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Tavasz az õszi tájban a tornyospálcai
emberek számára a Református Egyház
fenntartásában mûködõ Idõsek
Napközi Klubja. Nemcsak a naptár jelez
tavaszt, hanem a klubba járók lelki
életében is jelentkezik az újjáteremtõ
tavasz ereje, napfénye: magány helyett
közösséghez tartozást élnek meg,
bezárkózás helyett a nyitottság jellemzi
azoknak hétköznapjait, akik eljönnek
és részt vesznek programjainkon. 
Reggel 8 órakor nyílik a Gyülekezeti
Ház ajtaja, s délután 4 óráig számos
lehetõséget biztosít a klub a tagjai
számára. A három fõ idõpont a
következõ: fél 10-kor egy reggeli áhítat
van, sok énekléssel, s egy bibliai sza-
kaszról hangzik el egy rövid igehirde-
tés. A második fontos idõpont 10 óra 30
perc, amikor különféle programok van-
nak, csak ízelítõül néhány: filmvetítés,
elõadás, sütés-fõzés, jeles napokról
megemlékezés. Végül pedig a har-
madik idõpont déli 12 óra, amikor az
ebéd kezdõdik. Átlagosan 25 tagunk
számára biztosít a klub meleg ételt,
amely a napközi konyhán készül, s az

eddigi tapasztalat szerint nagyon
ízletes, az étkezést igénybe vevõk nagy

megelégedéssel állnak fel az ebéd után.
A klubtagok rendkívül kedvezménye-
sen, napi 280 Ft-ért kapják az ebédet,
ezt az összeget a mai drága világban
rendkívül jó árnak mondhatjuk.
Szükség esetén segítséget nyújtunk
hivatali ügyek intézésében, s a szom-
szédban rendelõ doktor úr segítségére
mindig számíthatunk. Egész nap
lehetõség van tévézésre, különbözõ
folyóiratok olvasására, társas játékok is
rendelkezésre állnak. Az egyházközség
biztosítja, hogy a beteg klubtagokat
gépkocsival felhozza és haza szállítja.
S mindezen dolgok megléte mellett
mindennél fontosabb, hogy tudunk
egymásról: örömökrõl és bánatokról,
valakinek elmondhatjuk egy tea, kávé
mellett azt, ami a szívet nyomja.
Valóban nem tévedés állítani, hogy sok
tornyospálcai számára a klub nyújtotta
lehetõségek tavasz az õszi tájban, azaz
az õszülõ hajszálak sokasodásával nem-
csak az idõs kor sok terhét érzik a
tagok, hanem sok öröm és lelki áldás
fakad ebben a közösségünkben.
Amennyiben a klub programja és a
tagok számára felkínált lehetõségek
felkeltették érdeklõdését, kérem, keres-
se bizalommal a református gyülekezet
lelkipásztorát, bízva abban, hogy az Ön
számára is az idõs kor õszi tájában újra
lelki tavasz virágai nyílhatnak. 

Szántó József
lelkipásztor

Minden kedves tornyospálcai lakosnak kellemes húsvéti
ünnepet kíván  Lukácsi Attila polgármester 

és Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselõ-testülete.

IDÕSEK NAPKÖZI KLUBJA TORNYOSPÁLCÁN
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Kedves Pálciak!

Hál' Istennek ismét itt a tavasz, a
megújulás, megszépülés idõszaka,
mely újabb reménnyel tölt el bennün-
ket. Az ország helyzetérõl nem szólok,
hiszen általánosan azt mindenki
ismerheti, leginkább a saját bõrén
érezve. Azt, hogy ennek milyen hatása
van településünkre, viszont csak
tucatnyian ismerik. Több állami támo-
gatást eltöröltek, egyeseket csökken-
tettek, illetve megnehezítették lehívá-
sukat, a kötelezettségeinket viszont
növelték, az áremelkedések az önkor-
mányzatot is súlyosan érintik.

A tavalyi 52 millió forintos hiányt si-
kerül kézben tartani a megszorítá-
sokkal, a fejlesztések elhalasztásával,
úgy, hogy egyes személyek hibájából
keletkezett 9,2 millió forint idõközben
fellépõ tartozást is rendeztünk az
állam felé. Ez a kármentésnek tûnõ
tevékenység nem látványos, de segít-
ségével mindig idõben, biztonságban
sikerült kifizetni a béreket, segélyeket,
sõt a közüzemi s egyéb számlák
esetében is csak ritkában fordult elõ
késedelmes kifizetés. Az erõfeszítések
nem hogy köszönetet nem hoznak -
ezt nem is várja el senki -, de alaptalan
támadások érik a munkája miatt az
önkormányzatot, a polgármesteri
hivatalt.

Pozitív események is voltak azonban,
legutóbbi a népszavazás. Tornyos-
pálca lakossága az országos átlagot
meghaladó mértékben járultak az
urnákhoz, ez büszkeséggel tölthet el
mindenkit, különösen úgy, hogy helyi
szinten nem is voltak megszólítva az
emberek. Remélhetõen ez az aktivitás
jövõben is megmarad és településünk
érdekében nyilvánul meg. Az ered-

ményt mindenki  értékelje a saját meg-
gyõzõdése, pártállása, világnézete
szerint.

De most térjünk  a konkrétumokra:
Többen kérdezik milyen megszépülés
vár településünkre? 

Mindenek elõtt tisztán kell látni, hogy
Tornyospálca költségvetésében 43
millió forint mûködési hiány van 2008-
ban, mely a fennmaradást is fenyegeti,
s egyben gátja a fejlesztéseknek is.
Mivel alig van fejlesztésekre saját for-
rásunk, csak pályázatokon szerezhe-
tünk pénzt a szépítéshez, felújítá-
sokhoz, építésekhez. Minden pályáza-
ti kiíráson, ahol a szigorú kiírási
feltételeknek megfelelünk, önkor-
mányzatunk elindul. A pályázatokkal
azonban az a gond, hogy az elbírálás
folyamata sok buktatóval terhelt, s
amennyire csak lehet, elhúzzák.
Jelenleg több mint 350 millió forint
összegû pályázatunk van elbírálás
alatt, van amelyik már fél éve vár a
döntésre. Ezeket az alábbiakban
foglaltam össze:

- Polgármesteri hivatal épületének
akadálymentesítése
- Könyvtár informatikai fejlesztése 
- Új, 16 települést érintõ település- és
térszerkezeti terv kidolgozására 
- Iskola korszerûsítése pedagógiai,
energetikai szempontból 
- Iskola informatikai fejlesztése 
- Ipari feltáró út építése a Kossuth utca
és az alaphegyi átrakó között 
- Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító
kiépítése 
- Kemenceépítés, parkosítás 
- Konyha-rekonstrukció, iskolai
ebédlõ kialakítása 
- Közösségi mikrobusz beszerzése 
- Fûkasza beszerzési pályázat 

- Belvíz és csapadék-vízelvezetõ
csatornahálózat kiépítés, rekonstruk-
ció 
- Wifi-falu pályázat

Két téma lehet még érdekes szá-
munkra:  egyik az iskola, másik a
szennyvízcsatorna hálózat.
Pályázatot adtunk be az iskola teljes
felújítására, ezen túl, tervben van a
több önkormányzat együttmûködése
az iskolák közös fenntartására. A ter-
vek szerint Tornyospálca központtal
jönne létre iskolafenntartó társulás. A
gyerekeket, szülõket egyik
településen sem éri hátrány a változás
nyomán. Az önkormányzatok viszont
nyernek. Az iskola és óvoda fenn-
tartására az állami normatíván túl
Tornyospálcának évente további 70-
72 millió forintot kiadást jelent, amit
más területekrõl kellett elvonni min-
den évben. Ez sajnos meg is látszik a
falu többi részén. A társulással 15-18
millió forinttal is több támogatás jár
évente, magyarul csökkenthetõ a helyi
kiegészítés, amit más területen lehet
hasznosítani.

A csatorna-beruházás tekintetében
minden tervvel rendelkezünk a meg-
valósításhoz, már csak a szükséges
uniós és állami források hiányoznak.
Az állam tervei szerint 2015-re kell
Tornyospálcán mûködõ csator-
nahálózatnak lenni, ezt az idõpontot
szeretnénk 5-6 évvel elõre hozni.
Ennek érdekében április közepéig
pályázatot nyújtunk be.

A fentiekbõl is látszik, hogy önkor-
mányzatunk mekkora erõfeszítéseket
tesz, hogy sikeresen szerepeljünk a
különbözõ pályázatokon, Tornyos-
pálca fejlõdése érdekében. 

Lukácsi Attila

2007.  augusztus 1-jétõl 2008. február 29-éig  terjedõ
idõszakban a Képviselõ-testület mûködésérõl az alábbi-
ak szerint adunk tájékoztatást a Tisztelt Olvasóknak.

A 2007. augusztus 1-jei ülésén a Képviselõ-testület pol-
gármesteri tájékoztató keretében döntött a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítésére kiírt pályázat benyújtásáról
9 millió forint vissza nem térítendõ támogatás elnye-
résére.
Módosította a 2007. évi költségvetésérõl szóló rendeletét,
elhatározta az Ipari út építését, melynek 163 millió forint
bruttó költségei 85 %-ára pályázatot nyújtott be az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz.
Jelentést hallgatott meg a szeszfõzde üzemeltetésének
vizsgálatáról, valamint ellenõrzési jelentés alapján tár-
gyalta az önkormányzat és intézményei gazdálkodása
szabályozottságát. Értékelte  az Újfalusi út belterületi sza-
kaszának burkolat felújítására érkezett ajánlatokat és
szerzõdést kötött a STRABAG Építõ Zrt.-vel mint legjobb
ajánlattevõvel bruttó 7.787.100.- Ft összegben. Zárt ülés

keretében döntött a szociális gondoskodás körébe tartozó
kérelmekrõl.

2007. augusztus 15-ei  zárt ülésén határozott a "Gondozott
Virágos Porta" díjak adományozásáról, és szociális
kérelmekrõl.
Nyilvános ülésén pályázatot írt ki a szeszfõzde bérbeadás
útján történõ hasznosítására, meghatározta a Bajcsy Zs.
Utcai önkormányzati telkek eladási árát, valamint döntött az
általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásáról.

2007. szeptember 5-én nyilvános ülésen beszámolót hallga-
tott meg a község közbiztonsági helyzetérõl, döntött a szük-
séges intézkedések megtételérõl. Tájékoztatót hallgatott
meg  a  Mezõladány-Tornyospálca-Újkenéz   községek
szennyvízberuházás önerejének biztosítására érkezett aján-
latról.
Elfogadta az Általános Mûvelõdési Központ Igazgatójának a
2007/2008-as oktatási évre való felkészülésrõl szóló beszá-
molóját. Értékelte az önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítését, csatlakozott a Bursa
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A Tornyospálca Községért Közalapítvány tevékenységérõl

Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz, befektetési jegy vásárlásáról határozott,
pályázatot nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévõ települési önkormányzatok
támogatása II. ütemére. 

A Képviselõ-testület 2007. október 3-án közmeghallgatás
keretében számolt be az éves munkájáról.

2007. szeptember 20-ai ülésén a tulajdonát képezõ
szeszfõzdét Klémensz Tíbor jékei lakosnak 2007. október
1-jei hatállyal bérbe adta, ugyanakkor hatályon kívül
helyezte a bérfõzési díjról szóló önkormányzati ren-
deletét.
Elhatározta, hogy alapító tagja kíván lenni a Felsõ-
Szabolcsi Leader Közösségnek, felhatalmazta a pol-
gármestert az önkormányzat képviseletére. Támogatta a
tornyospálcai Egyetértés Nyugdíjasklub Senior kiírásra
készített pályázatát, a projekt megvalósításához szük-
séges 50 ezer forint önerõt biztosította.

