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Egy szó, melyet egy félév óta
naponta hallunk. Egy szó, mely
elbizonytalanít mindenkit, mely
rombolja a jövõbe vetett hitet. Egy
szó, mely zsigeri félelmet vált ki az
emberekbõl.

Egy helyi újságnak nem feladata az
országban, világban történtek bemu-
tatása, de ez a helyzet sajnos szük-
ségessé teszi a tájékozódást, tájékoz-
tatást.

A válság kialakulásában, ha nem is
mûködtünk közre, de annak követ-
kezményeit nekünk is el kell szenved-
nünk. De nézzük, mi vezetett idáig.
Röviden: a globális kapitalizmus, az a
féktelen étvágy, mely az emberi, ter-
mészeti erõforrások végsõkig menõ
kihasználásával törekszik a maximális
haszonra. 

Ez a jövõölõ szemlélet kizárólag azért
üzemel még, mert mindig létezik a
közösségek elemi érdekeit megtes-
tesítõ állam, ami egyfajta szabályozás-
sal megpróbálja a globális kapitaliz-
mus "fenevadját" féken tartani. A
globális kapitalizmus természetesen
azokat a gátakat, melyeket az állam
jelent számukra igyekeznek ledönteni.
A neoliberális értékrend a nyugati
világban az állam szabályozó szerepét
minimálisra csökkentette, így szabad-
jára engedte a bankok, tõkebefektetõk
mohóságát. A mohóság a fedezet
nélküli banki hitelnyújtás tömegessé
válásához vezetett. A bedõlõ hitelek
miatt a bankok rohantak a kárhozta-
tott államhoz segítségért. Az államok -
a nagyobb bajt elkerülendõ - kényte-
len volt segíteni, de ez csak a befek-
tetõket, betéteseket védte meg, a
tõkepiaci válság átcsapott gazdasági
válságba, mely a munkanélküliség és
szegénység drámai növekedését ered-
ményezi, mely társadalmi válságba
sodorja a világot. Most ennek a folya-
matnak a kezdetén vagyunk, a végét,
következményeit még senki sem látja.

Magyarországot különösen rossz hely-

zetben érte a válság, s ennek két fõ
oka van:

1. Magyarország, az elmúlt 20 évben
behódolva a globális kapitalizmusnak
saját létét, önállóságát veszélyezteti.
Húsz éve csak azt halljuk: az állam
nem csak a legrosszabb tulajdonos,
hanem a legrosszabb szabályozó is.
Képtelenség nem észrevenni, hogy
egy radikális államtalanítási folyamat
húzódik meg a háttérben, aminek a
célja, hogy megfossza a nemzetállam-
ot a tulajdonosi befolyásától, illetve az
ellenõrzési, szabályozási szerepétõl is.
Ennek része a folyamatosan hangozta-
tott privatizáció, dereguláció és a libe-
ralizmus.
2. A fentiekbõl adódik, hogy a globális
kapitalizmus ellenõrzés nélkül ma-
radt, ezért fordulhatott elõ, hogy amit
magyar gazdaságnak nevezhetnénk,
lényegében felszámolták. A magyar
gazdaság helyén ma két, egymáshoz
szinte egyáltalán nem kapcsolódó
szegmens található. Az egyik körül-
belül kéttucatnyi multinacionális vál-
lalatból álló idegen "enklávé", míg a
másik a kis- és közepes vállalkozások-
ból álló magyar szektor. Fordított
arány érvényesül, hiszen a multik csak
mintegy tíz százalékát alkalmazzák a
magyar munkaerõnek, ehhez képest a
profitból való részesedés pontosan
fordított: az összes profit 90 százalékát
realizálják ezek a vállalatok. Ami csak
azért lehetséges, mert lényegében
egyáltalán nem fizetnek adót, amit
pedig formálisan befizetnek, azt
különbözõ kedvezményeken keresz-
tül, akár 100 milliárdos állami támo-
gatások formájában vissza is kapják.
Az állam szerepének háttérbe szorí-
tásával párhuzamosan az államtól való
függés erõsödött a társadalomban.

Talán emlékeznek, õsszel a nyugati
országok elsõként Magyarországot
segélyezték 25 milliárd dollárral, ezt
"nagyjaink" hatalmas sikerként
értékelték. Részükrõl siker, hiszen
ezzel az azonnali csõdöt kerülték el,
de ez a kölcsön nem más, mint uzso-

ra. Aki olvasta már a rendõrség uzso-
ranaptárját, könnyen tud párhuzamot
vonni az IMF-hitellel: 
- a bajban lévõnek gyorsan, a pontos
feltételek átgondolása nélkül adnak
hitelt,
- a hitelezett gyorsan, a jövõre nem
gondolva feléli a pénzt
- majd jönnek a hitelezõk…

Hazánk a világ egyik legõsibb, jog-
folytonosan fennmaradt állama, nem-
zetállama veszélyben van. Amit nem
tudott a tatár, török, német és orosz
elérni hadsereggel, repülõkkel és
tankokkal, most a Nyugat fondor-
latosan, észrevétlenül a bankjai révén
valósítja meg a hatalmas és visszafizet-
hetetlen kölcsönök nyújtásával. Ösz-
szességében elérik az ország totális
kifosztását, piaccá és gyarmattá süly-
lyesztését.

A borúlátó jövõ természetesen csak a
kollaboráció, jobb esetben passzivitás
fennmaradása esetén vár ránk.
Tornyospálcán, mint ahogyan az
országban máshol is nagyon sokakat
fog, nagyon durván érinteni az a vál-
ság, melynek kialakulásában szinte
semmi szerepünk nem volt. Akik az
államtól bármilyen juttatásban része-
sülnek, azok csökkenésére, esetleg
megszûnésére számíthatnak. Csök-
kenek az önkormányzatok támogatá-
sai, a közalkalmazottak bére, a nyug-
díjak, a segélyek, a szociális ellátások,
a pénz értéke. Csak néhány dolog nõ:
munkanélküliség, szegénység, kilátás-
talanság.

A fentiekben egy helyzetet mutattam
be tájékoztató jelleggel. A folyama-
tosan változó helyzetre Tornyospálca
Község Önkormányzat igyekszik fel-
készülni, igyekezve minél jobb védõ-
ernyõt kialakítani a falunak és lako-
sainak a válság hatásai ellen.

2009. március 29.

Lukácsi Attila 
polgármester

Közoktatási intézményben történt változásról
Tisztelet Tornyospálcaiak!

Debrey László vagyok, és szeretném tájékoztatni önöket
az iskola átszervezésérõl, annak szükségszerûségérõl.
2008 tavaszán a költségvetési törvénybõl, és a települések
elfogadott költségvetésébõl kiolvasható volt, hogy azok a
települések melyek önállóan akarják mûködtetni
iskolájukat, igen nehéz helyzetbe fognak kerülni.
Mezõladány esetében további kényszert jelentett, hogy
1500 fõ alatti település, és társulási kényszerben volt.
Ekkor kereste meg Tornyospálca Polgármestere
Mezõladányt, hogy beszélgessünk a társulásról. Az elején
mindkét falu idegenkedett a társulás gondolatától, de a

kényszer egyre sürgetõbbé tette az együtt-gondolkodást.
Megkönnyítette a feladatott az, hogy Lukácsi Attila nagyon
pozitívan, segítõkészen állt az ügy mellé. Már az elején si-
került megállapodnunk nagyon fontos dolgokban, misze-
rint Tornyospálca nem akarja integrálni a mezõladányi
iskolát, amíg az elkerülhetõ, addig nem utaztatjuk a
gyerekeket, a faluk tartják fenn az intézményüket. Ekkor
kereste meg Anarcs a két falut, hogy e prioritások meg-
tartása esetén harmadikként beszáll a társulásba. Így
kezdtünk el gondolkodni a három iskola jövõjérõl. Átad-
tuk egymásnak a tanügyi mutatóinkat, pedagógiai progra-
munkat, és minden olyan dokumentumot mely az
iskolánk minél árnyaltabb megismerését tette lehetõvé
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A hivatal épülete 1942-ben épült
csaknem a mai formájában. Az elmúlt
66-évben rendeltetésszerû használat
mellett természetesen romlott az állag,
külsõre nem tartott lépést a település
fejlõdésével, igaz hogy a nyolcvanas
években házasságkötõ termet építettek
hozzá. Méltatlanná vált a községhez
azért is, mert ha csak a környezõ tele-
pelülések hivatalait látjuk, bizony
szembetûnõen eljárt az idõ mind az
épület, mind pedig a berendezése, fel-
szereltsége fölött. A tetõszerkezet
felújítását már korábban szükségesnek
látta az akkori képviselõ testület.
Annak teljes cseréjét lemeztetõvel való
fedését már 1997-ben elvégezték. 

Tíz évvel ezt követõen 2007-ben
lehetõség nyílt pályázat benyújtására a
hivatal komplex akadálymentesítése
címén. A pályázat kiírásának célja a
fogyatékkal élõ emberek ügyintézésé-
nek megkönnyítése volt. A lehetõséget
megragadva a polgármester javaslatára
döntött úgy a képviselõtestület, hogy
szûkös anyagi helyzete ellenére pályá-
zatot nyújt be. Hosszadalmas elbírálás
után 2008 augusztusában kezdõdött el
a beruházás, az átadás október elsején

volt. A pályázaton nyert összeg
8.180.000-Ft,  a bekerülés pedig
9.803.000-Ft lett, mely különbözet nem
sokkal több, mint a 10 százalék önerõ
beforgatása az építkezésbe. 
Lássuk mi valósult meg az átalakítás
során. A rácsok lekerültek az ajtókról,
ablakokról, megtörtént a nyílászárók
teljes cseréje, hõ és hangszigetelt
ajtókra, ablakokra. Az épülethez nem
illõ kerítés korábbi elbontása után a
hátsó melléképületet és kerítést is
elbontották, helyére kövezett, fásított
parkolót építettek. Innen korláttal ellá-
tott rámpa vezet a bejáratokig, a
tolókocsis ügyfelek részére. A bejára-
tok fölött fa elõtetõk építése teszi
látványosabbá az épületet. Ezekkel a
változásokkal minden oldalról nyitott,
esztétikusabb külsõt kapott. A rácsokat
riasztókészülék beszerelésével váltot-
ták ki. A látáskorlátozottak számára szí-
nes csempék, vezetõsávok és nagymé-
retû feliratozások segítik az eliga-
zodást. A házasságkötõ és tanácskozó
teremben a nagyothalló készülékkel
rendelkezõknek úgynevezett induk-
ciós hurok körbevezetése teszi kön-
nyebbé a hallást, megértést. Az épület-
ben új vizesblokkot alakítottak ki,

megtörtént a régi járólapok cseréje. A
kopott parketta helyén az iroda helyi-
ségekben laminált padló van. Az ela-
vult és gazdaságtalan villanyfûtést,
gázfûtés váltotta fel az egész épület-
ben. A folyosói irattartó szekrények
tartalma zárható irattárba került. Az
épület teljes belsõ festését elvégez-
ték. Tágasabb, világosabb lett az
elõtér a várakozó ügyfelek részére és
az irodákban dolgozók részére is. Így
a hivatali ügyintézõk, tisztviselõk
számára is kényelmesebbek lettek a
munkavégzés feltételei. Szerény
mértékben bútorcsere is történt, kike-
rültek az elhasználódott, rozoga
bútorok. Nagyobb mértékû volt az
informatikai rendszer korszerûsítése.
A kornak megfelelõ hálózat minden
ügyintézõ rendelkezésére áll, a szá-
mológépek, az adattárolás a törvény
és rendeletkeresés, a gépi levelezés
gyorsítását és olcsóbbá tételét szol-
gálják. 

