egyed, Egon
2. V Rebeka
3. H Hilda
4. K Rozália, Ida
5. Sze Viktor, Lõrinc
6. Cs Zakariás
7. P Regina
8. Sz Mária, Adrienn
9. V Ádám
10. H Nikolett, Hunor
11. K Teodóra, Igor
12. Sze Mária
13. Cs Kornél, Ludovika
14. P Szeréna, Roxána
15. Sz Enikõ, Melitta
16. V Edit
17. H Zsófia
18. K Diána
19. Sze Vilhelmina, Vilma
20. Cs Friderika
21. P Máté, Mirella
22. Sz Móric
23. V Tekla, Lina
24. H Gellért, Mercédesz
25. K Eufrozina, Kende
26. Sze Jusztina
27. Cs Adalbert
28. P Vencel
29. Sz Mihály
30. V Jeromos

SSzzeepptteemmbbeerr
1. H Malvin
2. K Petra
3. Sze Helga
4. Cs Ferenc, Edvin
5. P Aurél
6. Sz Brúnó, Renáta
7. V Amália
8. H Koppány
9. K Dénes, Aurélia
10. Sze Gedeon
11. Cs Brigitta, Gitta
12. P Miksa, Rezsõ
13. Sz Kálmán, Ede
14. V Helén, Lívia
15. H Teréz, Terézia
16. K Gál
17. Sze Hedvig, Rudolf
18. Cs Lukács, Ambrus
19. P Nándor, Ferdinánd
20. Sz Vendel, Bendegúz
21. V Orsolya
22. H Elõd
23. K Nemzeti ü., Gyöngyi
24. Sze Salamon, Herold
25. Cs Blanka, Bianka
26. P Dömötör, Albin
27. Sz Szabina, Szabrina
28. V Simon
29. H Nárcisz
30. K Alfonz, Stefánia
31. Sze Farkas

OOkkttóóbbeerr
1. Cs Mindenszentek,  Marianna
2. P Achilles
3. Sz Gyõzõ, Bálint
4. V Károly, Lotti
5. H Imre, Tétény
6. K Lénárd
7. Sz Rezsõ, Csenger
8. Cs Zsombor
9. P Tivadar, Boldizsár
10. Sz Réka, Ariel
11. V Márton
12. H Jónás, Renátó
13. K Szilvia, Szaniszló
14. Sze Alíz
15. Cs Albert, Lipót
16. P Ödön. Edmond
17. Sz Hortenzia, Gergõ
18. V Jenõ
19. H Erzsébet, Zsóka
20. K Jolán, Bódog
21. Sze Olivér
22. Cs Cecília
23. P Kelemen, Klementina
24. Sz Emma, Virág
25. V Katalin
26. H Virág, Lénárd
27. K Virgil, Virgília
28. Sze Stefánia
29. Cs Taksony
30. P András, Andor

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

DDeecceemmbbeerr     

2007