2007. november 7-ei ülésén beszámolót hallgatott meg a
község fogorvosi ellátásának helyzetérõl, módosította az
ÁMK Alapító okiratát és egységes szerkezetbe foglalta azt.
Kezdeményezte közoktatási intézményfenntartói társulás
létrehozását Mezõladány, Újkenéz ill. Anarcs községek
önkormányzatai vonatkozásában.
Beszámolót hallgatott meg a tornyospálcai labdarugó
egyesület 2006-2007. évi munkájáról.
Módosította az éves költségvetési valamint  a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendeleteit, jóváhagyta
az önkormányzat  2008. évi belsõ ellenõrzési tervét.
Megismerte és elfogadta a megyei közigazgatási hivatal
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást érintõ
törvényességi jelzését.
Elfogadta a polgármester beszámolóját a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban végzett egyéves
munkájáról.
Véleményezte az Anarcs Szociális Ellátó Szolgálat költ-
ségvetését.

A Tornyospálca Községért Közalapítvány
tevékenységérõl a Pálcai Napló legutolsó számában is
beszámolhattunk. Az azóta eltelt közel fél év az
alapítványunk életében községünk érdekében végzett
értékmegóvás és érték teremtés jegyében telt el.
Mint ahogy arról már korábban hírt adtunk, az alapítvány
egy ösztöndíjpályázatot hirdetett meg "Tornyospálca
tanulmányi Ösztöndíjasa" címmel, melynek célja azon
tornyospálcai diákok szociális jellegû támogatása, akik
közép vagy felsõoktatási intézményekbe járnak és tanul-
mányi eredményeik kiemelkedõk. A pályázat eredmény-
hirdetésére 2007. augusztus 25-én került sor. A beérkezett
pályamunkák közül az alapítvány a 2007-2008 -as
tanévben ösztöndíjban részesítette Gere Valériát, a
Bessenyei György Gimnázium gimnazistáját, és Mezõ
Dórát, a Szent László Szakközépiskola diákját. A díjazot-
taknak az ösztöndíjat szeptember óta az alapítvány
havonta folyósítja. Az ösztöndíjasok a tanév elsõ
félévében is kiváló tanulmányi eredményt értek el.
Tanulmányikhoz ezúton is sok sikert kívánunk.
A 2007 év utolsó hónapjaiban alapítványunk több kul-
turális rendezvényt támogatott. Támogatta többek között
a mintegy 150 fõs hallgatóságnak elõadott "Holle Anyó"
címû bábjáték megrendezését, melyet a nagyváradi Matyi
mûhely mûvészei mutattak be. 

Az iskolai tanév második félévétõl kezdõdõen az
alapítvány szervezésében és lebonyolításában felkészítõ,
felzárkóztató informatikai oktatás vette kezdetét, melynek
elsõdleges célja, hogy a hátrányos helyzetû kisdiákok is
megismerkedhessenek a számítástechnika lehetõségeivel
és elsajátítsák a számítástechnikai eszközök használatát. A
képzés során kiemelt figyelmet kap az internet és az elek-
tronikus levelezés használatának elsajátítása. 
Alapítványunk a személyi jövedelmadó 1% -os felaján-
lásából a 2006 -os adózási évre vonatkozóan 170 820 Ft,
felajánlást kapott. A Tornyospálca Községért
Közalapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazok-
nak, akiknek felajánlásával hozzájárultak alapítványuk
céljainak megvalósításához. 
Ezúton is szeretnénk felhívni jelenlegi és jövõbeni támo-
gatóink figyelmét, hogy a 2007 évi adózási évre
vonatkozóan személyi jövedelemadójuknak 1% -át a
Tornyospálca Községért Közalapítványnak ajánlják fel.
Adószámunk: 18803626-1-15

Balogh József
Kuratórium elnöke

Zárt ülés keretében döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázatra beadott kérelmekrõl, a szociális gondoskodás
körébe tartozó kérelmekrõl. Ismét nem tudott dönteni az
alpolgármester személyérõl.

2007. november 20-ai ülésén felülvizsgálta a települési
szilárd és folyékony hulladék közszolgáltatási díjakat, elfo-
gadta az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncep-
cióját, elfogadta a I-III. negyedévi költségvetési
gazdálkodás helyzetérõl szóló tájékoztatót.
Tudomásul vette Záhony és térsége kiválását a Kisvárda  és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulásból.
Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási megál-
lapodásának módosítását és kiegészítését.
Döntött villamos energia adás-vételi szerzõdés
megkötésérõl, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság
feladatáról. 

2007. december 12-ei ülésén módosította a díjrendeleteit,
döntött a helyi adók módosításáról. Elrendelte a mezõõri
szolgálat mûködésének felülvizsgálatát. Jóváhagyta a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata
módosítását, valamint igazgatási szünetet rendelet el.
Döntött az önkormányzati helyiségek eseti bérbeadásáról, a
ricsikai Erdei iskola  használati díjairól. Elfogadta
Tornyospálca Közoktatási Esélyegyenlõség Tervét.
Megismerte az önkormányzat gazdálkodási rendszerének
2007. évi szabályszerûségi ellenõrzésének megállapításait.
Elfogadta az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács vis
maior támogatását. Tájékoztatót hallgatott meg a területileg
illetékes államkincstár által végzett ellenõrzésrõl. Nem
emelt kifogást a "Pálca Trade" kft. gázolaj kút átépítése,
bõvítése beruházás ellen. 

Kovács Miklósné
jegyzõnõ
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Egy új sorozatot indítunk el,
amelyben a falu emberéhez
intézünk körkérdést, valamilyen
aktuális esemény kapcsán.
Elsõ alkalommal a küszöbön álló

húsvétról kérdeztük az olvasót. 

Mit jelent az Ön számára  Húsvét
ünnepe?

Áncsánné Balogh Gyöngyi  
(középiskolai tanár)

A húsvét is - akár a többi ünnep- attól
lesz szép számomra, ha kellõen
felkészülök rá. Hiszen minden
embernek - még a magamfajta temp-
lomba nem járónak is - szüksége van
ünnepekre, hogy idõnként megálljon,
körülnézzen, hol tart, merre halad.
Kétgyermekes anyukaként a húsvét
szépségét a tavasz beköszönte, ottho-
nunk tavaszi hangulatba öltöztetése
adja. Húsvét hétfõjén pedig
kihasználjuk az együttlétet és útnak
eredünk egy rég nem látott rokonhoz
vagy baráthoz. 

Pásztor Ferencné 
(rokkant nyugdíjas)

A húsvéti ünnep már nem olyan, mint
ezelõtt volt. Ezelõtt vártuk, emlékszem
gyerek fejjel a locsolkodókat! Ma már
ez nem így van! Mindenkinek a húsvét
azt jelenti, hogy elmenni otthonról,
bárhova, csak ne legyenek otthon! Már
a fiúcskák sem járnak úgy locsolni a
lányokat! Részemrõl a  húsvét már
arról szól , hogy együtt van a család ,
haza jönnek a gyerekek. Elkészítem a
szokásos húsvéti dolgokat (sonka, sár-
gatúró, tojás). A húsvét is már lassan
egy vagyonba kerül, mert kiment a
divatból a festett tojás, és csak a csoki
nyuszi és tojás a nyerõ, az elvárt
pénzrõl nem is beszélve.    

Kósa Petra 
(óvodás)

Nekem a húsvét azt jelenti, hogy szép
ruhába fel kell öltözni, meglocsolnak a
fiúk, hogy el ne hervadjak, és utána
óriási tojást adok nekik. Utána elme-
gyünk a Vadasparkba és jót mulatunk.

Özv. Pólyán Józsefné 
(nyugdíjas)

Nekem a Húsvét már csak az egyházi
ünnepet jelenti. Lelkileg felkészülök,
meggyónok és így várom az
ünnepeket. Szívesen visszagondolok a
régi Húsvétokra, de a mostaniak már
nem hasonlíthatóak hozzájuk.

Miklós András 
(gépjármû oktató)

Számomra a Húsvét a tél legyõzését, a
tavasz megérkezését jelenti. Ez az
ünnep a böjt lezárását is jelenti, ami
húsvét elõtt 40 nappal kezdõdik. A
hozzákapcsolódó jellegzetes húsvéti

ételeket kedvelem én is, mint a sonkát,
a sárgatúrót, húsvéti kalácsot, amit
szerencsére még sok helyen házilag
készítenek el. Az ünnephez kap-
csolódó népszokások, mint locsolás és
húsvéti tojásfestés hagyománya,
véleményem szerint már megváltozott.  

Soltész Andor 
(1. osztályos tanuló)

Hûûûûû, a Húsvétot szeretem, mert
finom kalácsokat lehet enni, meg fes-
tünk hímeseket is. Persze nálunk nincs
lány, de az asztalt szokta díszíteni anya
vele. Én tojást szoktam gyûjteni, mert a
pénzgyûjtés nem illik a népszokáshoz.



Tornyospálca község önkormányzatá-
nak egyik kötelezõ feladata a szociális
alapszolgáltatások biztosítása. Ilyen
alapszolgáltatás: 
- az étkeztetés, - házi segítségnyújtás, -
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, -
családsegítés, - gyermekjóléti szolgál-
tatás.
Bárki igénybe veheti a fenti szolgáltatá-
sokat, ha átmenetileg vagy tartós jel-
leggel egészségi, mentális (lelki) állapota
vagy más okból származó problémái
miatt nem tud önmagáról vagy család-
járól gondoskodni. Étkeztetésben jelen-
leg 54 (43-nak kihordják) fõ részesül.
A szociális étkeztetés intézményi térítési
díja: 215-, Ft áfával, vendégebéd: 420-, Ft
áfával 
Jelenleg községünkben két helyrõl lehet
szállítani az ebédet, az óvoda, illetve az
iskola konyhájáról.
A lakosság igényeit és szükségleteit
figyelembe véve az étkezéshez való hoz-
zájutás kétféleképpen történik:
- elvitellel és
- kiszállítással.
Az étel kiszállításáért fizetendõ összeg:
68-, Ft áfával együtt.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtást igénylõk elsõsor-
ban koruk és egészségi állapotuk miatt
kérik a szolgáltatást. A házi gondozók
nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz,
hogy a házi segítségnyújtást igénybe
vevõ személyek fizikai ellátásuk
érdekében hozzájussanak azokhoz a
dolgokhoz, amelyek napról napra biz-
tosítják a szükségleteiket. Így bevásárol-
nak, gyógyszer beszerzésérõl gondos-
kodnak, besegítenek a mosásba és az
egyéb mindennapi teendõkbe.
Segítõ beszélgetéssel igyekeznek szinten
tartani a mentális állapotukat.
Odafigyelnek a veszélyhelyzetek
kialakulásának a megelõzésére, illetve
annak elhárításáról szükség szerint gon-
doskodnak.
A minél több igénylésre való ösztönzés
miatt az önkormányzat úgy igyekezett
leszabályozni a házi segítségnyújtás
térítési díját, hogy azt az igénylõk ne
érezzék megterhelõnek. 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési
díja: 392-, Ft/óra áfával. Kedvezmények
a következõ formában adhatóak:
Ha valakinek a nettó jövedelme a min-
denkori öregségi nyugdíj 300%-át nem
haladja meg (85.500-, forintot), akkor a
házi segítségnyújtásért térítési díjat nem
kell fizetni.
Ha az igénylõ rendszeres havi nettó
jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíj 300-400%-a között van, vagyis
85.501-, Ft és 114.000-, Ft közötti, akkor
a kedvezmény 50%-os, vagyis 196-,
Ft/óra áfával együtt. 
A szociálisan nem rászorult személy
részére is nyújtható a szolgáltatás,
melynek összege 1200-, Ft/fõ/óra áfával.
Házi segítségnyújtásban 18 fõ részesül. 

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzõrendszeres készülék 11 lakásban
van felszerelve. A jelzõrendszeres házi

segítségnyújtás célja, hogy a szociális
helyzetük és egészségi állapotuk miatt
az arra rászoruló személyek saját
otthonukban krízishelyzetek elhárítása
céljából a felszerelt jelzõkészülékkel
jelzést tudjanak leadni a központba, akik
a jelzõ lakására küldik a szociális gondo-
zót, ápolót, hogy gyõzõdjön meg a fen-
nálló helyzetrõl. Ha szükséges a gondo-
zó azonnal hívja az orvost vagy a mentõt.
De olyan is elõfordulhat, hogy saját
maga is megtudja oldani a felmerült
problémát.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
ingyenes.
Étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
bõvítésére ebben az évben is lesz
lehetõségünk. Várjuk az érdeklõdõket.
Az étkeztetés iránti kérelmeket a pol-
gármesteri hivatalba kell benyújtani, a
házi segítségnyújtás és a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás felõl pedig
Tornyospálca, Újfalusi út 3. szám alatt
lehet érdeklõdni (a volt TSZ irodában). 