És hogy büszke lehet Tornyospálca
erre a beruházásra, azt kifejezi az a
tény, hogy a kistérségben, de a
megyében is még nem sok pol-
gármesteri hivatal van ellátva aka-

jövendõbeli szövetségeseink számára. Ezekbõl a doku-
mentumokból kiderült, hogy három nagyon különbözõ
iskoláról, szociálisan és mentálisan más településekrõl van
szó. Nehéz feladatnak tûnt úgy társulni, hogy a különbözõ
értékkel bíró iskolák, mentálisan más nevelõtestületek,
három különbözõ településen azonos célokért, elvárá-
sokért dolgozzanak úgy, hogy közben ne veszítsék el
önálló arculatukat. Ekkor döntöttünk úgy, hogy mind
három település megszünteti addigi intézményeit, és egy
jogutód intézményt alapít a három önkormányzat fenn-
tartói jogaival. Az iskolát érintõ minden kérdésben a
Társulási Tanács dönt, de elõtte köteles kikérni a tagön-
kormányzatok véleményét, egyetértését meg kell, hogy
kapják. Természetesen a települések nagyságát, az
iskolákban tanuló gyerekek számát alapul véve alakult
meg a fenntartói jogokat gyakorló Társulási Tanács.
Tornyospálcát 4 fõ képviselõ testületi tag, (Lukácsi Attila
polgármester, Tóth Józsefné a pénzügyi bizottság elnöke,
Szántó József a kulturális és szociális bizottság elnöke,
Oláh Zsigmond képviselõ), Mezõladányt 2fõ,(Bakó
Ferenc polgármester, Kurucz Norbert képviselõ), míg
Anarcsot 3 fõ,(Kalinák József polgármester, Dr. Harsányi
Ágnes, és Sipos Tamás képviselõk) képviselik. A Társulási
Tanács elnökévé Lukácsi Attila polgármestert választották.
Elkészítettük a társulási megállapodást, melyben nagyon

pontosan megfogalmaztuk a települések jogait, köte-
lességeit. E szerzõdés nagyon aprólékosan, részletesen
kidolgozott dokumentum. Ebben garantáljuk a települési
iskolák szuverenitását. Mik azok a feladatok melyeket
közösen,együtt hajtunk végre, és mik azok amelyekbe a
társulás többi tagja nem szól bele. Mivel az új intézmény
önálló gazdálkodási jogkört kapott a fenntartótól, ez biz-
tosítja, hogy az állami normatívák, illetve a községek
további támogatását az az iskola kapja, akinek az jár.
Minden hónapban kimutatást készítünk a képviselõ
testületeknek arról, hogy az átadott támogatást mire
használtuk fel. Bizonyos összeghatár fölött az adott
település polgármesterével egyeztetési kötelezettségem

van a beszerzésrõl. Az iskola pályázatokon nyert össze-
geket is a megállapodásban rögzített arányban ossza el a
társulás tagjai között. Az iskola név választása is problémát
okozott. Olyan nevet kell választani, amely tükrözi az
alapfeladatokat, melyeket az intézmény ellát, illetve fenn-
tartó is megjelenik benne. Ezért választottuk a Közös
Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca ne-
vet.
E megállapodás garantálja mind három településnek, hogy
iskolájuk, óvodájuk a már megszokott szinten, vagy annál
jobban mûködjön.
Joggal felvetõdik a kérdés: Mi ebbõl a települések haszna?
Mit profitálnak ebbõl az iskolák, a gyerekek?
A településeket az állami költségvetés tanulónként
43.000Ft plusz normatívával jutalmazza, ha iskolájukat tár-
sulásban mûködteti. A kistérségi társulás a tagiskolákat
további támogatásban részesíti. Ez Tornyospálca esetében
a 11.670.000 Ft többletbevételt jelentett a 2008-2009-es
tanévben. A tornyospálcai iskolában annak következ-
tében, hogy áttanítást oldottunk meg Mezõladányból, min-
den órát szakos nevelõ tart, segítõ pedagógus alka-
lmazására nyílt lehetõség, rengeteg pályázatot nyújtottunk
be, és javarészén nyertünk, ugyanis a társult iskolák elõnyt
élveznek a pályázatok elbírálásánál. 
A társulás legnagyobb haszonélvezõje még is csak
Tornyospálca, hisz itt lett a központi iskola, Tornyospálca
önkormányzata lett a gesztor önkormányzat, és ez nem
csak szakmai elismerés, hanem nagy erkölcsi tartást kell,
hogy adjon a településnek, iskolának.

A megkezdett úton továbbhaladva, eddigi eredményein-
ket fokozva, gyermekeink érdekeit szem elõtt tartva kívá-
nunk a társulás által, megalapozott tudásanyaggal ren-
delkezõ, sikeres embereket nevelni diákjainkból. 

Debrey László
Közös Fenntartású Általános Iskola 

és Óvoda igazgatója

A Polgármesteri Hivatal felújítása 2008-ban
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dálymentesítéssel. Sok kivitelezõ, ter-
vezõ, önkormányzati vezetõ jön
tapasztalatcsere céljából megtekinteni
az épületet. 

Tisztelt lakosság és vendégek, akik
már jártak a felújítás után az épületben,
remélem hasznosnak és idõszerûnek
ítélik meg az átalakítást és hasonló
véleménnyel lesznek azok is, akik
ezután fordulnak meg ott. 

O. Zs.

Elõzõ számunkban indított sorozatunk
folytatásaként aktuális kérdésünk,
melyre választ vártunk lakóinktól: 

Ön érzi-e a gazdasági válság nyo-
mását mindennapi életében? Ta-
pasztal-e a környezetében élõ em-
berek részérõl megfontoltabb köl-
tekezést?

Borsiné Szumutku Enikõ
("Kisbestia" gyermekruházat vezetõje)

Igen, én is érzem a gazdasági válság
hatását, ugyanúgy, mint a környeze-
temben élõ emberek. Az emelkedett
hiteltörlesztések miatt minden ember
megfontoltabb költekezés szempont-
jából. Olcsóbb üzletekben vásárolnak,
élelmiszereket és ruházati cikkeket
egyaránt. Sajnos drágább lett az élet,
amely megannyi családot igen nehéz
helyzetbe hozott. Reménykedünk,
hogy a következõ esztendõ kivezet
bennünket ebbõl a nehéz helyzetbõl.

Szilágyi Imréné
(temetõgondnok)
Hogy érzem-e a válságot a bõrömön?
Nagyon is. Azt tapasztalom, hogy nem
elõre, hanem hátra haladunk. Semmit
nem tudok megvalósítani a terveim-
bõl, mert a kevéske pénz épp csak
megélhetéshez elég és semmiféle
megtakarítást nem tesz lehetõvé. De
leginkább a fiatalokat sajnálom, mert
nekik nagyobbak az igényeik és a
szükségleteik. Munkám során is azt ta-
pasztalom, hogy a síremlékek állítása 

is megállt, mintha itt is érezhetõ lenne,
hogy kevesebb a pénze az embe-
reknek.

Tóth Istvánné
(háztartásbeli)

Én úgy vélem mostanra mindenkit
elért a "gazdasági válság szele". Az
ember életében megpróbál kialakítani
egy olyan környezetet, ahol szívesen
él családjával és megfelelõen tudja
nevelni gyermekeit. Majd ezt a szín-
vonalat megpróbálja fenntartani, ami
egyre nehezebb. Olyannyira, hogy
sokaknak lehetetlenség. Kétgyerme-
kes anyaként csak ezt mondhatom:
nehéz helyzet. Környezetemben is

tapasztalom a megfontoltabb költe-
kezés tényét. Aki érzi saját bõrén ezt a
helyzetet, az kétszer meg fogja gondol-
ni,  mire és mennyit költ. Fõleg luxus
cikkekre gondolok, mert a mindennapi
élethez szükséges dolgokat ugyanúgy 
meg fogjuk venni. A számlákat pedig
ugyanúgy ki kell fizetni.
Azért még vannak emberek, akik mit
sem törõdnek a változással. Ide tartoz-
nak akik "nem fizetéstõl-fizetésig"
élnek, mint pl. parlamenti képviselõk,
stb.. vagy azok, akik hitelt-hitelre 
halmoznak amíg bírják.

Turtóczki Marianna
(vállalkozó)

Sajnos én is erõsen érzem a pénzügyi
szorítást. 2005 óta mûködik a ruházati
boltom. Az évek során az itt élõk elfo-
gadták és megszerették boltomat és én
is igyekszem a vásárlók igényeit kielé-
gíteni. A gazdasági válság boltomat és
engem sem kímélt. Ez mind az árú
beszerzésben, mind az eladásban
erõsen érezhetõ. A forgalom drasztikus
visszaesése és a vásárlóerõ kevesebb
igénye mind-mind nehéz helyzetbe
hozzá vállalkozásomat. A vásárlók egy-
re inkább az olcsóbb ruhákat keresik,
amit a pénztárcájuk kevésbé érez meg.
Sajnos az olcsó és még minõségében is



megfelelõ,  divatot követõ ruhák be-
szerzése is egyre nagyobb feladat elé
állít! Mindezek ellenére igyekszem
optimista maradni és bízom abban,
hogy az elkövetkezõ években is sik-
erül talpon maradnom és ki tudom
elégíteni régi és új vásárlóim igényeit.

Vaczik László
( rakodógép kezelõ)
Hát igen, jelentõsen érzõdik a gaz-
dasági válság hatása. Az életszínvonal
erõsen lejtõre került. Még megélhetési
problémáink nincsenek, de egyre
szükségesebb takarékossági intézke-
dések meglépése. Az értékrendet, a

M.B.I.: - 2008. augusztus 1-jétõl Ön iskolánk igazgatója.
Megválasztásáról mindenféle szóbeszéd terjedt, terjed
falunkban. Kérem,  mondja el  most a lap olvasóinak,
hogy hogyan is került Ön ebbe a pozícióba!

D.L.: - 2008. augusztus 1-jével alakult meg a Közös
Fenntartású Általános Iskola és Óvoda három falu együtt-
mûködésével. A társulási megállapodásban rögzítettük,
hogy minden korábbi intézményvezetõ a falujában marad,
így indítjuk be a tanévet, és majd a pályázat kiírásával a
tanév 2. felétõl kerül kiválasztásra az új igazgató. Ekkor
Tornyospálca igazgatója és igazgató helyettese azonnal
lemondott vezetõi megbízásáról és nem vállaltak további
vezetõi feladatokat. Ezt követõen Tornyospálca vezetése
három helybéli pedagógusnak ajánlotta fel az igazgatói
állást, de mindhárom kolléga visszautasította azt. Mivel az
anarcsi igazgató asszony nyáron nyugdíjba vonult, így
vezetõi gyakorlattal rendelkezõként egyedül voltam a
három iskolában. 
A Társulási Tanács felkért, hogy augusztus 1-jétõl 2009.
január 16-ig ( az elsõ félév végéig ) vállaljam el a vezetõi
feladatokat. Vagyis a megyében egyedülálló konstruk-
cióban mûködõ iskolában indítsam be a tanévet.
Közben kiírásra került a pályázat, melyre ketten nyújtottuk
be az elképzeléseinket tartalmazó programot. A megfelelõ
szervezetek - szülõi munkaközösség, kisebbségi önkor-
mányzat, nevelõtestület és a dolgozói közösség - 100 %-
ban  támogatták vezetõi elképzeléseimet, s így a fenntartó
január 17-tõl 2014. június 31-ig megbízott a Közös
Fenntartású Általános Iskola és Óvoda igazgatási fela-
dataival.
Tehát nem igaz az a pletyka, hogy bárkit is " kifúrtam "  a
beosztásából, hiszen elõttem, mint már említettem, 5
tornyospálcai kollégának volt felajánlva.

M.B.I.: -  Iskolánk neve megváltozott. Kérem, magyarázza
el, hogy pontosan mit is takar ez az új név?

D.L.: - Tornyospálca, Mezõladány és Anarcs megszûntet-
ték korábbi iskoláikat, és ezzel egy idõben a három
település új iskolát hozott létre.
Az iskola nevének mindig tükröznie kell tevékenységi
körét, és hogy ki a fenntartója. Ezért választottuk az elõb-
biekben már említett nevet. Ez tükrözi, hogy iskolánkat a
három település közösen tartja fent. Az iskola központja
Tornyospálca, és a fenntartó gesztor (elsõdleges) önkor-
mányzat szintén Tornyospálca.

M.B.I.: - Egy iskola igazgatása  is már rengeteg munkát és
idõt igényel. Ön egyszerre három intézmény igazgatását
végzi. Mennyire megterhelõ feladat  ez? 

D.L.: - A vezetõi munkámat igazgatóhelyettesek, illetve
tagintézmény vezetõk segítik. Az õ feladatuk az iskolai élet
napi operatív irányítása. Intézményünk önálló gazdál-
kodási jogkörrel rendelkezik. Éves költségvetésünk 420
millió Ft körül mozog. Ezért egy gazdasági igazgatóhe-
lyettest is foglalkoztatunk.

Az én feladatom a három település iskolájának közös
irányítása a helyettesek segítségével, illetve a mûködéshez
szükséges valamennyi eszköz biztosítása. Emellett még
órát is tartok Tornyospálcán és Mezõladányban.
A kollégák és a helyettesek elvárják tõlem, hogy személyes
jelenlétemmel is segítsem munkájukat. Ezért gyakorlatilag
nem ritka az a nap, amikor mindhárom településen meg-
fordulok. Természetesen a legtöbb idõt a központi isko-
lában töltöm.
Mivel három önkormányzat a fenntartó, ezért folyamatos a
kapcsolattartásom a polgármesterekkel, jegyzõkkel, kép-
viselõi testületekkel, gyakorlatilag mindent háromszor
egyeztetünk le.

M.B.I.: - Igazgató úr, Ön 20 évig a szomszéd község isko-
láját igazgatta, ahol mindenki elégedett volt az Ön mun-
kájával. Hozzánk belépve mit tapasztalt, mit "örökölt" ?

D.L.: - A Kelet-Magyarország hasábjain rengeteget olvas-
tam a tornyospálcai iskoláról, illetve az ott folyó munkáról.
Azt hittem, hogy egy korszerû, jól felszerelt iskolába lépek
be. Az elsõ benyomásom megdöbbentõ volt. 60-as évek-
beli padok, lepusztult tornaterem. Úgy tûnt nekem, mintha
az iskola falán belül 20-30 éve megállt volna az idõ.
Siralmas látvány volt.
A nevelõtestülettel való elsõ találkozásomkor megdöb-
bent, riadt tekintetekkel találkoztam. Akkor még nem
tudtam, miért. Szeptember 1-je után egyre többen és egyre
felszabadultabban jöttek be a tanáriba. Az ott folytatott
beszélgetések meggyõztek arról, hogy a kollégáknak szük-
ségük van arra, hogy partnerként kezeljük õket. Több
hétbe került, mire elhitték, hogy ettõl a tanévtõl kezdve
nincs elsõ az egyenlõk között.
Sokáig kritikaként hangzott el korábbi iskolám irányába,
hogy magas a kisebbségi tanulók száma, ezért ott biztos
sok magatartási gonddal küzdünk. Meg kell cáfolnom ezt.
Sokkal több problémával találkoztam itt. Tanév elején
rendszeresek voltak a verekedések, fegyelmezetlenségek,
a visszabeszéd, a tanárokkal szembeni agresszív maga-
tartás, és ami a legmegdöbbentõbb, a szándékos károko-
zás. Ezt megváltoztatni hosszú évek kemény és követ-
kezetes munkájával lehet csak, de ez csak úgy sikerülhet,
ha a kollégák mellett a szülõk is partnert látnak az
iskolában. Szülõk nélkül ez nem lehetséges.

M.B.I.: - Milyen tervek fogalmazódtak meg Önben az elsõ
iskolánkban töltött napok után, és sikerült-e ezekbõl már
valamit megvalósítania?

D.L.: - A közös iskola vonatkozásában a fenntartók azt az
igényt fogalmazták meg, hogy egységesítsük az elvárá-
sokat, feladatokat. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy
minden iskolából kiemeljük a pozitívumokat, azokat az
értékeket, melyeket a másik két intézményben is sikerrel
tudunk alkalmazni.
Tornyospálcán az elsõ feladatok között szerepelt a tor-
naterem felújítása, informatika terem megnagyobbítása,
számítógépek beszerzése, és a tantermi padok cseréje.  Itt

fontossági sorrendet meg kell találni a
mindennapi életben, s ennek mentén
osztani be a jövedelmet. A gyereke-
ken azonban semmilyen körülmények
között nem spórolhatunk, magunkon
annál inkább szükséges. Minden
lehetséges megvonást megteszünk, de
semmit nem az Õ kárukra.

"Biztos tudás, gyerekszeretet, következetesség, egyértelmû elvárások" 

Beszélgetés Debrey Lászlóval
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már eredményekrõl beszélhetünk: a tornatermet felújítot-
tuk. Aki megtisztelt minket és eljött a jótékonysági bálra,
az maga is látta, hogy milyen lett a tornaterem. Az infor-
matika termet megnagyobbítottuk, most kényelmesen
elfér benne egy osztály. Pályázaton nyert pénzbõl 6 új
számítógépet, és két laptopot vettünk. Egy másik
pályázaton az iskola 6.457500 Ft-ot nyert, amibõl a tanter-
mi padok, székek tanári asztalok cseréjét hajtjuk végre.
Pár napon belül megérkeznek az új bútorok. Az
óvodában 2.055.000 Ft-ot nyertünk hasonló feladatok
elvégzésére.

M.B.I.: - Melyek a távolabbi tervei?

D.L.: - Terveim között szerepel, hogy gyerekeink az isko-
la területén ebédeljenek, ne kelljen végig sétálniuk a
falun. Nagy biztonsággal mondhatom, hogy õszre
elkészül az ebédlõ. Most két pályázatot nyújtunk be,
melynek sikeressége esetén felújítanánk az iskola régi
szárnyát, nyílászárókat cserélnénk, és falak áthelyezésé-
vel több tantermet alakítanánk ki, így az elsõ osztályosok
is a nagy iskolába járhatnának
Sikeresen pályázott gyermekszervezetük és 30.000Ft-ot
nyert gyermeknapra, egy másik pályázat sikeressége
esetén május 30-án egy egész napos ünnepséget ren-
deznénk tanulóinknak, melyre meghívnánk a tagiskolák
tanulóit is.
150000 Ft-ot nyertünk nyári táborozásra, így 25 tanulónk
a Balatonnál tölt el egy hetet a nyári szünetben.
Természetesen minden pályázati lehetõséggel élni
fogunk, és a község által biztosított támogatást ésszerûen
használjuk fel. Takarékos és racionális gazdálkodással
megteremtjük az anyagi hátterét további fejlesztéseknek,
oktatási és szemléltetõ eszközök beszerzésének.

M.B.I.: - Szemmel látható fejlõdés kezdõdött
iskolánkban. Igazgató úr, Ön milyennek szeretné látni
ezt az iskolát?

D.L.: - A jó iskola vonzza a gyerekeket. Úgy gondolom,
hogy ha esztétikájában, felszereltségében korszerû egy
iskola, az már fél siker. A másik felét mi, pedagógusok
kell hogy jelentsük. Biztos tudás, gyerekszeretet,
következetesség, egyértelmû elvárások kell, hogy jelle-
mezzék munkánkat. A gyerekeink érezzék, hogy számí-
tunk rájuk, csak együtt lehetünk sikeresek. Csak azért,
hogy népszerûbbek legyünk a gyerekek körében, nem
engedhetünk a közösen kialakított és elfogadott elvárá-
sokból, szabályokból.

M.B.I.: - Igazgató úr, az Ön életében is létezik az iskolán
kívül egy szûkebb közösség, a család, hiszen ön férj, és
édesapa. Bemutatná nekünk  a családját?

D.L.: - Mint sokan tudják, félig én is tornyospálcai
vagyok. Édesanyám és a feleségem is idevaló.
Gyerekkorom óta sok idõt töltöttem a faluban, sõt elsõ
munkahelyem ez az iskola volt.
Két lányom van, az idõsebbik lassan húsz éves, és
egyetemista. Matematika- angol szakos a debreceni
egyetemen. A kicsi lányom hatodikos a mezõladányi
iskolában. Feleségem is ott tanít, bár most hetente két
napon már itt is tanít.

M.B.I.: - Van-e még a munkahely és a család mellett
szabadideje? Ha igen, mivel tölti?

D.L.: Nagyon fontos számomra az évtizedes barátságok
ápolása. Ennek keretében tagja vagyok a pálcai öregfiúk
focicsapatnak, és hetente egyszer eljárunk focizni, és per-
sze a harmadik félidõben jókat beszélgetünk.

M.B.I.: - Igazgató úr, kívánok Önnek jó egészséget, sok
sikert és kellõ erõt a munkájához. 

D.L.: - Köszönöm, hogy megtisztelt Tornyospálca, hogy
az újságban elmondhattam eredményeinket, elképzelé-
seimet.
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Az Út, avagy Tornyospálca jövõjének kulcsa?

Az a kérdéses út a Kossuth és Petõfi utcák keresz-
tezésétõl - lakott területek elkerülésével - vezetne az
alaphegyi vasúti átrakóig. Célja, hogy eszköze legyen
Tornyospálca fejlõdésének. Az út feltárja azt a
logisztikai potenciállal rendelkezõ területet, mely az
átrakó környékén van, s a vasút-vasút közötti kapcso-
latot közúti eléréssel egészítse ki, elérve ezzel az inter-
modalitást, mely befektetés-ösztönzõ hatását kihasz-
nálva új munkahelyeket teremt. Nem mellékes az
sem, hogy ezzel párhuzamosan csökken a Mándoki
utca közlekedési leterheltsége, csökkentve ezáltal a
baleseti kockázatot.

Az út 2005. óta tartó története túl mutat ezen újság
keretein, sõt könyvet lehetne írni róla "A magyar gaz-
daságfejlesztés sajátosságai" címmel. Én magam is már
negyedik pályázatot készítettem el az út építéséhez
szükséges támogatás eléréséhez. Az út, a célja, az
indoka természetesen nem változott, a pályázatok
minden esetben eredményesek voltak, de a támo-
gatási koncepció változásai okozták a folyamatos,
több éves késedelmet.

Az út fontosságára tekintettel sikerült elérni, hogy
részét képezze a Záhony és térsége komplex gaz-
daságfejlesztési programnak. Következõ fontos

állomás volt, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya
1045/2008. (VII. 14.) számú határozatával az "Ipari-
logisztikai kapacitásokat feltáró új út építése Tor-
nyospálcán" névre keresztelt projektet kiemelt pro-
jekté nyilvánította. Ezzel új eljárásrend szerint kez-
dõdött el a folyamat ismét. A hosszadalmas folyamat,
a sok munka úgy tûnik, meghozta gyümölcsét. Az
Irányító Hatóság pályázatunkat elfogadta, s az út
építéséhez 147.232.800 Ft. Támogatással járul hozzá,
mely az összes költségek, mintegy kilencven száza-
lékát teszi ki.

Igen. Jól látja, közel százötven millió forint. A rend-
szerváltás óta Tornyospálcára érkezõ összes fejlesz-
tési támogatás ennek felét sem éri el, ráadásul ennek
célja hosszabb távon határozza meg a település jövõ-
jét, mint eddig bármi.

Az elnyert támogatás sikere azonban csak az elsõ
lépés, hiszen az út építésének, finanszírozásának
nehézségei, kockázatai csak most várnak ránk, s
ennek nehézségei mellett eltörpülnek a négy éves
munka fáradozásai.

2009. március 29.
Lukácsi Attila polgármester



Az önkormányzat saját dolgozója által,
illetve az õ koordinálásával több
pályázat készült el, általában elfogad-
ható arányú eredményességgel.