Családsegítés
A családsegítés - a nevében is benne van
- segíteni akarást jelent olyan személyek,
családok számára, akik a problémáikat
önállóan, segítség nélkül nem képesek
megoldani. A szociális szakember a szo-
ciális munka eszközeinek a segítségével
egyfajta utat mutat a helyes
életvezetésre.
Így a családsegítés keretében biztosítani
kell:
- tanácsadást,
- anyagi nehézségekkel küzdõk számára
a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
szociális szolgáltatásokhoz való hoz-
zájutás megszervezését,
- családgondozást, a családban elõfor-
duló mûködési problémák
megelõzésére, megszüntetésére, kon-
fliktusok megoldásának elõsegítésére,
- közösségfejlesztõ, valamint egyéni és
csoportos terápiás programok
szervezését.
Szintén a családsegítés keretében gon-
doskodni kell az aktív korú nem
foglalkoztatott személyek
beilleszkedését segítõ program megvaló-
sulásáról. 
A beilleszkedést segítõ program a rend-
szeres szociális segélyben részesülõ
személy szociális helyzetéhez és men-
tális állapotához igazodik.

A rendszeres szociális segélyezettnek
kötelessége: 
- együtt mûködnie a kijelölt szervvel
- az elõírt egyéni képességeket fejlesztõ
vagy életmódot formáló foglalkozáson,
tanácsadáson részt venni,
- a területileg illetékes munkaügyi
központnál álláskeresõként nyilván-
tartásba vetetni magát, és a mielõbbi
elhelyezkedése érdekében
együttmûködni velük.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás a
gyermek(ek) érdekeit védõ személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális

munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban
történõ nevelkedésének elõsegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének
megelõzését, a kialakult veszé-
lyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata
a gyermekkel, illetve családjával
- a gyermeki jogokról, a gyermek
fejlõdését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, illetve az ahhoz való hoz-
zájutás segítése
- tanácsadás, mely lehet családtervezési,
pszichológiai, nevelési, egészségügyi,
mentálhigiénés, életvezetési, stb.
- várandós anya támogatása
- szabadidõs programok szervezése
- hivatalos ügyek intézése.

A gyermek veszélyeztetettségének
megelõzése érdekében szükséges az
észlelõ és jelzõrendszer mûködtetése.
Tagjai: gyermekvédelmi felelõsök,
védõnõ, háziorvos, gyámhatóság,
rendõrség, egyházi személyek, 

Jelzéssel bárki élhet a területileg illetékes
családgondozónál, ha tudomására jutott,
hogy környezetében él olyan gyermek,
vagy fiatal, aki nagymértékben veszé-
lyeztetve van fizikailag, lelkileg, erkölcsi-
leg.

Ha már kialakult a veszélyeztetettség,
akkor szükséges a családgondozás. 

Ha a gyermek helyzete nem indokolja
gyermekvédelmi intézkedés alkal-
mazását, akkor a gyermek, illetve a
család gondozása alapellátás keretében
történik. 
Alapellátás esetén még nincs hatósági
intézkedés, ami azt jelenti, hogy külsõ
személyt, szervet - mint például a jegyzõ,
gyámhivatal - nem kell bevonni a szol-
gáltatásba.
Azonban ha az alapellátás nem vezet
eredményre, akkor a gyermeket a jegyzõ
védelembe veszi és kötelezi a mind a
gyermeket, mind a szülõt a családgondo-
zóval való együttmûködésre. Valamint
számukra különféle magatartási szabá-
lyokat állapít meg. Amennyiben az elõírt
szabályokat nem tartják be, úgy sor
kerülhet a gyermek családjából történõ
kiemelésére.

Minden családgondozó célja, hogy a
gyermek lehetõleg ne kerüljön ki a
családból. Ha mégis kikerült, akkor vi-
szont a szülõk gondozásával, helyes
életvezetésre nevelésével próbálja biz-
tosítani, hogy a gyermek visszakerül-
hessen a családjába.

A családsegítés és a gyermekjóléti szol-
gáltatás szintén térítésmentes.

Kocsisné Imre Beáta 
intézményvezetõ

Szociális alapszolgáltatások biztosítása Tornyospálca községben
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Az Európai Uniós támogatásoknak van egy speciális fajtá-
ja, mely nemsokára Tornyospálcán is elérhetõ lesz.
Speciális, mert térségi szinten kerül kidolgozásra az a cél-
rendszer, mely alapján helyben lesznek kiírva, sõt elbírál-
va is a pályázatok. A környéken lévõ 24 településre 2013-
ig közel kétmilliárd forint forrás költhetõ el vidékfej-
lesztésre, mely a gazdaságfejlesztésen túl, a lakosság élet-
minõségének javítását fogja szolgálni. A környezõ
települések önkormányzatai, civil szervezetei, vállalkozá-
sai közül 105 megalakította a Felsõ-Szabolcsi
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületet, melynek célja a
fenti kétmilliárdos keret  - pályázaton keresztül történõ -
hasznosítása térségünk felemelkedése érdekében. Az
Egyesületnek jelenleg két tornyospálcai tagja van, a refor-
mátus egyházközség, valamint az önkormányzat. Késõbb

természetesen mások is csatlakozhatnak az egyesülethez,
illetve indulhatnak a vidékfejlesztési pályázatokon. 

A fényeslitkei székhelyû szervezetben Tornyospálca neve
még egy esetben merül fel, hiszen a tagok pol-
gármesterünket, Lukácsi Attilát bízták meg a 24 felsõ-
szabolcsi település közös Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájának elkészítésével, mely alapja a késõbbi
pályázati kiírásoknak, vagyis a források elosztásának.

A vidékfejlesztési lehetõségekrõl, késõbbi pályázatokról
Lukácsi Attila polgármester, a Felsõ-Szabolcsi
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Tervezést
Koordináló Csoportjának Vezetõje szívesen tájékoztatja
az érdeklõdõket.

Mint arról már többen értesültek, 2008-ban lehetõségük nyílik a termelõknek a terület alapú támogatások elektronikus
úton történõ igénylésére. A nyomtatványokat a gazdálkodók tehát nem papír alapon, hanem az Internet segítségével
fogják benyújtani. Akinek nincs számítógépe, illetve Internet elõfizetése, azoknak Tornyospálcán, helyben segítséget
nyújt a falugazdász, valamint a Polgármesteri Hivatal (amelyik biztosítja a személyi és technikai feltételeket). Az igénylés
benyújtásának a határideje 2008. május 15.  A munka elkezdésének várható idõpontja március vége - április eleje. 
Az õstermelõi igazolványok érvényesítéséhez a gazdálkodóknak ki kell tölteniük egy adatlapot, melyben a személyes
adatokon kívül fel kell sorolni az általuk használt területeket helyrajzi számonként, valamint azt, hogy 2008-ban milyen
termékeket fog termelni, és azokból várhatóan (a legjobb esetben) mennyit szándékozik értékesíteni. Aki március 20-ig
megérvényesíti az õstermelõi igazolványát, annak az január 1-tõl visszamenõlegesen érvényes. Aki ezen idõpont után
érvényesíti annak az érvényesítés idõpontjától lesz érvényes az igazolványa.
Akik még nem kértek adószámot az APEH-õl még március végéig megtehetik a 08T101 nyomtatvány benyújtásával.
Ebben az évben ugyanis csak az értékesíthet -mind felvásárlónak, mind magánszemélynek-, aki adószámmal ren-
delkezik.
A napokban várható több pályázat, többek között a mezõgazdasági gépek vásárlására nyújtandó támogatás kihirdetése.
Akik tehát valamilyen beruházást terveznek, folyamatosan kísérjék figyelemmel a következõ Internetes honlapokat:
www.fvm.gov.hu

www.mvh.gov.hu
www.air.gov.hu

További információért forduljanak a falugazdászhoz.

Janyu Sándor
falugazdász

Gazdálkodók figyelmébe
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FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI BEÍRATÁSRA!

FELHÍVÁS ÓVODAI
BEÍRATÁSRA!

A tornyospálcai ÁMK ,,Szabolcs vezér" Általános
Iskola igazgatója értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy
az iskolaköteles gyermekek beíratása 2008.
április 2-án, 3-án és 4-én reggel 8.00 órától
délután 15.00 óráig történik az iskola titkárságán!

A szülõ a beíratáshoz hozza magával:
- a gyermek személyi adatlapját

- biztosítási díjat
- óvodai szakvéleményt

- 1 db fekete-fehér igazolványképet és 
550.-Ft-ot a diákigazolványhoz.

Agárdy Sándor
ÁMK. igazgató

A tornyospálcai ÁMK ,,Mesekert" Óvoda vezetõ-
je értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodaköte-
les gyermekek beíratása 2008. április 16-án és
17-én reggel 8.00 órától 16.00 óráig
történik, a központi óvoda nevelõi szobájában!

A szülõ a beíratáshoz hozza magával:

- a gyermek személyi adatlapját

- társadalombiztosítási azonosító (TAJ)

számát.

Kovácsné Angyal Mária
Óvodavezetõ



A Görög Katolikus Egyház életébõl

Mi, a Görög Katolikus Egyház hívei
hálát adunk a Jó Istennek a kapott
javakért, amelyekben az elmúlt évben
részesültünk,- templomunk szépí-
téséért, padlózatának csempével való
burkolásáért, a templom és parókia
kerítésének felújításáért. 
A jövõ nagy feladata a templomunk
víztelenítése lesz. A templom és
torony falának teljes átfûrészelése 1
cm vastagságban és mûanyag
lapokkal való teljes kitöltése. Már
most kérjük híveink adományait erre a
célra. 
Tudom, hogy ezekben, a pénztelen
napokban nem kis áldozat hárul ránk.
De ezt feltétlenül meg kell tennünk
ahhoz, hogy a templomunk állagának
nagyon súlyos romlását meg tudjuk
akadályozni a nagyon költséges rom-
lásától.
Köszönjük híveink megértõ támo-
gatását. Próbálunk pályázás útján
pénzt szerezni, hogy sürgõsen
elkészülhessen a halaszthatatlan
munka. 
Húsvéti lelkigyakorlatot tartottunk
március 7-8-9.-én. Dr. Sivadó Csaba
fõiskolai tanár segített lelkünket
közelebb vinni a feltámadott
Krisztushoz. Lelki megtisztulásunk
idejét használjuk ki, hogy a feltá-
madott Krisztus sírjából csörgedezõ
halhatatlanság forrásából bõven
részesüljünk.
Községünk minden lakójának -vallási
hovatartozás nélkül-, kívánunk a Jó
Istentõl megáldott Húsvétot és jó
egészséget!

Sivadó János
görög katolikus esperes

Római Katolikus Egyház

ÖRÖMHÍR

A történelmi keresztény egyházak
közösen úgy határoztak, hogy a 2008-
as évet a Biblia évének nyilvánítják.
Mivel e könyv a legelterjedtebb a vilá-
gon, amely szívünkhöz szól, megérint,
mint Isten igéje, Isten szól hozzánk.
Isten szava megvilágító, útbaigazító
fénnyé lesz számunkra, ha a Szentírási
szöveget, mint tükröt használjuk,
amelyben saját életünket szemléljük,
és életünk számára utasításokat
keresünk. A Biblia Ószövetségi és
Újszövetségi könyvekbõl áll.
Elmélkedve olvassuk, Krisztust keres-
sük a szövegekben.
A Biblia minél inkább áthatja az
életünket, annál inkább kezd egy új
élet növekedni és kibontakozni ben-
nünk.
Az egyházi év több világnapot,
megemlékezést, egyházi ünnepet tar-
talmaz.