Az elõzõ lapszám óta benyújtott
pályázatok az alábbiak: 

Nyertes és megvalósított pályázatok:

- Polgármesteri hivatal komplex
akadálymentesítése, felújítása
- Közösségi busz beszerzése
- Mándoki utcán burkolafelújítás
(iskola elõtt)
- Védõnõi szolgálat korszerûsítése
- Szociális földprogram
- Szociális étkeztetés támogatása

Van olyan pályázat, melyen sikeresen
szerepeltünk, de a megvalósítás még
folyamatban van:
- Az iskolába 22 új számítógép és 6
aktív táblát nyertünk több mint egy
éve, sajnos kiszállításuk a mai napig
nem történt meg, az iskola és óvoda

egyéb elnyert, és tervezett pályázatairól
egy másik cikkben olvashatnak.
- Új utcanév- és házszám táblák be-
szerzése
- Új út építése az Alaphegy felé
- Szennyvízcsatorna projekt elsõ ütem

Elbírálás alatt van néhány pályázat:
- Közösségi, szolgáltató épület kiala-
kítása
- Játszóterek építése 
- Közoktatási intézmények fejlesztése

Sajnos voltak olyan pályázataink,
melybe ugyan rengeteg munkát fek-
tettünk, de forráshiány miatt elutasí-
tották a szakmailag megalapozott és
szakmailag elfogadott pályázati anya-
got:

- Iskola épületének komplex felújítása
- Digitális fogorvosi röntgen beszer-
zése
- Kommunális traktor vásárlása
- Közvilágítási hálózat bõvítése
- László-tanyához vezetõ út burkolat-
felújítása
- Parkosítás
- Könyvtár informatikai fejlesztése

További tervezett pályázataink:
- Sportpályák felújítása
- Parkosítás
- Petõfi utca burkolat-felújítása
- Útépítési pályázatok (Virág, Béke
utcák, lakott külterületek)
- Iskola felújítás, akadálymentesítés
- Konyha építése
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Pályázatok

Egy közel 10 éves álom vált valóra 2009. április 3 -án
reggel, amikor is záhonyi gazdasági térséghez tartozó
Tuzsér településen a munkaterület átadásával megkez-
dõdött az a mintegy 37 milliárd forintos beruházási értéket
képviselõ Záhonyi Komplex Fejlesztési Program, amely
közel 45 kilométer széles-nyomtávolságú vasúti fõvonal és
egy közel 50 kilométer hosszúságú, többségében új vo-
nalvezetésû közút megépítését, valamit a Fényeslitkei
Ipari Park infrastrukturális elérhetõségét foglalja magába.
A beruházási program a 2011 -ben ér véget, melynek befe-
jezésekor már az elõzetes tervek szerint üzemelni fog az
ipari parkba addig betelepülõ Vorskla Steel Hungary Kft.
által építendõ acélhengermû, mely közel 800 -1000 új
munkahelyet fog teremteni. A fejlesztési program több
akció területet fog össze. Az elsõ ütemben elkezdõdõ

infrastruktúraépítéseken túl ez év második felében kiírás-
ra kerülnek azok a kis és középvállalkozásokat támogató
fejlesztési programok, melyek többek között informatikai
fejlesztési célterülteket is magába foglalnak. A komplex
program oktatásfejlesztést is tartalmaz. Ennek keretében a
záhonyi és a kisvárdai szakközépiskolákban a jelen-
legieken túlmenõ, jelentõs létszámú informatikus képzés
indul be, mely az új acélhengermû által leadott
munkaerõigényt hivatott kiszolgálni. A fejlesztések több
helyi vállalat, vállalkozás életében hozhatnak pezsgést,
mert a program vezetõi, a helyi adóbevételek növelése
miatt, elõnyben részesítik a kivitelezési szerzõdések
megkötésénél a helyi munkaerõt foglalkoztató, helyi te-
lephellyel rendelkezõ vállalatokat, vállalkozásokat. 

B.J.

A növényvédelmi felügyelõ felhívása

Az elsõ kapavágás
Elindult a Záhonyi Komplex Fejlesztési Program.

A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szántó ill. gyümölcsös kultúrákban faj
ill. fajtától függõen megindult a virágzás. A gyomnövényeket is figyelembe véve, eltérõ százalékban nyíltak ki a
méhek által látogatott virágok. A virágzás ideje alatt csak olyan növény védõszerek alkalmazása lehetséges, amelyek
az adott kultúrában engedélyezettek, jelen esetben különös tekintettel a méhek által látogatott területek növény
védõszeres kezelésére.
Tekintettel a 2008. évi XLVI. tv. 5. § (3) bekezdésére, a növény védelmi tevékenységet a károsítóra célzottan, térben
és idõben okszerû módon és eszközzel kell végezni. Ennek során tilos a gazdasági növényekre veszélyt nem jelen-
tõ szervezetek pusztítása, életterük rombolása, elterjedésük növényvédelmi eszközökkel való akadályozása. A
növényvédelmi szempontból hasznos élõ szervezetek ( beleértve a méheket is) minden fejlõdési alakját védeni kell.
Továbbá a termelõ köteles betartani ill. természet védelme érdekében a 2000. évi XXXV. tv. 45. § (1-5) bekezdésében
leírtakat. Méhkímélõ technológiát kell alkalmazni abban az esetben, ha méhekre mérsékelten veszélyes növény
védõszerek felhasználása történik. A permetezést azon napszakra kell idõzíteni, amely a méhek napi repülésének
lezárulása után az esti szürkület kezdetétõl 23 óráig tart.
Az a termelõ, aki megszegi a törvény által elõírtakat, Növényvédelmi Bírsággal sújtható, melynek mértéke 20.000 Ft-
tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet. A törvény által elõírt kötelezettségeket a Növényvédelmi Hatóság fokozottan ellenõrizni
fogja.
Az ellenõrzés kiterjed a területen végzett munkákra/helyszíni ellenõrzés a kiszórt készítmény felhasználtsági jogo-
sultságának meglétére/képzettség, zöld könyv/ ill. permetezési napló bemutatására irányul.

M.I.



Az idei tanévet társulás formájában kezdtük,
Mezõladány és Anarcs községek óvodáival. Szakmai
vezetõnk Kristóf Ibolya anarcsi óvodapedagógus. Az
elsõ találkozásra már tanévnyitó elõtt sor került,
melynek a 2. számú óvoda adott helyet. Az óvónõkre
jellemzõ nyitottsággal fogadtuk vendégeinket,
hamar összebarátkoztunk. 

Már hagyomány Tornyospálcán, hogy a leendõ elsõsök
tanévnyitón versekkel mutatkoznak be

Minden évben igyekszünk a gyerekeket különleges
élményekhez juttatni zenés mûsorokkal, színházi elõadá-
sokkal. A kisvárdai színházba bérletünk van, december-
ben a "Diótörõ" címû elõadást tekintettük meg, áprilisban
még két elõadás lesz: Süsü a sárkány és Minden egér
szereti a sajtot címmel.

A gyerekek nagy örömére decemberben megérkezett a
Télapó az óvodába. Az apróságok hangulatos mûsorral
köszöntötték a messzi földrõl érkezett õsz szakállú
Mikulást.
Rénszarvas szánját elcserélte Hadadi Csaba díszes lovas
kocsijára, melyet ez úton is köszönünk. Sok-sok ajándék-
kal, csomaggal kedveskedett az apróságoknak, jövõre is
visszavárjuk!

December 16-án tartottuk óvodánkban a Karácsonyi
ünnepséget. Erre az alkalomra a fenyõfákat mindkét
óvodában felajánlásként kaptuk. A nagycsoportosok pász-
torjátékkal fokozták az Adventi készülõdést. A karácsony-
fa alá a Közös fenntartású intézmény jóvoltából a két
óvodában 200.000 Ft összegben képesség fejlesztõjátékok
kerültek. A gyerekek nevében köszönet érte.

Településünk önkormányzata 2008 nyarán pályázatot
nyújtott be a hátrányos helyzetû gyermekek felzár-
kóztatását segítõ programra, melyet sikeresen el is nyert.
Ennek köszönhetõen óvodáink 2.000.055  Ft-hoz jutottak.
Ezt az összeget széleskörûen használhatjuk fel: továb-
bképzésekre, fejlesztõeszközökre, szakkönyvekre. Ennek
feltételeként az óvodapedagógusokra feladat hárul, hisz
ezeket a gyerekeket tudatos tervezés alapján egyénileg
fejleszteni kell. Reméljük ez által könnyebben leküzdik az
eléjük háruló akadályokat.
A nyert pénzösszeg egy részébõl a gyermekbarát
környezet kialakításához korszerû ágyakat és gyerek-
székeket vásároltunk.

Az SZMK-s szülõk felvetésére a tornyospálcai tagin-
tézmény Jótékonysági bált szervezett 2009. február 14-én.
Részvételükkel és támogatói jegyekkel sokan járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez. Ez úton is köszönjük azok-
nak, akik ebben részt vállaltak. A bálból befolyt összeg a
két óvodában összesen 227.950 Ft. A 2. számú óvodában
ebbõl a pénzbõl mindkét csoportszobába szõnyeget
vásároltunk.

Február hónapban Télûzõ farsangi mulatságot tartottunk,
erre az alkalomra meghívást kaptak a szülõk és a hozzá-
tartozók, hogy betekintést nyerjenek az óvodánk életébe.
Ezt a meghívást nagy örömünkre szép számmal el is
fogadták. A jelmezek színesek és változatosak voltak.
Tánccal, zenével, kis mûsorral szórakoztattuk a
vendégeket.

K. Gyné
K. E.

Tájékoztatom a falu lakosságát, hogy április 6-tól megkez-
dõdött a területalapú támogatás ügyintézése.
A területalapú támogatás (és az egyéb elektronikus úton
történõ igénylések) ügyintézéséhez szükséges a kiosztott
borítékokban található jelszó, mely elektronikus aláírásnak
minõsül. A támogatási kérelem kitöltése elõtt meg kell
hatalmaznia az ügyfélnek az ügyintézõt, és három példány-
ban alá kell írnia a meghatalmazást (+ két tanú). Minden ter-
melõ értesítést fog kapni, hogy mikor, hány órára kell meg-
jelennie az ügyintézéshez. Mielõtt jelentkeznek a támogatás
benyújtására, kérem, hogy készüljenek fel elõre, ne a
helyszínen kelljen azon gondolkozni, hogy melyik területbe
mi lesz vetve 2009-ben. Mielõtt elkezdik a kérelem
kitöltését, egyeztetni kell a regisztrációs adatokat (szintén
elektronikusan). Ez azt jelenti, hogy akinek nem a jelenlegi,
valóságnak megfelelõ adatok vannak az MVH adatbázisába
bejelentve, annak az eltéréseket javítani, korrigálni szük-
séges (név, cím, adóazonosító jel, adószám, õstermelõi iga-
zolvány, stb.). Felhívom a figyelmüket arra, hogy az MVH
csak az igénylõ nevére szóló bankszámla-számra fogja a

támogatást kifizetni. Ez azt jelenti, hogy akinek valame-
lyik családtagjának a bankszámla-száma lett bejelentve, és
nem nyit saját névre szóló számlát, annak a kérelme érde-
mi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Minden változtatás-
ról (pl.: bankszámla, adószám) fénymásolatot kell küldeni
az ügyfélnek az MVH-nak.
Az elektronikus igénylés alkalmával lesz lehetõségük
csatlakozni az Agrár-kárenyhítési rendszerhez is. Az õster-
melõknek nem kötelezõ ebbe belépni, viszont a vál-
lalkozók és cégek számára kötelezõ. Én mindenkinek azt
ajánlom, hogy csatlakozzon a kárenyhítési alapba, mert
csak ezzel a feltétellel számíthat kárenyhítésre (belvíz,
fagykár, aszály). Gyümölcsös terület után 2000 Ft/ha,
szántó után 800 Ft/ha a befizetési kötelezettség. A ter-
melõk külön értesítést fognak kapni, hogy milyen szám-
laszámra, mekkora összeget kell június 30-ig banki átu-
talással befizetni.

Janyu Sándor
területi vezetõ falugazdász
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Az óvodai élet mindennapjai

A falugazdász tájékoztatója



Hagyományunk folytatásaként közismert, tisztelet-
nek örvendõ személyek életútjának bemutatását
szolgáló rovatunkban ez alkalommal Czidor
Imrével folytattunk beszélgetést.

A színes, ízes beszélgetés a riporter  számára feledhetetlen
élmény volt. A gördülékeny társalgás során szellemi
frissességrõl tett bizonyságot Imre bácsi, aki napra pon-
tosan idézte fel tartalmas életének állomásait.  

O.A: - A következõ hónapban lesz 73 éves Imre bácsi.
Hogyan emlékszik vissza gyerekéveire?

Cz. I.: - Igen 73 évvel ezelõtt, nevezetes napon, József
Attila születésnapján, a költészet napján születettem.
Fiatal gyerekként megéltem a világháborút. Vézna
felépítésû gyerek voltam, öten voltunk testvérek, de ez
akkoriban nem számított soknak. Mindenkinek jutott étel,
mert nagy fazékkal fõztek. Láttam, amikor az oroszok
bejöttek, megélhettem, amint a lányok elbujdostak a ten-
geri csutka csomóban. A környéken Dombrádon,
Cigándon robogtak a fegyverek. Nagyon nehéz volt az
élet. Minden családot megviseltek a történések. Akinek
volt jószága, attól általában a lovakat elvitték, sertéseket
levágták és a katonák konyhájára szállították.
Nagyszüleim is Tornyospálciak voltak, tõsgyökeres
tornyospálcai vagyok. 

O.A.: - Hol kezdte tanulmányait Imre bácsi?

Cz.I.: - Általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem a
Görög Katolikus Iskolában. Rusznák Imre volt a tanárom.
Amikor már 7. osztályba kerültem, akkor államosították
az iskolát, 1949-ben. A 3 felekezet együtt tanult, a
felekezeti tanítók egységes irányítás alatt voltak.  A gim-
náziumot a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban
végeztem. Legutóbb 2000-ben volt 50-éves osztály-
találkozónk, mivel azóta sajnos megfogyatkoztunk, így a
következõ már elmaradt. 

O.A.: - Hol kezdõdtek a munkásévek?

Cz.I.: - 1954. október 13-tól államigazgatásban dolgoztam
17 éven keresztül, tanácstitkárként és tanácselnök is
voltam. Elsõ munkahelyem Benken volt. Érdekességként
mondom el, hogy a fizetés akkor 1000 Ft volt. Kis falu volt
ez, melyet a környéken úgy emlegettek, hogy községüket
szeretõ emberek lakják. 
Katonai éveim után Újkenézbe kerültem, ott 3 évig ta-
nácstitkárként dolgoztam, majd Mándokra kerültem
tanácselnöknek. Nyolc évig dolgoztam ott, közben
elvégeztem a tanítóképzõt történelem szakon, levelezõn.
Eztán 2 évig Ajakon tanítottam, ahol felkértek igazgató
helyettesnek.  Tapasztalt idõs pedagógusok tanítottak itt.
Máig jólesõ érzés, hogy régi munkahelyeimen a jeles
eseményekre meghívnak, mint például újkenézi cen-
tenárium, Mándok várossá avatási ünnepsége.

O.A.: - A helyi iskolában hogyan kezdõdött Imre bácsi
tevékenykedése?

Cz.I.: - Tornyospálcán az Általános Iskola  pályázatot
hirdetett, amire  jelentkeztem és az akkori igazgató
Bacskádi Jenõ el is fogadta azt.  25 évig szolgáltam itt,
mint történelem és napközis tanár. Általában rám osztot-
ták a mozi felelõsséget, ifjúsági elõadást, tûzszerészeti
feladatok ellátását, társadalmi ünnepségeket, beszédek
mondását pl. március 15-én; április 4-én, fegyveres erõk
napján. 

O.A.: Tapasztalható volt akkoriban is fegyelmezetlenség és
tiszteletlenség az iskolában a gyerekek részérõl?

Cz.I.: A gyerekek nagyon tisztelték a tanáraikat, nem csin-
talankodtak. A szülõk sem éltek panasszal.

O.A.: Elõre elképzelt módon készült erre a pályára? 

Cz.I.: Igen, mindig erre a pályára készültem és mindezt
hivatásomként szerettem végezni. 
42 évet töltöttem el köztisztviselõként illetve közalkalma-
zottként. 1996-ban mentem nyugdíjba, s megkaptam a
jubileumi emlékérmet is. 

O.A.: Úgy tudom, hogy képviselõként is tevékenykedett
Imre bácsi.

Cz.I.: Igen,  úgy éreztem, hogy van annyi ambícióm, hogy
a községért tudok tenni, így 1994-ben jelentkeztem
képviselõnek és meg is választottak. 1998-ig láttam el ezt
a közfeladatot. A 4 éves ciklus alatt volt egyszer, hogy
feloszlatták a képviselõ testületet, de engem újraválasztot-
tak. Meggyõzõdésem, hogy csak az tud a községért tenni,
aki nem átmeneti megbízatásnak tartja a nép választását,
hanem betartja a képviselõi eskü tartalmát. 

O.A.: Hogy szolgál az egészsége Imre bátyámnak?

Cz.I.: Körülbelül 15 éve jelzett az egészségem, hogy nincs
rendben valami, cukorbeteg lettem. Sajnos nem vettem
komolyan és már csak akkor mentem orvoshoz, amikor
késõ volt.

O.A.: Jól tudom, hogy a gyerekek is a pedagógusi hivatást
folytatják?

Cz.I.: Mivel feleségemmel együtt mindketten pedagógu-
sok voltunk, gyermekeink is ezt a hivatást választották.
Két gyermekünk van, Ildikó az idõsebbik, és Csaba fiúnk,
aki Hajdúszoboszlón él. Lányunk matematika-technika és
informatika szakos, jelenleg igazgatóhelyettes a helyi
általános iskolában. Fiunk testnevelés és biológia szakos
tanárként dolgozik. Négy unokánk van, akik önzetlenül
segítenek a nagyszülõknek…

Itt a töprengõ és jövõbe nézõ nagyszülõ már unokái
lehetõségeit latolgatja némán. Vajon sikeres, közismert
emberek lesznek Õk is? Vajon hova sodorja Õket az élet?
A ködössé váló tekintetbõl büszkeség és reménység sug-
árzik. …és hit, hogy az elvetett "magok" jó termõtalajra
leltek. 

Elbúcsúzva jó egészséget, a család által szerzett örömök
élvezetét kívánom Czidor Imrének.

Beszélgetés Czidor Imrével
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2008-ban 21 gyermek született Tornyospálcán,
közülük egy édesanya ikergyermekeknek adott
életet. Örömünkkel szolgál, hogy az elmúlt években
csecsemõ halott, halvaszülés nem volt községünk-
ben. 
Prevenciós munkánk egy részét a felnõtt korosztály-
nak szervezett méhnyakrák- és mammográfiás
szûrõvizsgálat tette ki. Az elõzõt helyben bonyolítot-
tuk le úgy, hogy 3 napon keresztül szülész- nõgyó-
gyász szakorvos rendelt a tanácsadóban, utóbbi
szûrõvizsgálat Nyíregyházán került megrendezésre

Igyekszünk minden évben szebbé, otthonosabbá és felsz-
ereltebbé tenni a tanácsadót, vizsgálót. 2008-as évben
pályázati támogatással, Ft összértékben az eszközparkot
fejlesztettük: korszerû hallásvizsgálót, magzati szívhang-

hallgatót, légzésfigyelõt, elektromos mellszívót, inhalátort,
infralámpát, fülhõmérõt vásároltunk. Jelen pillanatban 3
pályázat van folyamatban, többek között a fiatal lányok
Humán Pappiloma Vírus elleni védõoltását (méhnyakrák
ellen) szeretnénk díjmentesen biztosítani.
Végezetül szeretném feleleveníteni -a talán már minden
anyuka által ismert- kötelezõ védõoltási sémát a hatéko-
nyabb együttmûködés reményében. Megszületés követõ-
en az elsõ oltást az újszülött már a szülészeti intézményben
(TBC ellen). 2, 3 és 4 hónapos korban minden esetben
oltást kap a csecsemõ. Ezt a 15 és a 18 hónapos oltás
követi. Végül a 6 éves oltás zárja a kisgyermekkort. Ez után
már csak az általános iskola 6. és 8. osztályában kapnak a
diákok diftéria, tetanusz, morbilli, mumpsz, rubeola és
hepatitisz megbetegedések ellen.      

G.R.Á.

2008.07.27-én a községi önkormányzat, valamint az I.
Tisza-menti Lovas Sportkör egész napos rendezvényt
szervezett. A rendezvénynek a faluház egész területe,
valamint a sportpálya adott helyszínt. Az egész napos pro-
gramot nemcsak településünk, hanem a környezõ falvak
lakosai is érdeklõdéssel figyelték és hallgatták. 
A nap zenés ébresztõvel majd az I. Tisza-menti Lovas
Sportkör felvonulásával kezdõdött. Ezt követõen Lukácsi
Attila, Tornyospálca polgármestere mondott megnyitó
beszédet. Nagy érdeklõdés követte a választékos meg-
mérettetéseket, mint például az erõverseny, amelyen
összemérhették az erejüket a bátor jelentkezõk. Ezen kívül
szépségversenyen, fõzõversenyen és táncversenyen is
részt vehettek. Akik csak nézelõdni akartak, azoknak az
óvodások, a versenytáncosok valamint a hastáncosok
elõadásai nyújtottak szórakozást. Az elektromos kisautót

és a roller bemutatót kíváncsian szemlélték, melyet ki is
próbálhattak a jelenlévõk. A falunapra sok felajánlás
érkezett, mely tombolasorsoláson került kisorsolásra. A
nap fénypontját sztárvendégünk, a UNIQUE fergeteges
koncertje jelentette. A nap végén a szabad téri bálon min-
den korosztály kellemesen érezhette magát. A kimagasló
jó szervezésért köszönetet szeretnénk mondani az önkor-
mányzat dolgozóinak, a képviselõ testületnek, melynek
tagjai a zsûrizésben és a díjátadásban is részt vettek, továb-
bá az I. Tisza-menti Lovas Sportkör elnökének, Pólyán
Gábornak és segítõinek. Köszönet a rendezvény szponzo-
rainak, illetve azoknak, akik saját kezük munkájával,
fáradozásával segítették a színvonalas rendezvény
szervezését és létrejöttét.

Sz. I.

Az iskolai és óvodai SZMK vezetõség kérésére
2009. február 14-re szülõi bált szerveztünk a
felújított tornateremben. A szülõk és az iskola
vezetõi, pedagógusai aktívan részt vettek a
szervezésben. Az ízletes vacsorát az óvodai kony-
ha készítette a vendégek számára. A talpalávaló
zenét Jakab Ferenc szolgáltatta egész éjszaka. Az
osztályok közösségei és a tanárnõk finom
süteményeikkel kényeztették a szórakozókat.
Nagyon sok értékes tombolaajándék gyûlt össze,
mely az éjszaka során gazdára talált. A felajánlá-
sok sorát többen is követték. Polgárné Marika, a
szemetgyönyörködtetõ dekorációt készítette,
Csura István vállalkozó a büfé teljes bevételét
ajánlotta fel, az iskola takarítónõi a felszolgálást, a
karbantartó az éjjeli ügyeletet vállalta ingyen.
Nagyon jó hangulatú estét töltöttek el a
vendégek, iskolai és óvodai szülõk, pedagógu-
sok, meghívottak. A mûsort iskolás, óvodás
gyerekeink, Móré Gáborné vezetésével mutatták
be. Jó lehetõség volt ez egy kötetlen beszél-
getésre, ismerkedésre. Az sem utolsó dolog, hogy
ezzel az eseménnyel a gyerekek számára pénzt
sikerült összegyûjteni, amit környezetük
szépítésére, jutalmazásra fogunk fordítani. A
pénz 25-25%-át az óvodák, 50%-át az iskola
kapja.