2008.01.01. Újév a béke világnapja
2008.01.20-27. Ökumenikus imahét
2008.02.02. Gyertyaszentelõ boldo-
gasszony ünnepe
2008.02.11. Betegek világnapja
2008.03.23.  Húsvét az Ünnepek
Ünnepe

Errõl a nagy ünnepünkrõl szeretnék
egy pár gondolatot írni:
Egy ének szövegével kezdeném a
bemutatást az ünnepre való készülést.
" Térj meg keresztény, hagyd el vétkedet,

Jöjj és sirasd meg hûtlenségedet,
Húsvét közeleg, készítsd fel szívedet! "

( én. egyh.67.)
A Húsvétra való elõkészület, amely
Hamvazószerdával kezdõdik - a lelki-
élettel való törõdés az irgalmasság cse-
lekedetei, a megtérés, a bûnbánat a
jellemzõ. Kérjük Isten kegyelmét, hogy
e szent idõszakban Krisztus rejtett
életének megismerésére jussunk.
A szeretet befödi a bûnök sokaságát.

A böjt, tisztító erejû legyen: Kevesebb
szórakozás, belsõ fegyelem.
" A bûntõl való böjtölés."
Ez a tökéletes böjt: " mértékletes igaz
ember módjára és istenfélõen élni a
világban". (Szent Ágoston)
A liturgikus évben az Egyház Krisztus
egész misztériumát ünnepli a
megtestesüléstõl a dicsõséges vissza-
térésig. 
A Nagyhét -Virágvasárnappal kezdõ-
dik- az egyházi év szíve középpontja.
Virágvasárnap Jézus ünnepélyesen
bevonul Jeruzsálembe és mi ünnepé-
lyesen elkísérjük a szenvedés útján.

A HÚSVÉTI NAGYHETI SZERTAR-
TÁSOK - A SZENT HÁROMNAP

NAGYCSÜTÖRTÖK:  az utolsó vacsora
emléke (elnémulnak a harangok)
Virrasztás az olajfák- hegyén szenvedõ
Jézussal
NAGYPÉNTEK: Urunk halálának
emléknapja. A Passió, Jézus
szenvedése keresztútja, kereszthódolat
(férfiak elõadása templomunkban)
Szentsír megnyitása

NAGYSZOMBAT: A  húsvéti fény
ünnepe. Tûzszentelés "Krisztus
Világossága!"
Megszólalnak a harangok, csengõk,
orgona. Keresztségi fogadalom letétele.
Feltámadási körmenet templo-
munkban és az úton.
VASÁRNAP: HÚSVÉT AZ ÜNNEPEK
ÜNNEPE! Pászkaszentelés a templom-
ban.
HÉTFÕ:  FELTÁMAD KRISZTUS
Jézus jelen van közöttünk, éljük Isten
országát, de ha tanítunk, akkor kívá-
natos, hogy minél jobban megközelít-
sük az Úr Jézus gondolatát. Amit ezek-
bõl élünk és értünk az Krisztusi elem
bennünk, ettõl épül Isten országa
közöttünk. Ebbõl mustármagnyi is
nagy érték. Kívánom, hogy mindenki
élje és érezze át, ezeket a napokat
együtt, közösségben, családban.
Húsvéti köszönéssel köszöntenék min-
denkit: feltámadt Krisztus, valóban
feltámadt.

Balázs Lászlóné
gyerekek Márti nénije, hittanára  

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ÉLETÉRÕL

A gyülekezetünk nagy feladata a temp-
lomunk rendbe tétele: a teljes beke-
rülési összeg jelentõsen meghaladja

erõinket, csak nyertes pályázat útján
lehetséges a felújítás. Bízunk abban,
hogy a már beadott norvég alapos
pályázatunk zöld lámpát kap, s hoz-
zákezdhetünk a munkákhoz.
2008. február elsején Gyülekezeti
Házunkban Idõsek Napközi Klubja
kezdte meg mûködését, s az eddigi
tapasztalatok és visszajelzések szerint
a tagok szeretnek jönni, sok áldás és
apró öröm teszi emlékezetessé a
hétköznapokat.
Gyülekezetünk életfontosságú ese-
ménye a konfirmáció, amelyre idén 15
fiatal készült fel: Bakó Éva, Csáki
Adrienn, Ésik Nóra, Gere Béla, Lukács
Vivien, Móré Viktória, Muhar Melinda,
Nemes Richárd, Nemes Róbert,
Pálfalvi Zsolt, Pásztor Babett, Sirola
Hedvig, Tenki Beáta, Tóth Gábor és
Varró Ádám. A konfirmáció virág-
vasárnap volt, az ifjak ékes tanúbi-
zonyságát adták egyházi isme-
retüknek és hitük megerõsítésének. 
Terveink között szerepel egy erdélyi
kirándulás megszervezése, a
környezõ települések gyülekezetei
évek óta járnak határon túli
testvéreinkhez, s szép élményeiket
hallva így mi is kedvet kaptunk egy
néhány napos erdélyi látogatásra.
Ennek idõpontja július második
felében várható.
A gyülekezetünk ebben az esz-
tendõben  is  kiadta   falinaptárát,
amelyre a következõ ige került  ta-
nácsként és biztatásként: "mert nem
félelemnek lelkét adott nekünk az
Isten, hanem erõnek és szeretetnek és
józanságnak lelkét." Miért is ez lett a
gyülekezet 2008-as vezérigéje?
Mindannyiónkat megviselt mind lelki-
leg, mind anyagilag a tavaly májusi
fagy, veszni láttuk összes munkánk
gyümölcsét…Mit hoz 2008 májusa? Ki
az közülünk, aki nem aggódva várja
majd az idõjárás jósok elõrejelzéseit?
Isten az Õ gyermekeit, hiszem minden
tornyospálcait erõsít és bátorít, mert Õ
nem a félelem lelkét akarja adni,
hanem az erõ, szeretet és józanság
lelkét. Kívánom, hogy nyissuk ki
szívünket a húsvéti Jézus elõtt, aki
legyõzte a halált, s nekünk boldog és
örök életet ajándékoz, s hitet, hogy a ti
munkátok nem hiábavaló az Úrban!

Szántó József
Református lelkész
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A 2008. március 9-ei országos népszavazáson Tornyospálca községben három szavazókörben járultak urnához a választásra jogosul-
tak. A népszavazás adatait az alábbiakban közöljük.
Választásra jogosultak száma :

1998  fõ
Szavazóként megjelent választópolgárok
száma: 1080 fõ, a választásra jogosultak 54
%-a

2005-ben jelentõs felújítás történt a
Községi és Iskolai Könyvtárként
funkcionáló Faluház-könyvtár
épületében. 
A külsõ korszerûsítés mellett a belsõ
felújítás is megvalósult. 
Az épület belseje impozáns megje-
lenéssel bír, a beltéri galéria dekoratív,
esztétikus. 

Hiányzott a berendezési eszközök,
bútorzat cseréje, felújítása, bõvítése.

Ehhez kaptunk segítséget a Nemzeti
Kulturális Alap KÖNYVTÁRI SZAKMAI
KOLLÉGIUM -tól.  300. 300 Ft  összegû
vissza nem térítendõ támogatásban

részesültünk  a KÖNYVTÁR
NYILVÁNOS TERÉBEN
ELHELYEZENDÕ KIEGÉSZÍTÕ
BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉRE.  

A támogatás összegének segítségével,
illetve a Polgármesteri Hivatal által
kiegészített 128.811 Ft-ból a könyvtár
folyosóján lábtörlõket helyeztünk el, 6 m
szõnyeget vásároltunk.  2db hirdetõtábla
került kihelyezésre, melyben kiállítások
anyagait helyezhetjük el.

A kölcsönzõ teremben 14 méter
szõnyeg került a polcok közé 3 csík-
ban. Ezáltal biztosítani tudjuk az új
parketta védelmét, s barátságosabb
lett könyvtárunk. 

Bõvülõ könyvállományunk számára 7
db kétoldalas könyvállvány került
középre, lecserélve a régi, elavult pol-
cokat.  Számítógépes íróasztal, köl-
csönzõasztal, fénymásoló asztal,
kétoldalas számítógépasztal,
olvasóasztal, ülõpadok kerültek elhe-
lyezésre. 

Az olvasóteremben 1 db sarok
könyvespolc által sikerül a zsúfoltságot
ideiglenesen megszüntetni. 

Köszönjük, hogy támogatásukkal
könyvtárunk tovább bõvült és szépül-
hetett, s esztétikus környezetbe térhet-
nek be olvasóink.

O.Bné

Az I.Tisza-Menti Lovas Sportkör 2007.02.11-én alakult 23
fõvel, tornyospálcai székhellyel. 
2007-ben 10 rendezvényt szervezett az egyesület, ebbõl 6
volt bajnoki forduló.
Sikerült beszerezni a mûködéshez szükséges eszközöket:
szám- és labdakészletet, selybakészletet, fotocellás
idõmérõt.
2007-es eredmények a bajnoki fordulók pontszámai
alapján:

I. Varga Sándor (Nyírmada, Varga-Farm)
II. Pólyán Gábor (Tornyospálca)

III. Bányai Sándor (Ilk)
A fogatok az elõzõ évhez képest nagy változáson mentek
keresztül. Mindenki teljesítette a C-kategória feltételeit.
Egyesületünk minden hajtója C-kategóriás rajtengedély
vizsgát tett, mely oklevelek a 2008. január 12-én tartott
lovas-bálon kerültek kiosztásra.
2008-ra tervezett rendezvények:

május 1. Gyüre (bemutató)
június 1. Nyírlövõ (bemutató)
június 15. Vásárosnamény (bajnokság)

június 22. Fényeslitke (bajnokság)
július 6. Tiszamogyorós (bemutató)
július 13. Gyulaháza (bemutató)
július 27. Tornyospálca (bajnokság)
augusztus 3. Ajak (bemutató)
augusztus 17. Gemzse (bajnokság)
augusztus 24. Döge (bemutató)

A bajnoki fordulókban, legjobban szereplõ három fogat
szeptember 21-én, Mátészalkán C-kategóriás csapatdön-
tõn vesz részt. Az egyéni megmérettetés október 5-én,
Napkoron kerül megrendezésre.

Reméljük idén is hasonlóan színvonalas versenyt sikerül
rendeznünk Tornyospálcán, mint tavaly. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a támogatóknak és az
önzetlenül segítõknek, hogy közremûködtek a ren-
dezvény lebonyolításában.  

Pólyán Gábor
a Sportkör elnöke
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NÉPSZAVAZÁS   2008. 

Könyvtári korszerûsítés
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Az õsi Kollégium abban az esztendõben töltötte be 450.
évét, amikor érettségire készültem. 20 éve már mindan-
nak, aminek tanúja, résztvevõje lehettem, s mindmáig
emlékszem 1988 eseményeire. Mi végzõsök, - fest-
ményrõl ránk nézõ Kálvin szigorú tekintete elõtt - színre
vittük iskolánk négy és fél évszázadát, s rám Csokonai
szerepét osztották. Elõttem van még mindig a mozdulat,
miután elmondtam egyik versét, az iskolától való elbúcsú-
zásomat a tógámtól való megfosztás jelentette, amelyet le
kellett vennem, egy szék karfájára letenni és fel nem
nézve indultam el a cívis városból. Szólt a harang,
"gyászra kongatják. Temetéskor, amikor nagy halottat
kísér a város, így szoktak nálunk harangozni." - ahogy azt
Szabó Magda írja a Szent Bertalan nappala utolsó
soraiban. 
A következõ emlékképen, 1988 tavaszán egy szavaló
versenyen egy nehéz verset mondok: Dsida Jenõ
Nagycsütörtök címû költeményét. Nem én választottam,
ez volt a kötelezõ. Furcsa szorításba kerültem, mert a
szabadon választott versem József Attila Ódája volt, a
szerelem csillámló sziklafalán ülõ költõ bízik abban, hogy
lesz találkozás, mert majd viszi a vonat, s talán még ma
meg is találja a kedvesét.  Dsida ellenben egy pályaud-
varon ül, - nincs csatlakozás - csak ül 6 órán át, s a borza-
lom keríti hálójába, a nagycsütörtöki halálfélelem, mert
akikre számíthatna, azok alszanak. 
Végül felrémlik egy tétova mozdulat az érettségiztetõ
bizottság elõtt. A magyar tételek felett remeg a kezem,
egyet végül megfogok, s megfordítva olvasom a címet:
Egy modern költõ verse. Pilinszky Négysorosát választot-
tam, s arról beszéltem, milyen ellentét szavak állnak

egymás mellé.
Három vers, három élmény, amelyekrõl nem hittem, hogy
egy nap egy közös gondolattá szövõdnek össze, s együtt
mondjuk el nagycsütörtök történését.
Nehéz egy olyan útra lépni, amelyet nem mi választunk,
amelyre rá kényszerítenek. Csokonainak ott kellett hagy-
ni Debrecent, a biztonság helyét: megszokott ágyát, a
kedvenc ivóját, legjobb barátait. Mennyire nehéz utolsó
búcsút venni azoktól, akik eddig betöltötték az életünk.
De sok nagycsütörtöki éjszakánk, nappalunk van, mert a
jó, a siker, s a taps hamar a múlté: aggódva keresel a
másik szemében biztatást, erõsen szorítod a kezét, de
tudod, hogy néhány perc múlva el kell engedned. 
Ennél csak az szörnyûbb, amit Dsida átél: nincs csat-
lakozás az emberi szívekhez, az elhagyatottságnak és
kiszolgáltatottságnak állomásáról nem indítanak vonatot.
Mikor mindenki - Péter, János, Jakab, Máté…Te és én -
alszunk a közöny, fáradság, tehetetlenség kényelmes
vánkosán, s álmaink királyi székrõl szólnak, hisz néhány
perce még a Mester térdelt elõttünk, s lábunkat tisztára
mosta.
De eközben a szegek már alattomosan várakoznak, hogy
megsebezzenek. Õk a látszat ellenére nem alszanak, már
készülnek, hogy keresztbe verve végpontok legyenek
kézen és lábon, Isten üdvtervén, megváltásunkon. Már
csak néhány óra, ácsolják a Golgotai keresztet, s Jézusra
nézve tudjuk: "ma ontják véremet."