T.Jné

A Védõnõi Szolgálat eseményei 2008-ban

Egész napos nyári vigadalom és sokadalom 

Intézményi bál
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A szociális ellátásokról szóló törvény január elsejei változásai jelentõsen átalakították a szociális segélyezés rend-
szerét. A legfontosabb változás, hogy a segélyezettek az ellátást csak munka fejében (bérként) kaphatják. Ez
Tornyospálca esetében azt jelenti, hogy április elsejétõl  220 segélyezett számára kínáltunk fel munkalehetõséget napi
hat órában. 220 fõ foglalkoztatása nem kis nehézségeket okoz, a környéken - Kisvárda kivételével - a legtöbb szemé-
lyt foglalkoztató település vagyunk. Terveink szerint segítségükkel felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat,
kitisztítjuk a csatornákat, kijavítjuk a külterületi földutakat, tisztábban, gondozottabban tartjuk a közterületeinket,
temetõinket.  Saját karbantartó-csapatunk fogja az iskolát, óvodát felújítani, új ebédlõt alakít ki az iskola területén, s
megoldhatja a konyháink egyesítését is. Szociális területen több személyt fogunk alkalmazni, akik még több idõs,
gondozásra szoruló embert tudnak otthonukban ellátni, sõt általuk bõvülhet az ellátottak köre.

Saját éjjel-nappal mûködõ õrszolgálatot szervezünk a polgárõrökhöz hasonló feladatokkal, növelve a lakosok köz- és
vagyonbiztonságát. A közfoglalkoztatás logisztikai és munkáltatói hátterének kialakítása folyamatban van.

A szennyvíz kezelése mindenkit érintõ kérdés Tornyos-
pálcán. 2015-ig kötelezõ megoldani a keletkezõ szennyvíz
megfelelõ tisztítását. A korábbi sikertelen pályázatok után
Mezõladány, Újkenéz, Tornyospálca 2008-ban újra közös
pályázatot nyújtott be, egy új eljárásrend alapján, ami
egyrészt csökkentette a támogatás mértékét, másrészt
aránytalanul elhúzza a pályázati folyamatot. A kétfordulós
pályázat elsõ részét kedvezõen bírálták el, s több mint
ötvenmillió forintos támogatást elnyerve elkezdõdhet a
második körös pályázati anyag elkészítése. A várhatóan
egy évig tartó folyamat során derül ki pontosan hogyan,
milyen költséggel, mekkora lakossági hozzájárulással,
milyen tervezett megsemmisítési díjakkal lehet számolni.
a pontos adatokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakossá-
got. A jelenlegi útvonalterv szerint 2010 nyarára készülhet
el a pályázati anyag, tervekkel, számításokkal, s 2011
tavaszán remélhetõleg elkezdõdhet majdnem kétmilliárd
forintból a három településen a csatornahálózat, valamint
a közös szennyvíztisztító építése.

A Záhony és térsége komplex gazdaságfejlesztési prog-
ram 16 érintett települése (köztük Tornyospálca) eldön-
tötte, hogy Magyarországon elsõként közös, összehangolt
tér- és településszerkezeti tervet készíttet. A projekt -
annak modellértéke, különlegessége miatt - külsõ támo-
gatásból valósul meg. Célja a beruházások elõsegítése,
egy új típusú területhasználati tervezés kialakítása. A
térinformatikai fejlesztés hatására, Interneten a www.hes-
zir.hu cím alatt érhetõ el az a felület, melyen mindenki
szabadon kereshet az ingatlanok fõbb adatairól.

Óvodáztatási támogatásban részesül annak a gyermeknek
a szülõje, aki

- gyermekvédelmi kedvezményben részesül
- három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
- a gyermek halmozottan hátrányos helyzetû
- gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról.      

A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a
gyermek beíratásának tényét, idõpontját és a rendszeres
óvodába járást.                                                                  

A  2009. január 1-jét követõen beíratott gyerekek után elsõ
alkalommal nyújtott támogatást 2009. júniusában,
községünkben természetbeni ellátásként kapják a jogosul-
tak  - a helyi önkormányzat rendelete alapján-, melynek
mértéke 20.000 Ft. A természetbeni támogatás a gyermek
beíratását követõ hét munkanapon belül, a gyermekjóléti
szolgálat közremûködésével kerül a szülõ rendelkezésére.
Azok a három-, illetve négyéves halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, akiket 2009. január 1. napja elõtt írat-
tak be az óvodába, 10.000.- Ft összegû pénzbeli támo-
gatásra jogosultak benyújtott kérelmük alapján 2009.
júniusában. 
A támogatás a gyermek ötéves korának betöltéséig jár.

Az óvodáztatási támogatás igényléséhez szükséges
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban lehet besze-
rezni, ahol a támogatás feltételeirõl további részletes
tájékoztatást adunk az érdeklõdõk részére.

Új típusú közfoglalkoztatás Tornyospálcán

Szennyvízkezelés Térszerkezeti terv

Új pénzbeli ellátás
- Óvodáztatási támogatás-

Segítse Tornyospálca
fejlõdését adója 

1 %-ával!
Ha Õn adójának 1 % -át a Tornyospálca Községért
Közalapítványnak ajánlja fel, akkor közvetlenül segíteni
tudja Tornyospálca kis közösségeinek a fejlõdését, segít-
heti községünk tehetséges, nehéz sorsú diákjainak tanul-
mányait, hozzájárulhat lakóhelyünk élhetõbbé tételéhez
és tehet környezetünk megóvása érdekében is. 

A döntés az Öné!

Amennyiben úgy érzi, hogy segíteni szeretné a köza-
lapítványt céljainak elérésében, akkor rendelkezõ nyi-
latkozaton azt megteheti.  

A nyilatkozaton fel kell tüntetni a kedvezményezett
adószámát:

1  8  8  0  3  6  2  6 - 1 - 1  5

A kedvezményezett nevét: 
Tornyospálca Községért Közalapítvány. 

Elõre is köszönjük segítségét! 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a
nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a
borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 

Ne feledje:

Az adóbevallás feladásának utolsó határideje 
2009. május 20.
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Anyakönyvi hírek
Végsõ búcsút vettünk tõlük

"Mit lelkem eddig félve sejtett,
Elõttem áll a nagy titok,

Hogy csak az halt meg, ami nem lett,
S az él örökké, ami volt."

Vajda János

Kopogtatott a gólya

"A világ minden gyermekkel
újra kezdõdik…"

Henry David Thoreau

Tornyospálcán 
kötöttek házasságot 

"Nélküled, mint az olló egy fele                              
- van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább!"

(Illyés Gyula: Nélküled)

2008.07.26.
Iván Attila és Nagy Anikó 

2008.09.09.
Labanics István és Pintér Krisztina

2008.12.01.
Kasza Miklós és Tóth Judit   

Jámbrik Imre és neje, 
családja és a római katolikus 

egyház gyülekezetének 
jelenlétében 

2009. májusában 50 éves 
házassági évfordulójuk 

alkalmából házassági esküjüket megerõsítette.

Gilicze Józsefné Demeter Anna 2008.03.19.
Helmeczi József 2008.03.22.
Hegedûs Sándor 2008.03.30.
Mezõ Lászlóné Nemes Ibolya 2008.04.01.
Dicsõ Lajos 2008.04.14.
Pásztor Elek 2008.04.16.
Kaibás János 2008.05.10.
Kolozsvári Zoltánné Galambos Vilma 2008.05.16.
Vaszil Jánosné Legény Ilona 2008.05.19.
Balázs János 2008.05.27.
Orosz Györgyné Cseh Mária 2008.06.08.
Simon Jánosné Oláh Irén 2008.06.09.
Végsõ Józsefné Tóth Borbála 2008.06.13.
Lakatos Gézáné Szakács Ilona 2008.06.20.
Petykó Imre 2008.06.28.
Márkus László 2008.07.18.
Lázár István 2008.08.05.
Csontos Józsefné Gonda Gizella 2008.08.09.
Pásztor Józsefné Csontos Mária 2008.08.10.
Rebenku Imréné Kaibás Julianna 2008.08.15.
Tóth Sándor 2008.09.19.
Pólyán Ferenc 2008.10.16.
Tóth Béla 2008.10.19.
Demjén Lajosné Szikora Ilona 2008.11.03.
Id. Balogh Sándorné  Pásztor Ilona 2008.11.10.
Lakatos Géza Károlyné  Ráti Mária 2008.10.12.
Stefán Mihály 2008.11.13.
Rebenku István 2008.11.18.
Végh Péterné Potyók Julianna 2008.11.06.
Kocsis Andrásné Révész Erzsébet 2008.11.29.
Id. Takács József 2008.12.10.
Hudák Miklós 2009.01.02.
Alexai Imre 2009.02.08.
Kruppa Sándorné Bakajsza Ilona 2009.02.11.
Bakó Sándorné Szatmári Jolán 2009.03.02.
Dévai József 2009.03.26.
Pásztor Sándor 2009.03.29.
Garasos András 2009.04.05.
Csontos Béláné Kovács Mária 2009.04.08.
Ésik Benõné Pólyán Irén 2009.04.17

Gyermek neve Születés ideje Édesanyja neve Édesapja neve
Ruprecht Boglárka 2008.03.30. Kovács Hajnalka Ruprecht István
Lakatos Krisztián 2008.04.02. Horváth Edit Lakatos Gábor
Balogh Dorina Dzsenna 2008.04.17. Vadászi Izabella Balogh Csaba
Orgován Gréta
Orgován Máté 2008.05.28. Rostás Nikoletta Orgován Elemér
Nagy MárkóIstván 2008.06.05. Nagy Irén Mészáros Sándor
Szántó Kira 2008.07.17. Balogh Anita Szántó Gábor
Pásztor Hanna 2008.07.13. Labanics Ilona Pásztor László
Balogh Balázs 2008.07.30. Lakatos Renáta Balogh József
Lakatos Ádám 2008.08.08. Tóth Katalin Lakatos József
Orgován Attila 2008.10.06. Matócsi Zsanett Orgován Attila
Bagi Levente 2008.10.22. Szûcs Edina Bagi Róbert
Demeter Bence 2008.10.26. Földi Enikõ Demeter István
Ambrus Larissza 2008.12.14. Rézmûves Aranka Ambrus Attila
Ferencz Balázs 2008.12.14. Potyók Erika Ferencz Zsolt
Lakatos Krisztián 2008.12.01. Rostás Szilvia Lakatos Krisztián
Danó Liliána 2008.12.22. Matócsi Elizabett Danó Béla
Nemes Petra 2009.01.23. Páll Tünde Nemes Zsolt
Balogh Eugénia 2009.02.02. Balogh Viktória Tóth Szilárd
Demeter Kristóf Gábor 2009.02.09. Gazsi Ivett Demeter Gábor
Molnár Máté 2009.03.20. Tugya Anita Molnár László
Lippai Dávid 2009.03.29. Bakó Adrienn Lippai Dávid
Stefán Gergõ 2009.04.20. Potyók Enikõ Stefán Péter



Hagyományainkhoz híven ismételten bemutatunk településünk tisztes életkort megélt lakosai közül néhányat, akiknek
megélt élettapasztalata, példaértékû élete követendõ minden ifjabb számára. 
A meglátogatott személyeknek köszönjük, hogy ajtót nyitottak otthonukba, megosztották velünk életük legfontosabb
eseményeit. Ezúton kívánunk mindannyijuknak nyugodt, békés, egészségben bõvelkedõ éveket !

,,Évek, ti még jövendõ évek,
Kiket reményem megtagad,
Elõlegezni miért siettek,
Hajam közé Õsz szálakat."

Arany János Turtóczki Imréné szül.: Sirola Anna

74 éves, 1935. április 29-én született Tornyospálcán. Férjével 1955. december 3-án kötött
házasságot. Három gyermek, nyolc unoka boldogítja életét. 34 évnyi boldog házasság után fér-
jét korán elvesztette, 1989. január 23-óta özvegyen él, Tibor nevû gyermeke családjával. Életét
unokái szeretete veszi körül, kényelmes, szépen berendezett otthonában. Egész eddigi
életében Istenbe vetett hite óvja minden bajtól, így másképpen éli meg a környezetében lévõ
negatív hatásokat. Háztartásbeliként dolgozott, majd a Tsz. megalakulásától  kezdve 19 éven
át növénytermesztéssel foglalkozott. 1985-tõl betegsége miatt rokkant nyugdíjas lett. 

Nemes István

84 éves, 1925. október 1-én
született Mándokon. Feleségével,
Bódi Gabriellával 1953. február
21-én kötött házasságot. Házas-
ságukból 5 gyermek született,
sajnálatos módon több mint egy
éve egy leány gyermekét, tragi-
kus hirtelenséggel elvesztette,
mely mai napig fájdalommal tölti
el az egész család életét. 9 unoka és 2 dédunoka boldogít-
ja, vigasztalja életüket. Építõiparban, majd a Barátság kõo-
laj vezetéknél dolgozott, innen ment 1985-ben nyugdíjba.
A munka szeretete nyugdíjas éveiben is végig kíséri,
mezõgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik a mai
napig. Élete célja volt, hogy gyermekeinek anyagai jólétét
megalapozza. 2003-ban ünnepelték népes családi körben
az 50. házassági évfordulójukat.

Nemes Istvánné 
szül.: Bódi Gabriella

80 éves, 1929. május 30-án
Tornyospálcán született. Ella néni
25 évig a Tsz.-ben dolgozott, innen
ment nyugdíjba is. Mai napig a ház-
tartási munkákat egyedül végzi.
Szorgos keze nyomát a szépen ren-
dezett, tiszta lakása és környezete

is bizonyítja. Egész életének leg-
fontosabb célja volt gyermekeinek nevelése és taníttatása,
melynek eredménye, hogy valamennyien, érdek-
lõdésüknek megfelelõ munkát végezhetnek. Hálás
köszönetét fejezte ki, hogy nem feledkeztünk meg az idõs
korúakról, hiszen érdekel bennünket életük, problémáik.
Harmóniában és boldogan él párjával Nemes Istvánnal.

E rossz világban sok a rossz akarat, s ez a rossz indulat megfertõz kis és nagy közösségeket, ezért van nagy szükségünk
Isten által adott jóindulatú emberekre, akik tudják: a rosszat csak jóval lehet legyõzni. Közösségekre van szükségünk,
melyek szebbé teszik mindennapjainkat. Ilyen szándékkal mûködik immáron egy éve az Idõsek Napközi Klubja, mely
sokak számára már második otthonná lett, ahova vágynak és jól érzik magukat az idõsek. Bár a tagjaink jelentõs része
református, szeretném itt is jelét adni annak, hogy az ökumenizmus jegyében várjuk a katolikus felekezethez tartozó
testvéreinket is. 
2009. április 01-tõl pedig elindítottuk új szol-
gálatunkat, a szociális étkeztetést. Német
testvéreinktõl egy modern fõzõkonyhát kaptunk
ajándékba, amelyben március közepén elkezdtük a
próbaüzemet, s e hónap elsõ napjától kezdve
csaknem 150 ember számára tudunk hétköz-
naponként ebédet biztosítani. 
Május közepére ünnepséget tervez a presbitérium,
szeretnénk méltó nevet adni gyülekezeti házunknak
és szociális szolgálatunknak. Hiszem azt, hogy ez az
új épület Tornyospálca egyik szimbóluma lett, a
külsõ forma és az épületben folyó munka
meggazdagítja szeretett településünk arcát és életét.

Sz. J.

Pólyán Józsefné szül.: Kovács Ilona

81 éves, 1928. október 8-án Tornyospálcán született. 1947. novemberében kötött házasságot Pólyán Józseffel.
Házasságukból két gyermek született, elsõ gyermekét a szülést követõen elvesztette. Korán megözvegyült, mivel férje
1985. február 28-án meghalt. Ilona nevû lányával és családjával él együtt. Két unoka és két dédunoka beragyogja életét.
1960-tól nyugdíjas koráig a Tsz.-ben dolgozott, mint állatgondozó. Életében legfontosabb volt számára gyermekének
nevelése, taníttatása. Mindennapjait otthonában tölti, de családjának szeretete, gondoskodása betölti egész életét.
Unokáit, dédunokáit gyakran meglátogatja Debrecen városában, hiszen hiányzik közelségük. 

T.Jné
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Arcképcsarnok

Idõsek napközi otthona



Gazdasági helyzetünkre való tekintettel
minden erõnket, szervezési készségün-
ket leleményességünket új módszerek
kidolgozását és pályázatok készítését
kell igénybe venni, hogy hatékonyan
tudjunk dolgozni a Faluházban. 
Az elmúlt év szeptemberétõl színes
programok várták az intézménybe láto-
gatókat. Vadásztermi elõadássorozat
keretén belül elõadást tartott: Ferenczi
József a ,,Magyarság küldetésérõl",
Buczkó Judit parapszichológus ,,Az em-
beri kapcsolatokról" és Szilágyi István
karate mester ,,Az egészséges táplálko-
zásról, és testtartásról. Szerveztünk
,,Tibeti hangmasszázst" Koleszárné
Gizike hangterapeuta jóvoltából. Nagy
várakozás elõzte meg második alka-
lommal megrendezésre kerülõ hagyo-
mányos õszi divatbemutatót, ahol a
helyi óvodás és iskolás gyerekek mutat-
ták be ruhákat. Képzõmûvészeti kiál-
lításokat szerveztünk és gyönyörköd-
hettünk Mándoki Halász Zsóka naiv  és
Kepics Ildikó autódidakta festõmû-
vészek alkotásaikban. Szeptembertõl a
mazsorett csoport vezetését Móré
Gáborné vehette át. A csoporton belül
három korosztály képviselteti magát( az
ovis, az alsós és felsõs gyerekek). A
felsõ tagozatos lányok Vásárosna-
ményban léptek fel a Városi Sportcsar-
nokban. Továbbá a helyi farsangi ren-
dezvényen, generációs napon, a divat-
bemutatón és az Sz.M.K. bálon is. A
"Napsugár" tánccsoport Dombrád fõ-

terén szüreti felvonuláson lépett fel
2008 õszén. A Nyugdíjas klub tagjai
fürdõzést szerveztek a ,,Szilva" für-
dõbe, közösen kirándultak a reformá-
tus egyház nyugdíjasaival Budapestre,
megszervezték a hagyományos évi

Faluházi életképek

Fõutca felújítása?

14 Pálcai NAPLÓ 2009. május

Tisztelt Szurkolók, tornyospálciak, Futball Õrültek!

kirándulásukat Aggtelekre és Miku-
lás ünnepséget szerveztek a régió-
ban mûködõ baráti klubok részére.
A nyugdíjasklub vezetõje 4 alkalom-
mal szervezett utat az ortopédiára,
hogy akiknek igényük van gyógy-
cipõ készíttetésre elutazzon Vásá-
rosnaményba az ingyenes busszal. A
klubon belül mûködõ tánccsoport
fellépett Szabolcsveresmarton és
Papon (pénzjutalomban is részesül-
tek) ahol nagy sikereket értek el.
Megünnepelték a Nõnapot és a név-
napokat is. A Faluházban szilveszteri
rendezvényre került sor, ami szintén
hagyomány már, februárban ,,Valen-
tin" napi partyt szerveztünk a fiat-
alok részére. Folytatódott a gyer-
mekszínházi elõadássorozat, mely-
nek keretén belül ingyenes báb
elõadásra került sor, a helyi és a
mezõladányi gyerekek részére (3
alkalommal). A télen nõi tornát szer-
veztünk az érdeklõdõk részére. Far-
sang idején az ,,Egyetértés" Nyug-
díjasklub tagjai, finom, farsangi
csöröge fánkot készítettek a 2. osztá-
lyosoknak. Húsvéti népszokásokat
elevenítettünk fel az 1. osztályosok-
kal. Hagyományos hímes tojás-
festésre került sor (hagymahéjban). 
Köszönet illeti mindazokat, akik
részt vettek a rendezvények elõké-
szítésében és lebonyolításában. 

M. Gné

Tornyospálca Jékei, Rákóczi, Kossuth, Vasút utcák burko-
latának leromlott állapota mindannyiunk számára napon-
ta jelentkezõ problémaként jelentkezik. A 4111. számú
közút állam tulajdonban van, annak kezelõje a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Az út új aszfaltszõnyeggel történõ
mihamarabbi felújítását kértem az út kezelõjétõl. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója arról
tájékoztatott, hogy a források szûkösségére tekintettel a
felújításokat ütemezik, s a Nemzeti Útfelújítási Program
szerint az út Kisvárda-Jéke közötti 4,5 km-es szakasza
2009-ben kerül felújításra. Ennek kivitelezése a napokban
fejezõdik be. A Jéke-Mezõladány közötti 6,8 km-es sza-
kasz felújítása 2011. évre van beütemezve.
Megítélésünk szerint a további két éves várakozás nem
elfogadható, ezért mindent elkövetünk annak lerövidít-
tetésére.

LA

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a
2009-es tavaszi fordulóban is sikeresen
elindultunk. Az éves költségek jelentõs
részét Tornyospálca Község Önkormány-
zatának 1 millió forintos támogatásával
fedezzük. Ezt sajnos ki kell egészítenünk.
Ezért tervezzük támogatói bérletek kibo-
csátását, melyet reményeik szerint a futball
szeretõ szurkoló közönség tagjai elõszere-
tettel vásárolni fognak.    
A rajt nem a várt eredményt hozta. Sajnos

egy helyet visszacsúsztunk. Az ered-
ményen javítani szeretnénk, hogy a
szurkolóink, és a mérkõzéseinket látoga-
tóknak színvonalasabb szórakozást tud-
junk biztosítani. Az eredményesebb játé-
kért, új játékosok leigazolását tervezzük. 

2009. április 02-én a Drheher Sörgyárak
Zrt-vel kötött szponzor megállapodás
értelmében, megkaptunk egy vadonatúj
mezgarnitúrát, valamint egy futball labdát.

A klub jelenlegi anyagi helyzetét nézve, az
ajándék a lehetõ legjobbkor érkezett.

Bízunk abban, hogy a futball szeretõ
emberek továbbra is látogatni fogják a
mérkõzéseinket.   

Tisztelettel: 
Barati János 

S.e. elnök.

Wass Albert
Tavaszvárás

Érzed? Jön a tavasz, a fák alá
már tarka-fátylú verõfényt havaz.
A messzeségbõl hírnök érkezett:
madár lebeg a rónaság felett,
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág.
Ugye testvér,
csábítanak most halk melódiák,
ezer kis visszatérõ róna-dal,
S ugye neked is tarka a világ,
s az álmaid megannyi könnyû lepkék:
már nemsokára zöldül a levél,
és visszaszáll a tavasz és a fecskék,
és a fecskékkel õ is visszatér...
Ha jönne már...
ugye testvér, megálmodod mi lenne?...
S egy kis meleg
belopódzik halkan a szívedbe...
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Egészségsarok

Dr. Angyal Sándor állatorvos tájékoztatja a
lakosságot, hogy az ebek pótoltására 2009. május
9-én kerül sor, a régi tûzoltószertárnál.

A Nyír-Flop Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2009.
június 5-én pénteken lomtalanítást végez településünkön.
Kérik a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot úgy
helyezzék el a közterületen, hogy a jármû és gyalogos for-
galmat ne akadályozza, a begyûjtõ szállítóeszköz által jól
megközelíthetõ legyen, továbbá ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének elõidézésével. A lomok közé tilos
veszélyes hulladékot kirakni.

A Dicsõ és Dicsõ Kft. Értesíti a lakosságot, hogy a szemét-
szállítást 2009. április 1-jétõl a Nyír-Flop Kft végzi.
Továbbá tájékoztatják a lakosságot, hogy a szemétszál-
lítással kapcsolatos kérdéseket, bejelentéseket a 06-42-508-
900-as telefonszámra várják.

Rovatunkkal szeretnénk hasznos tanácsokat adni
egészségünk megõrzése érdekében és tudatosítani azt,
hogy a "fûben-fában orvosság" bölcsessége  örökérvényû.
Vajon tudják-e településünk lakosai, hogy az általuk ter-
melt alma milyen egészségmegóvó hatással bír?