Szántó József

AZ ÉN NAGYCSÜTÖRTÖKÖM
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Hangoló
Húsvéthoz közeledvén, a tavaszi várakozás jegyében készült a
2008-as év elsõ kiadványa, túl egy országos, nagy horderejû,
véleményeket megosztó népszavazáson. Próbáljunk most mégis
egységesek lenni és településünk lakójaként befo-
gadóképességet tanúsítani az itt folyó történések iránt.
Mindehhez szükséges, hogy a kritikai hangvételüket is engedjék
szabadon, -ezt meg is szokták tenni-, de a pozitív
véleményezéstõl se "riadjanak" vissza. Higgyék el, nekünk, akik
dolgozunk ezen a kiadványon, szükségünk van a vissza-
jelzésekre és a bátorításra!  Ne legyenek közömbösek és passzí-
vak, hanem nyíltak és támogatóak. Hisz ez a lap Önöknek szól,
Önökért készül! 

Ennek érdekében próbáljuk interaktívvá tenni, várva a
véleményeiket, kérdéseiket. Tegyük nyitottá, még inkább nyitot-
tá. Ehhez kellenek Önök, az olvasók is!
Ha figyelemmel kísérték az eddigi számokat, láthatják, hogy

próbálunk többoldalúak lenni és többeket megszólaltatni,
bemutatni a lapban. Ezt a megkezdett hagyományt bõvítjük
azzal a szándékkal, hogy a falu emberéhez intézett kérdésre
kérünk véleményt, érzelem kinyilvánítást. 
Mindezeken túl várjuk Önöktõl, hogy olyan kérdésekkel "bom-
bázzák" az önkormányzatot, a polgármestert, képviselõket, ame-
lyek megválaszolása közérdeklõdésre tarthat számot. Ezen
kérdéseiket a tornyospalca@icedsl.hu email címre elektronikus
vagy a polgármesteri hivatalba hagyományos levélként elküldve
választ kaphatnak következõ kiadványunkban.

Próbáljon hát Tisztelt Olvasó úgy mazsolázni a Pálcai Naplóból,
hogy közben tudatosodjon Önben: személy szerint Önnek
készült és az Ön megelégedését kívánja szolgálni!

Megtisztelõ figyelmüket megköszönve kívánunk a húsvéti
megtisztuláshoz tavaszias lendületet, frissen sült kalács illatot,
tarka hímes tojással telt kosarat, pacsuli mentes locsolkodást, s
néhány pihentetõ órát a kiadvány olvasgatása közben!

- a szerkesztõ-

Juhász Gyula

Szikratávirat

Testvérek! Emberek!

Közös veszélyben fogjatok kezet!

Bajtársak! Szenvedõk!

Boruljatok le a Jóság elõtt!

Bukottak! Gyõzöttek!

Az igazságban egyesüljetek!

Hívõk! Kételkedõk!

Az ember vérzik: szeressétek Õt!

Harcosok! Álmodók!

Mindnyájatokban egy bús szív

dobog!

Testvérek! Emberek!

Ne öljetek már! Ölelkezzetek!



10 Pálcai NAPLÓ 2008. március

Hagyományainkhoz híven, ismételten bemutatunk településünk idõs lakosai közül néhányat, akik megélt
élettapasztalatukkal, példaértékûvé szolgálnak, az ifjabb korosztály számára. Felemelõ élmény volt mind-
annyijukkal beszélgetni. Köszönjük, hogy megosztották velünk, életük legfontosabb eseményeit. Kívánunk
mindannyijuknak, nyugodt, békés, egészségben bõvelkedõ éveket!

,, Úgy éltem én, ahogy itt élni kell!
ahogy érdemes élni !

Egy emberöltõt éltem, - de a sorsom
történelem és ezer évnyi!"

(Váci Mihály)

Szomjasi Gézáné, 
szül.: Kovács Erzsébet

76 éves, 1932. augusztus 16-án született, Tornyospálcán. 49 évi boldog
házasság után vesztette el férjét, azóta özvegyen él, kisebbik fia családjával. Két
fiú gyermeke, 4 unokája és két dédunoka boldogítja idõs kori életét. Fiatal kori
életében, a helyi Tsz-ben dolgozott, majd a kisvárdai Fényforrás gyárban,
nyugdíjazásig pedig a MÁV eperjeskei átrakó pályaudvaron. Legfontosabb volt
számára a család, a gyermekei iskoláztatása. Az unokák nyári szünidõben, a
nagymama szeretõ gondoskodását élvezik. Életre szóló élmény volt számára, a
dédunoka keresztelõje, Spanyolországban. Csodálattal beszélt az országról az
ott élõ emberek kultúrájáról.

Kaibás Ferencné, 
szül.: Vaszil Erzsébet

81 éves, 1927. május 23-án született, Tornyospálcán. 42 évig élt boldog
házasságban, 1989. évben vesztette el élete párját, azóta özvegyen él, Katika
lánya családjával. 3 gyermeke, 6 unokája és 7 dédunoka idõs kori életében is a
legfontosabbak. A Mûvelõdési házban üzemelõ BÜFÉ-ben dolgozott, valamint
a Mozi üzemben pénztárosként. Alapító tagja volt a Nyugdíjasklubnak, az
országot járva népi játékkal hírnevet szereztek Tornyospálcának. Élelmiszercso-
magjából soha nem hiányzott a töltött káposzta, ezért el is nevezték, ,,káposztás
néninek". Az elmúlt év legnagyobb családi eseménye, a 80. születésnap megün-
neplése volt. Népes családja, élõ zene mellett ünnepelte Bözsi néni születés-
napját.

Varga Mihályné, 
szül.: Molnár Emma

76 éves, 1932. 04. 01-én született, Rétközközberencsen. Férjét nagyon korán
elvesztette, 36 éve özvegyen él. 2 fiú gyermeke közül, Mihály nevû fiát is 45
évesen vesztette el, melyet mind a mai napig nehezen tud feldolgozni.
Fájdalommal tele életét, 2 unokája, Mihály és Attila szeretete kárpótolja. Unokái
szinte mindig vele vannak, õk adnak értelmet életének. Hosszú ideje cukor-
betegségben szenved, emiatt állandó gyógykezelésben részesül. Emma néni
nehéz életét, özvegyen maradt menye segíti, támogatja.

Molnár István

78 éves, 1930. 11. 22-én Benken született. 2 gyermeke és 4 unokája van.
Munkás éveit, a Közúti Igazgatóságnál kezdte, és 43 ledolgozott év után, innen
ment nyugdíjba is. Példaértékû ez a munkahelyi hûség.  Hûségét, munkásságát
többször is  ,,Kiváló dolgozó" kitüntetéssel ismerték el. Feleségével, Ilonka
nénivel nehéz körülmények közt kezdték életüket. Kétkezû munkájuknak
köszönhetõen szerezték meg szépen berendezett otthonukat. Mindkét gyer-
meküket taníttatták, üdülésre, pihenésre nem jutott idõ. Életüket egymás iránti
szeretet, megbecsülés jellemzi.

Arcképcsarnok Községünk tisztes korú polgárai
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Csomós Mária

78 éves, 1930. január 20-án született, Tornyospálcán. 1947-ben kötött
házasságot, de rövid idõ után elvált. A katolikus hite melletti tartása miatt,
nem ment újból férjhez. 1 gyermeke, 2 unokája és 2 dédunokája van.
Életében mindvégig mezõgazdasággal foglalkozott, a Tsz-ben 24 évig
dolgozott, innen ment nyugdíjba. Egyedül él, de fiával és családjával
szinte mindennap találkozik, hiszen közelében élnek. Istenbe vetett hite,
szeretete teszi teljessé az életét, a vasárnapi misérõl soha nem hiányzik.
Hálával tartozik a jó Istennek, hogy megérte ezt a szép, öregkort.

Pataki József

77 éves, 1931. 08. 26-án született, Tornyospálcán. 2 gyermeke, 3 unokája
van, a nagyobbik unoka már érettségi elõtt áll. Mindkét gyermeke felsõfokú
végzettséggel rendelkezik. 1953-tól a Tejipari Vállalatnál mûszak
vezetõként dolgozott. 1970-tõl az ÁFÉSZ-nél Tüzép telepvezetõ, majd
boltvezetõ. Munkája elismeréseként, munkáltatója két alkalommal is
,,Kiváló dolgozó" kitüntetésben részesítette. Egészségügyi problémái miatt,
1987-tõl rokkant nyugdíjas lett. Nyugdíjas éveit gyakran,  gyermekei és
unokái körében tölti. 

Legény Józsefné, 
szül: Kaibás Erzsébet

81 éves, 1927. január 29-én született, Tornyospálcán. Nyugdíjazásáig a
Tsz-ben dolgozott.  17 éve veszítette el élete párját, azóta özvegyen,
egyedül él. Amíg élt, egymást támogatva, szeretetben élték életüket.
Testvéri szeretetben élt Anna testvérével is, de mióta múlt év májusában
elvesztette nagyon megviselte a hiánya. Keresztlánya Marika, mindenben
segíti, igazi támaszt és vigaszt nyújt. Bözsi néni otthonát, saját készítésû,
csodálatos hímzések díszítik, mely a kézügyességét dicséri.

Danku András

75 éves, 1932. augusztus 25-én, Tornyospálcán született. 1962. március 3-
tól boldog házasságban él feleségével, Balogh Ágnessel. 3 gyermeke, 6
unokája van. Számára legfontosabb életcélja a gyermekeinek  taníttatása
volt. Egyéni gazdálkodó, majd 1963-tól 1974-ig állatgondozó volt a Tsz-
ben. 1974-tõl 1990-ig a MÁV-nál dolgozott, innen ment korkedvezménnyel
nyugdíjba. Nyugdíjasként, jelenleg is gazdálkodik. Szívesen gondol vissza
fiatalkori életére. Gyakran van gyermekei körében, mert szívesen látogat-
nak haza az apai házhoz.

T.Jné
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Anyakönyvi hírek

Végsõ búcsút vettünk tõlük

"Tarka mezõk, lombos erdõk vigyázzák örök álmukat!"

Kopogtatott a gólya

"Azért mert szerettek jöttem e világra 
S lettem új fény,csillag,szülõk boldogsága. 
Szeressetek mindig igaz szeretettel 
A kincsetek vagyok,pici kincs,de Ember!"

Tornyospálcán 
kötöttek házasságot 

"Megszegem az emberek közötti
magány kenyerét!
Cipómból néked is török,
Így osztom véled sorsomat."

2007. augusztus 28.

Ruprecht István 
és 

Kovács Hajnalka 

2007.szeptember15.

Bócsi László 
és

Legény Csilla 

2007. szeptember 20. Nagy János
2007. szeptember 22. Varga László
2007. szeptember 22. Móré András Endre
2007. szeptember 24. Polyák Imre
2007. október 2. id. Miku János
2007. november 24. Rusznák János
2007. december 10. Bubonyicz Sándor
2007. december 26. Für Imréné Mihály Julianna
2007. december 30. Tóth Imre
2008. január 9. Szilvácsku István
2008. január 10. Dicsõ Gusztávné Agárdi Hunória
2008. január 27. Csercsák János
2008. február 4. Orbán BélánéSzikora Margit
2008. február 4. Gazsi Ernõné Rengõ Ibolya
2008. február 5. Galambos Gáborné Szabó Margit
2008. február 10. Tóth András
2008. február 22. Horváth István
2008. február 29. Répási János
2008. március 4. Cselepák József
2008. március 8. Tóth Istvánné Csizmadia Rozália

Születési dátum név Édesanyja neve Édesapja neve

2007. augusztus 23. Kaibás Marcell Bozsó Annamária Kaibás Miklós
2007. augusztus 23. Csépke Szabolcs Király Edit Csépke Csaba
2007. szeptember 22. Farkas Róbert Orgován Angéla Farkas Róbert
2007. szeptember 26. Szatmári Erik Hudák Zsuzsanna Szatmári Ferenc
2007. október 18. Nagy Bianka Rusznák Mária Nagy József
2007. október 29. Szabó Bence Nagy Márta Szabó János
2007. november 12. Németh Vanessza Juhász Zsuzsa Németh Csaba
2007. november 14. Nánási Noémi Puskás Angéla Nánási László
2007. november 24. Rinkács Ádám Tenki Tünde Rinkács Kornél
2007. december 4. Barabás Luca György Beáta Barabás József
2007. december 10. Lakatos István Hamza Tünde Lakatos István
2007. december 21. Orgován Béla Orgován Johanna Lakatos András
2007. december .26. Nagy Orsolya Petykó Irén Nagy István
2008. január 6. Takács Norbert Mezõ Kornélia Takács Norbert
2008. január 29. Tóth András Armandó Tóth Zsuzsanna Tünde Máté András
2008. február 1. Csáki Ádám Szalontai Mária Csáki József
2008. február 10. Lengyel Csaba István Miku Gabriella Lengyel Csaba
2008. március 1. Kovács Viktória Angyal Ágnes Kovács László



A Faluházban egész évben változatos programokat szervezünk,
az elmúlt évben újszerû rendezvényeket is becsempésztünk a
munkatervünkbe.
- Augusztus 3-án nyári foglalkozás keretén belül kerékpártúrát
szervezetünk a László tanyára. 
- Szennai Valéria önálló tárlata szeptember 21-én nyílott meg  a
Vadászteremben. A mûvésznõ egy gyönyörû csendélettel
bõvítette a Kastélygalériát.
- ROCK SINGERS BAND koncertjére került sor szeptember 28-
án. A zenekar rockzenészekbõl, a 60-as, 70-es és 80-as évek
külföldi és hazai rockegyüttesek zenéit játszották. A tagok
képzett zenészek, zenekonzervatóriumot végeztek.
- Október 4-én Makay Béla író Túristvándiból látogatott
Tornyospálcára, hogy elõadást tartson az érdek-
lõdõk részére. Elõadásának címe: ,,Gyógyítás
fûvel-fával". A résztvevõk cickafark gyógyteát és
kapros lángost kóstolhattak.
- Nagy érdeklõdés közepette tartott ter-
mészetgyógyászati elõadást október 18-án Kasza
Ferenc, a településünkön élõ nyugdíjas bányász.
- ,,Egészségesen" címmel tartott jó hangulatú
elõadást, az egészséges táplálkozásról és
egészséges ételekrõl Bubonyicz Istvánné
élelmezésvezetõ november 14-én.
- Nagyfokú érdeklõdés jellemezte az elsõ
megrendezésre kerülõ fafaragó kiállítás megnyi-
tót november 16-án. Számos mûvész mutatta be
alkotásait, többek közt Szabados István, Hibály 

Róbert, Veres Sándor, Gáti Marianna, Nejzsák Erika, Irina Dahlke,
Rosengard Béla és Csoma Gergely. A kulturális mûsorban fel-
lépett Móré Titanilla szavalattal, a Napsugár Táncegyüttes nép-
tánccal és a mándoki ,,Tiszakönyök" citera zenekar.
- Egy tût sem lehetett volna elejteni az elsõ alkalommal megren-
dezett DIVATBEMUTATÓN november 24-én. A színpadon közel
50 kis és nagy manöken mutatta be a tehetségét, és természetesen
a Turtóczki Mariann és Polgárné Kormány Marika által köl-
csönzött ruhákat. A koreográfiát Móré Gáborné állította össze, a
technikus Dicsõ Gábor volt, a mûsort Móré Zsanett vezette.
- A Tornyospálca Községi Közalapítvány támogatásával közel 150
alsó tagozatos és óvodás gyermek élvezhette a december 6-án
megtartott  ,,Holle anyó" címû népi bábjátékot. A mesét
a  ,,Matyi mûhely" tagjai adták elõ, akik Nagyváradról érkeztek

- November 16-án KARAOKE Party került megren-
dezésre, ahol közel 150fõ vett részt. A zenét Kovács
Viktor és Leca Mihály szolgáltatta.
- Dr. Mezey Károly színes, diavetítéssel egybekötött
elõadása várta az érdeklõket december 12-én,  ,,Séta a
természetben" címmel. A természet csodáiról, állatairól
rengeteg diát vetített a sebész doktor.

- Az ÁMK Faluiház szervezésében került sor Agárdy
Sándor ÁMK Igazgató elõadására december 17-én,
,,Lehajolni egy fûszálhoz" címmel. Az elõadás témája
nem csak a természetre vonatkozott, hanem arra hívta
fel a figyelmet, hogy ha letudunk hajolni egy fûszál-
hoz, akkor tudunk idõt szentelni ember társainkra is

ebben a rohanó világunkban.
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Sivadó János görög katolikus esperessel a megválto-
zott húsvéti ünnepvilág jegyében. 
Ismerkedés Istenhez tartozásának gyökereivel és a
világ jelen állapotáról szóló véleményeivel.

G.T.Zs: - Esperes úr, milyen korán alakult ki Önben
az Istenhez tartozás tudata és milyen lépések vitték a
papi hivatás felé?
S.J.: - Már 4 éves koromtól az oltár körül szolgáltam,
s egészen 18 éves koromig ministráltam. A vasár-
napok megszenteléseként istentiszteleteken vettünk
részt a családdal. Ez természetes velejárója volt a
pihenõ napoknak. Érettségi után igen nagy számú
volt a papi hivatást választók száma.. Mindössze 5
hallgatót vettek fel, akik közé én nem kerültem be.
Személyesen a püspököt kerestem fel, hogy elhiva-
tottságomról meggyõzzem. Õ ígéretet tett, felvesz a
következõ évben. A felvételi idején a püspök szanatóriumi
kezelés alatt állt,  de nem felejtett el gondoskodni ígéretének
beváltásáról. 
1961. június 30-án aztán felszenteltek és 1962. február elsejétõl
Mándokon kaptam lelkészi kinevezést. Itt 11 évig szolgáltam
Istent és a gyülekezetet, tevékenységem ideje alatt épült fel a
templom.
G.T.Zs.: - Hogyan került esperes úr Tornyospálcára?
S.J.: - A mándoki szolgálat közben 11 filiám is volt, amely olyan
feszített életvitelt eredményezett, hogy súlyos gyomorfekélyem
keletkezett. Választanom kellett: az életem vagy a hivatásom
folytatása más formában. Így kerültem 1973. szeptember elsején
Tornyospálcára feleségemmel és 6 gyermekemmel. A legkisebb
lányom már itt született.
G:T:Zs.: - Köztudottan népes családnak örvendhet esperes úr.
Milyen érzés, ha összejön teljes létszámmal a család?
S.J.: - A 7 gyerekkel és 26 unokával évente többször összejövünk.
Ildi 3, János 8, László 3, Márti 5, Csaba 3, Miklós 3, Dóri 1 unoká-
val ajándékozott meg bennünket. A 7 gyerekkel és 26 unokával,
s olykor a többi rokonnal együtt 40-en is körbeüljük a családi
asztalokat. A földi élet értelmét látom ilyenkor megtestesülni.
Meghatóan szép, amint a zenével aktívan foglalkozó unokáink
házi koncerttel lepnek meg bennünket.
G.T.Zs.: -  Folytatják - e a gyerekek az Isten szolgálatát esperes
úr példáját követve?
S.J.: - Igen, 3 fiamat már felszentelték, a negyedik még  elõtte áll.
Nejemmel, akivel 46 éve élünk összetartó szeretetben, s aki az
egyházközségnél velem együtt szolgál nagy megelégedéssel
látjuk mindegyik gyermekünk életében az isteni szolgálat elhiva-
tottságát.

G.T.ZS.: - Hivatásából adódóan nagyon sok esetben volt aktív
részese mások boldogságának, örömének, de gyászá-

nak is. Lehet-e hozzávetõlegesen számszerûsíteni,
hogy hány házasságkötés, keresztelés és temetés
fûzõdik az Ön személyéhez Tornyospálcán?
S.J.: - Pontos adatokkal készültem. 172 esetben
kötöttem össze fiatalok életét a házasság
szentségében. 763 keresztelésben lehetett részem,
viszont már 478 lelket búcsúztattam el a földi
világtól s indítottam útjára az öröklétbe. Ez fájdal-
masan nagy szám. Közöttük sok olyan régi hív
volt, akik nagyon készségesek és aranyosak
voltak. 
- G.T.Zs.: - Milyennek látja esperes úr a mai tár-
sadalom vallásgyakorlatát és erkölcsi normáit?

-S.J.: - Sajnos a hívek vallásgyakorlata nagyon
rendszertelen, s ugyanez tapasztalható a hitoktatás-

ra járáson is a gyerekek esetében. A példamutatás és az irányí-
tottság a szülõi részrõl nem megfelelõ. Sokak erkölcsi élete a
viselkedésükben is meghatározó. Kétségbeejtõen sok durvaság
tapasztalható.
-G.T.Zs.:Változott-e a helyi lakosság emberi minõségében az Ön
itt tartózkodása óta?
-S.J.: - Igen, jelentõsen. Ha csak visszaemlékszem arra, hogy
régen végigmenve a falun több embercsoportot lehetett  látni
beszélgetni, kártyázni, jelképezve ezzel az egymásra figyelést, az
összetartozást. Manapság sokkal inkább a felületesség jellemzi az
embereket, ami megmutatkozik  a  szeretetben is.  Továbbá  az
irigység, a gyûlölet, ami a gyerekeknél is kiütközik, hiszen ezt
látja mintaként a felnõttõl.
- G.T.ZS.: - Mi lenne az Ön személyes üzenete Tornyospálca lako-
sainak a húsvéti ünnepet megelõzõ idõben?
- S.J.:  - Jó lenne, ha a húsvét örömére fel tudnának készülni és
lelkileg felvértezve ez a mindennapi viselkedésükben is megnyil-
vánulna. Az emberi összefogást, a megértést és a toleranciát  az
egyéni érdekek elé  kell hogy emeljék. Jó lenne, ha mindenki
eljutna ahhoz az érzéshez, amely a megelégedéssel élést ered-
ményezné az egyénekben. Tanulják meg értékelni egymást!
Szeretném, ha a bezárkózást felváltaná a törõdés és a figyelem
egymás iránt!
- G.T.ZS.: Esperes úr,  kívánok Önnek nagyon jó egészséget,
töretlen elhivatottságot, soha nem lanyhuló jobbító szándékot, a
mindennapok feladatainak ellátásához türelmet!
-S.J.:   Köszönöm szépen. Én is erõt kérek a jó Istentõl, hogy az
aranymisét még megtarthassam, s majd úgy vonulhassak nyugál-
lományba földi küldetésemet teljesítve.