Íme a csodálatos alma!

Az alma a legkiegyensúlyozottabb gyümölcs!

Az almafa a rózsafélék nagy családjába tartozik. A
gyümölcs, tehát maga az alma a növény fejlõdési ciklusá-
nak koronája. A pH értéke 3.30-4.00. Az alma vérzés-
csökkentõ szélhajtó, emésztést elõsegítõ, vízhajtó, lágyító,
élénkítõ hatású. Fertõtlenítõ és általános gyógyhatása
miatt igen nagyra értékelik a gyógyászatban. Természetes
méregtelenítõ hatásának lényege, hogy képes élénkíteni a
bélrendszerben élõ, a szervezetnek hasznos baktéri-
umokat. Az alma igen könnyen emészthetõ, lúgos
kémhatású és magas víztartalma (84,4%) miatt oltja mind a
közvetlen, mind a sejtszinten jelentkezõ szomjúságot.
Rostban gazdag és nem tapadós, tehát ha nyersen
fogyasztják, segít tisztítani a fogakat, edzi a fogínyt! Az
almában van almasav és borkõsav is, ezek támogatják a
máj méregtelenítõ munkáját és fékezik az emésztõrend-
szerben a káros baktériumok növekedését! Az almában
van pektin is, amelybõl zselészerû anyag képzõdik azzal a
végcéllal, hogy megelõzze a fehérje káros rothadását az
emésztõrendszerben. A pektin tartalom miatt az alma a
bélrendszer remek "seprõje", amely gyengéden maga elõtt
tolva a salakanyagokat, kitisztítja a járatokat. Kutatások
igazolják, hogy a napi almafogyasztás enyhíti a bõr-
betegségek tüneteit, jó hatású csontritkulásra és különféle
légzõrendszeri tünetekre, így az asztmára is. Kísérletekkel
kimutatták azt is, hogy az alma képes káros molekulákat
megkötni és segít megtisztítani a szervezetet radioaktív
anyagoktól, ólom-, higany-, és más nehézfém szennye-
zõdésektõl. Az alma a hasmenés tüneteit is enyhíti. Az
almalé, vagy a reszelt alma fogyasztása az elsõ lépés lehet,
mielõtt valaki a hasmenés után ismét elkezd szilárd
ételeket fogyasztani. A pektin további üdvös hatása, hogy
természetes úton akadályozza a zsírlerakódást a szer-

vezetben. Minden almafajta, de különösen a zöld alma
tisztítja a májat, epehólyagot és segít felpuhítani bizonyos
epeköveket.  Az alma segíti a gyógyulást! Lázas gyereknek
adjunk reszelt almát, száraz köhögés esetén párolt almát
rizssziruppal. A tüdõben lerakódott nyák felszakításához az
almát agar-agarral tanácsos készíteni.

Gyakorlati tanácsok:
- Az alma fõzése mindig alacsony hõfokon történjen, hogy
minél inkább megõrzõdjenek az értékes vitaminok, ásványi
anyagok és a pektin!
- A felszeletelt alma barnulása megelõzhetõ, ha enyhén
savas oldatba, például citromos vízbe mártjuk a szeleteket.
- Lehetõség szerint minél inkább elkerülendõ a vegyszerrel
termelt, illetve kezelt gyümölcsök fogyasztása!
- Az almamagokat többnyire tanácsos kidobni, mert csekély
mértékben cianidot tartalmaznak. A termesztés és a tárolás
közben alkalmazott és esetleg nem lebomlott káros vegyi
anyagok az alma csutkájában és a magokban halmozódnak
fel.

/Forrás: Bio info 2008. október

A Községi Önkormányzat polgármestere
pályázatot hirdet szociális földprogram néven.

A szociális földprogram célja, hogy családoknak ter-
mészetbeni támogatással életkörülményeik javítása, lét-
fenntartásuk megkönnyítése érdekében segítséget nyújt-
son. A programban olyan családok vehetnek részt, ahol
az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a min-
denkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum összegének
150 %-át, és rendelkezik mûvelésbe bevonható 200 m2

földterülettel. Az igénylõnek az önkormányzat biztosít-
ja a földmûveléshez szükséges kézi szerszámokat, vetõ-
magot, növényvédõ szereket, a termõföld vetésre való
elõkészítését, valamint a vetést.

A termés a kedvezményezett tulajdonában marad.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet benyúj-
tani.

Bõvebb felvilágosítást ugyanitt, illetve az Újfalusi u. 3.
szám alatt Lakatos István gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelõtõl, valamint Danó Heléna munkaerõ piaci
menedzsertõl lehet kérni. 



Kevés olyan szívmelengetõ ünnep van, mint az anyák napja.
Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a
szeretetet és gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak
bennünket.

A hagyomány kezdetei

Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket elõször az õsi
Görögországban tartottak, tavaszonként. Kegyelettel adóztak az
istenek anyja, Rhea elõtt. A XVII. Századi Angliában az édes-
anyákat az Anya-vasárnapon köszöntötték, mely a nagyböjt ne-
gyedik hétvégéjére esett.

Az anyák napja tengerentúli története

Az Egyesült Államokban Julia Ward Howe vetette fel az Anyák
napja gondolatát 1872-ben. Úgy vélte, hogy ezt az ünnepet a
béke jegyében lehetne tölteni. 
Az Anyák napja hivatalos megtartásának véghezvitelét a
Philadelphiában élõ Anna Jarvisnak tulajdonítják. Ezt az ügyet
édesanyjára való megemlékezésnek szánta, aki 1905-ben hunyt
el, és aki a XIX. század végén megpróbálta létrehozni az Anyák
barátságának napját. Ezzel a polgárháború sebeinek gyógyu-
lását igyekezett elõsegíteni. 
Két évvel anyja halála után Jarvis tartott egy, az elhunyt
tiszteletére szóló ceremóniát. Ez annyira megindította, hogy
hozzáfogott egy kampányhoz, melyben az anyák tiszteletére
szánt hivatalos hétvégét kívánt kineveztetni. Elsõként 1910-ben,
Nyugat-Virginia államban ünnepelték az Anyák napját. 
Egy évvel késõbb már szinte minden állam jegyezte ezt a napot.
1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalosan is bejelentette,
hogy az Anyák napját, nemzeti ünnepként, minden évben május
második vasárnapján fogják tartani.

Érzelembõl haszon?

De Jarvis sikere nemsokára visszájára fordult. Sõt, 1923-ban kere-
setet nyújtott be, hogy állítsák le az Anyák napi fesztivált.
Felbõszítette ugyanis az elüzletiesedés. Az egyik, háborús
anyákkal tartott összejövetelen az asszonyok fehér szegfût árultak,
hogy így gyûjtsenek pénzt. Nem ezt akartam - mondta Jarvis, aki
egyébként a fehér szegfût választotta az anyák szimbólumának. A
szép érzelmek napját akartam létrehozni, nem pedig a haszon-
szerzését - jelentette ki. 

Az anyák napja édesanyja

Jarvis asszony 1948-ban, teljesen visszás helyzetbe kerülve, 84
évesen halt meg. Gyermeke soha nem született, mert egész életét
arra áldozta, hogy megakadályozza az általa alapított ünnep üzlet-
té válását. Halála elõtt úgy nyilatkozott, hogy sajnálja, hogy valaha
is belefogott az Anyák napja létrehozásába. Közben, pedig máju-
sonként szobáját megtöltötték a világ minden tájáról érkezõ üdvö-
zlõlapok. Az emberek végül is õt tekintették az Anyák napja anyjá-
nak.

A mai helyzet

Manapság, Jarvis igyekezetének hála, illetve késõbbi ellen-
ségeskedése ellenére, évente egyszer szerte a világon megem-
lékeznek az édesanyákról. Bár nem esik mindenhol ugyanarra az
idõpontra, például Dániában, Finnországban, Olaszországban,
Törökországban, Ausztráliában és Belgiumban, ugyanabban
idõben tartják az Anyák napja ünnepét, mint az Egyesült Államok-
ban: május második vasárnapján. 
Nálunk az elsõn.

O.Bné

Az Anyák napja története

"….jóban-rosszban, egészségben- betegségben, holtomig vagy holtáig…"

Jámbrik Imre és neje aranylakodalmának emlékére

Köszöntõ
Egy kis verset súgott nekem
A szeretõ szívecském,
Megtanultam s el is mondom
Édesanyák ünnepén.
Reggel imám azzal kezdem,
Este azzal végzem,
Az én édes jó anyámat
Áldd meg s tartsd meg Isten.

Ritka alkalom. Nagyon keveseknek adatik meg. Sokak  életkora
sem éri el a félévszázadot. Jámbrik Imre és felesége azonban
átélhette, hogy 50 év elteltével ismételten az Úr színe elé állha-
tott, hogy házassági fogadalmát megismételje.
Vajon kinek az érdeme?
A sorsé, hogy kegyes volt hozzájuk?
A mindenhatóé, hogy megtartotta õket egymásnak 50 éven
keresztül?
Önmaguké, hogy elviselve egymás hibáit és értékelve egymás
érdemeit megtartották Isten elõtt tett fogadalmukat?
"….jóban- rosszban, egészségben- betegségben, holtomig vagy
holtáig…"

Elsõ szerelem volt. Legyõzte a megismerkedés idején tomboló
fagyos telet, s beköltöztetett valami mindent átmelengetõ
reménységet szívükbe. A pici lányka minden hitét és bizalmát
letette az erõs férfikézbe. Így fogják egymás kezét 50 éve,
legyõzve a nehézségeket, a problémákat. Mert hogy volt az is,
mint minden házasságban. De több volt az öröm, a 3 gyermek
felnövekvésébõl való táplálkozás boldogsága és a legnagyobb
erõ: az Istenbe vetett hit. Ez kísérte végig életüket, ez szõtte át
mindennapjaikat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Jolika.
néni 57 évi kántorkodással 13 pap mellett szolgált. Igen, szolgált.
Mert Õ önzetlenül, belsõ indíttatástól vezérelve tette a dolgát.
Férje eközben 15 évig harangozóként vitte lelkét Istene elé, s az
oltárdíszítés csodálatos "mesterségét" gyakorolta.
Beszélgetek velük. A szemük fiatalos csillogással fonódik össze.
Dicséretek hangzanak el mindkét részrõl, elismerés és hála
cseng ki szavaikból. Imre bácsi Isten hatalmát érzi életükön. Azt,
hogy vezette õket és segítette. Jolika néni a gondos férjrõl be-
szél, akinek nincs párja a faluban és arról, hogy milyen csodá-
latos a hit ereje.

Az udvaron a Svédországból, nagymamájával repülõvel érkezett
unoka futkos. Büszkén tekintenek rá és Jolika néni közben mesél,
mesél… Arról, hogy boldogan ment lányának segíteni 1600 km
áthidalásának árán is, hogy a reptéren olyan segítõkész magya-
rokkal találkozott otthonától távol, akik emberségrõl tettek
bizonyságot, hogy ott az anyagi biztonság ellenére is takarékosan,
megfontoltan élnek az emberek, hogy aggódott itthon maradt
társáért. 

A riporterben végig ott motoszkált a kérdés: Hogyan? 
Hogyan lehet szépen megöregedni egymás mellett, tisztességben,
összetartásban?

A válasz tiszta folyamként érkezett mindkettõjüktõl, gondolkodás
nélkül. Végtelen bölcsességük átsütött szavaikon. Imre bácsi a hit
megtartását hangsúlyozta. Illetve azt "Nincs olyan, hogy   enyém és
tied. Csak  mienk van!"
Jolika néni a türelmet emelte ki. Azt, hogy "a hibákat nem felem-
legetni kell, hanem elviselni és javítgatni".

… és tenni a dolgukat,
ameddig a jó Isten
erõvel támogatja õket,
hogy a kertben ékesen
sorakozó vetés beérjen
és a virágpompában
díszelgõ fák terméstõl
roskadozzanak a hoz-
zátartozók örömére is.

T.Zs.