Lélekemelõ beszélgetés

Változatos programok a Faluházban



- 2007. szeptember 25-én a Cigány Kisebbségi
önkormányzat 30.000,-Ft-al támogatta a
cigány tanulók vásárosnaményi kirándulását. 
- Szeptember 28-án Nyírbátorban 40 tanuló
vett részt a Szüretifesztiválon. 
- Okóber 5-én az aradi vértanúkra
emlékeztek. Azokra a hõsökre, akik vér-
tanúhalált szenvedtek a hazájukért.
- Október 2-án paprikás krumpli fõzõverseny
került megrendezésre a Faluház parkjában.
Minden osztály elkészítette a szülõk segítségével
a finom ételt. Az SZMK 30.000,-Ft. értékben, 15 db tortát ajánlott
fel a versengõ osztályoknak.
- Fõhajtás az 1956. október 23-ai események évfordulóján. A
köszöntõt Szántó József a Kulturális bizottság elnöke mondta,
majd a 8. osztályos diákok adtak ünnepi mûsort, melyet Miklós
Mária osztályfõnök tanított be.
- A Magyar Tudomány Ünnepe a TIT Jurányi centrum
szervezésében került megrendezésre november 6-án a
Faluházban. Színes program várta a nagyszámú meghívott
vendégeket.
- Taneszköz vásárlásra került sor a "Szabolcs vezér" Általános
Iskolában, 86.500,-Ft értékben informatikai eszközöket
vásároltak. A ,,Mesekert" Óvodában 653.000.-Ft-ot udvari
játékokra költöttek.
- Rendhagyó zenei óra került megrendezésre november 22-én. A
szatmárnémeti Zenei Liceum növendékei adtak számot zenei
tudásukról az iskola tornatermében, Bertók Béla vezetésével.
-Kompetencia és az oktatás címmel került megrendezésre
november 29-én a tanácskozás. A rendezvényre a kisvárdai
kistérség iskoláiból közel 120 pedagógus érkezett.
- Iskolánk 46 tanulója vett részt Nyíregyházán a Bujtosi
Szabadidõcsarnokban rendezett hagyományos ,,Téli gyermek-
találkozón", ahol színes programok várták a megye számos
részérõl érkezett iskolásokat.
- A bábszakkör, melynek vezetõje Pásztor Balázsné tanárnõ
december 3-án az I. számú óvodában bábelõadást tartott.
- Igazgatói értekezlet december 10-én, a Felsõ-Szabolcsi

Iskolaszövetség, a TIT Jurányi Egyesület
kisvárdai szervezete és tornyospálcai ÁMK
szervezésében került megrendezésre. 
- Karácsonyi hangverseny december 13. A
Muzsika Zeneiskola növendékei adtak szá-
mot tudásukról az iskola tornatermében.
- Adomány: Agárdi Imre és Rinkács Zoltán
egy-egy fenyõfát ajándékozott az ÁMK
,,Szabolcs vezér" Általános Iskolába és a
,,Mesekert" (I.sz.) Óvodába.

- Karácsonyi ajándékok: Dr. Kapolyi László és Dr.
Legény Zsolt Országgyûlési képviselõk ajándékkal lepték meg az
ÁMK tanulóit. Továbbá egy színes Tv-t és egy DVD lejátszót
ajándékoztak az iskolába és az óvodába. Dr. Patakiné Dr. Barát Ida
20.000.-ft értékben édességet adományozott.
- Karácsonyi mûsor december 20-án. Meleg hangulatú ren-
dezvényen a tornyospálcai betlehemes címû mûsorral léptek fel az
5. a. és 5. b. osztály tanulói az osztályfõnökök irányításával,
Molnárné Bacskai Ilona és Poncsák Istvánné tanárnõkkel.
- Gyógyteafõzõ napok az ÁMK-ban. Elsõ alkalommal, de hagyo-
mányteremtõ szándékkal rendezték meg az iskola dolgozói és
diákjai január 14-18 között,  a gyógyteafõzõ napok névre keresztelt
rendezvényt. Az iskola udvarán felállított üstben mindennap más-
más gyógynövényekbõl készítettek teát az SZMK támogatásával.
- Január 24-én, Gáspár Béla kisvárdai vállalkozó 2 db gipszkartont
adományozott az iskolának, a büszkeségeink táblához.
- Az iskola tanulói bekapcsolódtak a szelektív hulladékgyûjtésbe.
Az aulában egy nagyméretû konténert helyeztek el, amelybe a
diákok a veszélyesnek számító használt elemeket dobhatják.
- Hátrányos helyzetû gyerekek vehetnek részt informatikai
képzésen, összesen 12 fõ, Balogh József irányításával.
- Az idén rendhagyó módon került megrendezésre a farsangi ren-
dezvény a Diákönkormányzat szervezésében. Minden osztály
különféle mûsorszámmal készült, volt lakodalmas, Balázs és Fábry
show, bohóctánc, humoros mesejelenet és sok-sok tánc.
- Február 27-én Nyílt napot tartottak az iskolában, minden érdek-
lõdõ szülõ részt vehetett a tanítási órákon.

M.Gné

Az ÁMK.  ,,Szabolcs vezér" Általános Iskola hírei
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- Felnõttképzés indul a Faluházban: TB-ügyintézõ, élelmiszer és
vegyi áru eladó,  zöldség-gyümölcs  eladó, takarító és burkoló
szakmákban.
- Az év utolsó napján ismét lehetõséget teremtettek a szervezõk a
faluházban az óév búcsúztatására. Terített asztal, finom falatok,
kellemes társaság és jó zene várta a fiatalságot
.A zenét Dicsõ Gábor szolgáltatta.
- Gyermekek nagy örömére telt házas cirkuszi elõadás volt látható
a Színházteremben 2008. január 16-án. A színpadon bûvészmu-
tatványok, zsonglõrök kápráztatták el a kis nézõket.
- Nagyszabású Nótaest megrendezésére került sor február 9-én.
Feledhetetlen estét tölthetett a helyi közönség a faluházban, a
csarodai ,,Balla Gyula" Faluház Mûvészeti körének tagjaival. 
Énekeltek népdalokat, nótacsokrot, katonadalokat és slágereket.
- Egy tût sem lehetett volna elejteni február 15-én, a vetítéssel egy-
bekötött rendezvényen. Erõss Zsolt az elsõ magyar hegymászó
aki meghódította a Mount Everest, színes, szórakoztató, látványos
elõadást tartott az érdeklõdõk részére.

- A tavalyi évhez hasonlóan ismét megrendezésre került a csöröge
sütés. A farsangi finomságot az  ,,Egyetértés" Nyugdíjasklub tagjai
készítették: Herczku Andrásné, Kelemen Józsefné és Pipoly
Zoltánné. A 4. b. osztály örömmel fogadta a hagyományõrzésnek
ezt a formáját, a falatozás mellett szó esett a farsangi szokásokról
és a fánk eredtérõl.
- Megalakult 2008. március 11-én a Faluház keretein belül, a Fiatal
Anyukák Klubja. Összeállították az éves programjukat, az elsõ
foglalkozás a húsvéti népszokásokhoz igazodik. 
- Március 12-én a 6. b. osztály részére Móré Gáborné
mûvelõdésszervezõ ünnepi vetélkedõt szervezett, március 15-hez
kapcsolódóan. Felelevenítették az 1848-as eseményeket. Minden
résztvevõ tanuló kapott ajándékba egy nemzetiszínû kokárdát.
Ezek voltak az elmúlt idõszak eseményei a Faluház életében.
Szervezünk vásárokat, termékbemutatókat havi rendszerességgel.
Internet és számítógép használattal, fénymásolási lehetõséggel
állunk a lakosság szolgálatában.

Foci hírek!
Községünk futballcsapata 2007. augusztus 19-én ismét
elindult a megyei III. osztályú csapatok részére kiírt
bajnokságban. A játékos keret az elõzõ szezonhoz
képest nem nagyon változott, mivel a költségvetésünk
elég szûkös, és nem nagyon van lehetõségünk más
településrõl megoldani az utaztatást. Azért így is van
néhány idegenlégiósunk. A helyi focistáinkon kívül
szerepelnek még a csapatban mezõladányi és újkenézi
fiatalok is. Úgy gondolom, hogy a csapat nem vallott
szégyent az õszi teljesítményével, igaz hogy a tabellán
elfoglalt 8. helyünk elég messze van az elsõtõl, de biz-
tos vagyok benne, hogy a tavaszunk sokkal jobban fog
sikerülni. Már csak azért is, mert idehaza még mindig
veretlenek vagyunk, és ha néhány idegenbeli meccset
is sikerül megfognunk, egész biztos, hogy a tavalyihoz
hasonló eredménnyel fogjuk zárni a bajnokságot. 
Voltak olyan hangok, hogy a csapat megszûnik. Hát

akkor most szeretnék eloszlatni minden kételyt.
Egészen biztos, hogy a bajnokság befejezéséhez ele-
gendõ pénz áll rendelkezésre, mivel az önkormányzat
ismét bevette a sport támogatását a költségvetésébe.
A múlt év õszén ezen a helyen egy kéréssel fordultunk
a sportszeretõ emberekhez, hogy aki tudja, segítse a
csapatot a szurkolói kártya megvásárlásával. Azt
tudtuk, hogy ez a kártya nem volt olcsó mulatság, de
bíztunk benne, hogy lesznek olyan szurkolók, akik
élni fognak a támogatás eme formájával. Most öröm-
mel közlöm, hogy sikerült 49 darab kártyát
értékesítenünk, és nagyrészt ezeknek az embereknek
köszönhetõ, hogy most betudtam számolni a focicsa-
pat életérõl. De nem feledkezhetünk meg azokról sem,
akik hétrõl hétre a pályaszélérõl a buzdításukkal
segítik a csapatot. Ezúton is szeretnénk megköszönni
az anyagi támogatást az Önkormányzatnak és a
szurkolóinknak egyaránt.

Bízva abban, hogy a következõ lapszámban is lesz

mirõl beszámolni, mindenkit szeretettel várunk a hazai
és az idegenbeli meccseken.
A szurkolói kártyát vásárlók névsora:
Dr. Legény Zsolt, Kaibás Tamás, Rusznák Ernõ, Csura
Mihály, Csépke Csaba, Kaibás Ferenc, Szilágyi István,
Torony József, Kaibás János, Szántó József, Balogh
Zoltán, Csépke Tibor, Kaibás Róbert, Gonda János,
Borsi Sándor, Sirola József, Id. Oláh Zsigmond,
Lukácsi Attila, Kónya Zoltán, Csura István, Vaszil
János, Balogh József (Kossuth u.), Kaibás Roland,
Kósa Zsolt, Csomós István, Kovács Miklós, Ifj. Miku
János, Mezõgazdasági Bolt (posta mellett)  3 kártya,
Hornyák György, Ésik Csaba, Rinkács Zoltán, Rinkács
Mihály, Dr. Kovács József, Ifj. Kulcsár István, Jámbrik
István, Szumutku Béla, Dancs János, Kormány József,
Agárdi Imre, Tóth Attila, Id. Dicsõ Gábor, Polgár
Bertalan, Szakszon Sándor, ÁMK, Dr. Angyal Sándor,
Ésik István, Feigel Tibor

Csépke Csaba
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Húsvétoló húsvét elõ 
I. A húsvét eredete
A zsidó húsvét ( pészah) az Egyiptomból
való kiszabadulás, a szabadság ünnepe. A
keresztény húsvét Jézus kín-
szenvedésének (ezen keresztül az
emberiség bûntõl való megváltásának), és
feltámadásának ünnepe. A két ünnep
annyiban kapcsolódik egymáshoz, hogy
Jézus feltámadása egy zsidó húsvéttal
hozható kapcsolatba, valamint mindkét
ünnep szimbolikájában jelen van az
áldozat - a zsidóknál a bárány, a
keresztényeknél Jézus, mint Isten báránya
- és a szabadság motívuma.

A húsvét napjának kiszámítása
Eredetileg a két ünnep idõben egybeesett,
majd 325-ben a niceai zsinat a keresztény
húsvétot a tavaszi napéjegyenlõséget (
március 21.) követõ elsõ holdtölte utáni
vasárnapjára tette. Mivel ez az idõpont
évrõl évre változó, ezért a Húsvét "mozgó
ünnep". Az ünnepet megelõzõ 40 nap a
nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének
emlékére. Ez a felkészülés, a lelki és testi
megtisztulás ideje.

Akár az Egyház életét, akár mindennap-
jainkat tekintjük, a húsvét ünnepének
mozgó volta jelentõsen befolyásolja
életünket. A húsvétot megelõzõ negyven
napos nagyböjt (ieiunium, quadragesima)
- éppen mivel megelõzi a húsvétot - min-
den évben más napon veszi kezdetét.
Mivel a nagyböjtöt megnyitó hamvazó-
szerda (dies cinerum) lezárja a farsangi
idõszakot, befolyásolja mindennapjainkat
is. A húsvét ünnepével  nem zárul le a
húsvéti ünnepkör, negyven nap múlva az
Egyház Krisztus mennybemenetelét
ünnepli (ascensio Domini). A húsvét után
ötven nappal a Szentlélek eljövetelének
ünnepe következik, a pünkösd (pente-
costes). Ezután következik Szentháromság
vasárnapja (Trinitatis), majd az azt követõ
csütörtökön Úrnapja (corpus Christi), mely
az Oltáriszentség ünnepe. Így végül is a
húsvét mozgó volta gyakorlatilag egy
nagyjából száz napos idõszak mozgást is
megszabja minden év elején.

Locsoló versek 
1.
Zöld erdõben jártam,
hol sok furcsa dolgot láttam.
Voltak ott illatfelhõben lebegõ leányok,
No meg nyulak által hozott piros tojások.
Sok legény kezében kölnivízzel szaladt,
S ki túl gyorsan,
Annak nadrágjában csak törött tojás
maradt.
Én nem vagyok sietõs, s furcsa bár a világ,
Elõttem mégis itt van egy csodás virág.
Locsolással vetnék gátat a múlandóság-
nak,
Ha ez tettem megfelelne eme szép leány-
nak.
2.
Korán reggel útra keltem,

Húsvéti finomság, mely sárgatúró
néven híresült el
Az alábbiakban bemutatott eledelt,
kizárólag húsvétkor és elviekben a kato-
likus vallású emberek fogyasztották. Mivel
az utóbbi kategóriának a recept írója nem
felel meg, és évek óta él eme eledel csodás
ízlelésének lehetõségével, bármely val-
lású, kulináris élvezetre vágyó személynek
ajánlja.

Recept:
Tegyünk fel 2 l tejet a tûzhelyre, felforrni.
Közben, 20 egész tojást habverõvel,
kíméletesen verjünk szét. Amikor már
semmiféle nyúlós elem nem zavarja
képletünket, kavarjunk bele 8 evõkanál
kristálycukrot és 2 csomag vaníliás cukrot.
Semmiképpen ne felejtsünk el egy lehelet-
nyi mennyiségû sót adni hozzá, mert az
mindig jól kihozza az étel ízét. No, a továb-
biak adagolása már a személyes ízlésünk
függvényében történjen. A szerzõ fél,
kisebb citrom héját darabokban bele
vágja, és 3 nagyobb darabos fahéjat is dob
bele. Amennyiben a manócskák mazso-
lapárti hangulatban vannak, egy csomag
mazsolát is szór bele. Semmiképpen nem
kötelezõ.
Ha már majdnem forr a tej, az eldolgozott
tojásos létyót lassan belecsorgatjuk, és
lassú tûzön, felvértezett, kellõ nyugalmi
állapottal megáldva folytonosan kever-
getjük. Amikor már úgy érezzük, hogy
minden erõfeszítésünk hiábavaló és a
karunk kezd zsibbadni, a meleg gõztõl
levetkõzni támad kedvünk, akkor
reménykedhetünk benne, hogy közeledik
a végkifejlet. A tojás ugyanis a tejben, kezd
túrószerûen összecsomósodni - hurrá, ez a
cél!- és további türelmes kutymolászás
után fehér habszerû képzõdményt bocsá-
tani ki az állagán belül.  /Ez még a túró-
sodó állag után jóval következik be./
No, ekkor örvendhetünk!
A korábban elõkészített steril, nagyalakú
gézt belehelyeztük egy nagy tálba, és a
"túrót" kialakult formája után beleenged-
jük. Közben a forrongó eledelképzõd-
ménybõl kicsipegetjük a fahéjat és a cit-
romhéjat - feltétlenül. A gézbe öntött túrót
minél inkább gömbölyded formájúra
próbáljuk összefogni, jól beletekerni, és jól
elkötni a szájánál. Mind e közben
melegtûrõ képességünk igencsak próbára
lesz téve, hisz a túró és az általa kibocsá-
tott gõz, forró ám!
Az ilyetén módon gömböckésre formált
sárgatúró - no már látjuk miért sárga,
korábban felfedeztük mitõl "túró"-, hûvös
helyen felakasztva kihûttetik.
Természetesen alatta elhelyezünk egy
edényt, mert a leve még csöpörészik ked-
vére. A korábban leöntött tejlevet kihûtve
fogyaszthatjuk. 
Legalább egy éjszakát hüledezzen a túró-
gömböc, majd szabadítsuk ki fogságából
és szeljünk belõle szeleteket. Sonkával,
kolbásszal rendkívül ízletes!

Ha már lemaradtunk a húsvéti elkészítés-
sel, a szerzõ külön engedélyével utólag is
hozzá láthatunk az elõvarázsolásához.

Jó étvágyat kívánok!

G.T.Zs.

Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!
3.
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat
várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a
lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virág-
nak.
Olyan lesz az arcuk tõle, mint a hamvas
virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!
4.

Bõrbõl van a locsolóm,
Nem kölni van benne,
Ha én azt most elõvenném,
Nagy röhögés lenne!
5.
Egy gondolat bánt engemet: 
Elfeledtem a versemet.

Húsvéti népszokások
A világ minden táján ünnepelnek valami-
lyen tavaszi ünnepet a nem keresztények is.
Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek
és megünnepelték a tavaszt, a természet
megújulását. A leguniverzálisabb szim-
bólum a tojás, mivel az a termékenységet, új
életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojá-
sok színezése, a "piros", vagy "hímes" tojás,
amit már az õsi Babilonban is csináltak.
Késõbb az egyiptomi templomokat is
kidíszítették velük tavasszal. Ma a legmes-
teribben díszített tojásokat az ukránok
készítik. 

Nyuszi fészkek
Piskótatésztát és vajaskrémet készitünk.
Pohárral kerekeket vágunk a süteménybõl,
ha nem elég vastag, kettõt kettõt összera-
gasztunk a krémmel, majd kivül is bevon-
juk. Kókuszdiót ételfestékkel megfestünk
zöldre, megszórjuk vele a kis tortácskák
tetejét, kistányérokra helyezzük õket, majd
mindegyiknek a közepére egy kis halom
tarka cukortojást rakunk. Ha van elég, lehet
egy néhányat a tányér szélén, köréje is
rakni. 

Húsvéti muffin
HOZZÁVALÓK:
25 dkg liszt, 20 dkg cukor, 2 egész tojás, 1
csomag sütõpor, 1 csomag vaniliás cukor, 1
dl tej, 1 csipet só, 1 ek. Méz, kevéske rum

A tetejére: ízlés szerint mazsola, porcukor,
színes cukormáz, színes cukordísz,
csokoládédarabok, marcipán nyuszi, csoki-
tojások.

Összeállította: M.B.I.



eszközöket. Megvendégeltek minket friss péksüteménnyel.
Az óvoda udvarán tüzet raktunk és bográcsban fõztünk mentateát.
Megismerkedtünk a tûzgyújtás szabályaival és megbeszéltük, hogy a
tûz barát, de lehet ellenség is. Közösen készítettük el a teát és az
ízletes fõzetet szívesen fogyasztottuk el. A 2-es óvoda a kisvárdai
tûzoltóságon tett látogatást.

December 6-án megérkezett a várva-várt Mikulás. A gyerekek dallal,
verssel köszöntötték, amiért viszonzásul csomagot kaptak.

Óvodánkban már hagyománnyá vált a karácsony elõtti mézeskalá-
cssütés. Rákövetkezõ nap öltöztetjük a karácsonyfát, amit ajándékba
kapunk a képviselõktõl. Bensõséges hangulatban ünnepelhetünk. A
karácsonyfa alá egy kis játék is került, amit a Betula patika tulaj-
donosa ajánlott fel.

Mindkét óvodában, február hónapban tartottuk a farsangi mulatsá-
got. A gyerekek jelmezekbe öltözve mutatkoztak be a szülõk
örömére. A csoportok vidám versekkel, dalokkal készültek e jeles
napra, melyet együtt tölthettek szüleikkel. Versenyjátékokat
szerveztünk, amibe a vendégeket is bevontuk. Jó hangulatban telt a
délelõtt.

K.Gyné

A 2007-es 2008-as tanévet szeptember 3-án kezdtük. Nagy feladat
állt elõttünk idén, hiszen módszertani segédanyagként bevezetésre
került a "kompetencián alapuló óvodai programcsomag". Tavaly
négy óvodapedagógus járt erre a továbbképzésre s ezért az ott
elsajátítottakat alkalmazni kell a mindennapokban.

Október 3-án kirándulást szerveztünk a ricsikai erdõbe. A
gyerekek szállításában a szülõk segítségét kértük. Pötyi-bá
tanyáján vendégeskedett mindkét óvoda, itt fogyasztottuk el a
tízórait és az ebédet is. Sajnos az idõjárás nem igazán kedvezett, de
a gyerekek kedvét nem rontotta el a csepergõ esõ. Sétát tettünk az
erdõbe, ami szorosan kapcsolódott a "levegõ" témakörhöz. A
gyerekek gumicsizmával, esõkabáttal felszerelkezve, nagyítóval a
kézben vették célba az öreg tölgyet. Utunk során megfigyeltük az
õszi erdõt, növényeket, állatokat. Sok élménnyel gazdagodva
tértünk vissza az óvodába.

November hónaptól a tûz témakörébe léptünk. Ennek keretében
látogatást tettünk a helyi kenyérgyárba, ahol szívesen fogadtak
bennünket. Megfigyeltük a kenyérsütés folyamatát, a korszerû

1.a osztály
Balogh Norbert, Áncsán Kristóf, Csáki András, Danó Annabella,
Fazekas Viktória, Kondisz Nikoletta. Lakatos Anita, Lakatos József,
Lakatos József Mózes, Pongó Krisztofer, Rinkács Tamás, Szmetela
Zoltán, Sesztina György, Tóth Ádám, Varga Albert
Osztályfõnök: Gécziné Takács Zsuzsanna

1.b. osztály
Danó Attila, Danó Katalin, Herczku Dániel, Kutasi Ferenc, Lakatos
Éva, Lakatos Sándor, Lakatos Zsanett Adél, Legény Szabolcs Máté,
Matócsi Orsolya, Orgován Norbert, Soltész Andor Gergõ, Szakszon
Bence, Tóth Dániel, Varga Dávid, Varga József
Osztályfõnök: Miku Albertné

II-es számú
M e s e k e r t
Óvoda kis-
k ö z é p s õ
csoport

A d a m c s á k
Balázs, Baksa
K l a u d i a ,
Csomós Stella,
Danó Márk,
Fazekas István,
Jánvári Villõ,
Lakatos Zsófia,
M a l m o s

S z a b o l c s ,
Medgyesi Boglárka, Nagy Henrietta, Nádasi Angéla, Orgován
Izabella, Orgován Viktória, Papp Fann, Petõ Péter, Szabó Dominik,
Szerdahelyi Nikoletta, Tasi Mariann, Varga Bálint, Orgován Anikó,
Újvári Eszter, Dobrai Klaudia

2007-2008-
as tanév I-
es számú
"Mesekert
Ó v o d a "
Kis-közép-
sõ csoport

B a l o g h
S z a b o l c s ,
B a l o g h
Róbert, Biri
Z s a n e t t ,
Csáki Gábor,
G a l a m b o s
A l e x a n d r a ,
Gyüre Fanni.
Gyüre Ferenc, Gyüre Lóránt, Hrebenku Dóra, Huszti Sándor, Kósa
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