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Épül az új konyha!
Az idei év legjelentõsebb önkor-
mányzati vállalkozása egy új kony-
ha kialakítása.

Évtizedek óta két konyha szolgálta ki
Tornyospálcán az iskolai, óvodai és
szociális étkeztetést. A két konyha
nem költséghatékony fenntartásán túl
gond elsõsorban a különbözõ elõírá-
sok betartásának nehézsége volt. Az
évtizedes problémát már régen
szerette volna megoldani az önkor-
mányzat egy új konyha építésével. A
kész tervekkel rendelkezõ pályázatot
sajnos öt éve elutasították. A jelenlegi
választási ciklusban új pályázati
feltételrendszert dolgoztak ki. Ennek
következménye, hogy elõször az isko-
lai, óvodai étkeztetésre kiírt pályáza-
ton nem indulhattunk, mert a
feltételektõl több szociális étkezõt lát-
tunk el, majd következõ évben a szo-
ciális konyhaépítésére kiírt pályázaton
indultunk volna, de akkor meg
sokallták az iskolai, óvodai étkezõk
arányát.

Miután két szék között a földre
kerültünk, úgy gondoltuk, hogy egy
huszárvágással oldjuk meg gond-
jainkat, s egyben mutassunk fricskát a
mai pályázati rendszernek, vagyis
önerõbõl tegyük meg azt, amit a
pályázati rendszer tõlünk megtagad.
2007-es árakon számolva 160-180 mil-
lió forint között lett volna az új kony-
ha bekerülési költsége, ennek 10-15
százalékát kellett volna a falunak
önrészként hozzátenni.

A megvalósítás elsõ lépése az volt,
hogy a tavalyi évben az iskolások
étkeztetését sikerült az iskola
kerítésén belül megoldani. Egy kis
ötlet, sok szervezés, s egy kevés pénz
segítségével közmunkásaink egy jól
funkcionáló étkezdét alakítottak ki
tálalókonyhával s minden szükséges
helyiséggel.

Elképzelésünk szerint az önrész
összegébõl megpróbáljuk a pol-
gármesteri hivatal mögötti régi
étterem épületébõl kialakítani a mai
szabványoknak megfelelõ fõzõkony-
hát, minden elõírt kiszolgálóhely-
iséggel. A tervezési folyamat során az
adottságokból, az elõírások, s saját
elvárásaink figyelembe vételével

alakítottunk ki egy olyan tervet, mely
szinte teljesen megvalósítható helyi
munkaerõvel, s a kivitelezés döntõ
részét közmunkások végzik.

A terv szerint az épület egy száz
négyzetméteres rendezvénytermet is
magában foglal, a megfelelõ kiszolgáló
helyiségekkel. A nyolcvan fõre ter-
vezett rendezvényterem kialakítását
olyannak szeretnénk, hogy ott családi,
közösségi rendezvényeket is meg
lehessen tartani, s szükség esetén a
konyhai kapacitásokat is igénybe
vehessék.

A januárban kezdett építkezésünk alatt
gyakorlatilag az épület alapját, s
teherhordó falait tartottuk meg. A
fõzõtérhez szorosan kapcsolódó
kiszolgálóhelyiségeket, s raktárakat
alakítottunk ki. A raktártér többsége
lekerült a pincébe, az alapanyagok
teherliften keresztül jutnak el az
elõkészítõbe. Az alapanyagok, ételek,
szállítóedények, hulladékok útja nem
keresztezi egymást. Az épületet teljes
egészében padlófûtéses. A fõzõtér
kialakítás lehetõvé teszi az étel-
készítési technológia gépeinek igény
szerinti módosítását, több gáz, víz és
elektromos csatlakozási lehetõség áll
rendelkezésre. Higiéniai szempontból
a fõzõtér teljes falazata mosható, fer-
tõtleníthetõ. Valamennyi külsõ és
belsõ nyílászáró újonnan került
beépítésre.

A tervezésnél, kivitelezésnél a hosz-

szabb távú fenntarthatóságra is
figyelemmel voltunk, így ener-
giatakarékossági szempontból a külsõ
homlokzatot, födémet, padozatot
hõszigeteléssel láttuk el, a külsõ
nyílászárók is korszerû hõszigetelt
kivitelûek.

Az épület külsõ megjelenésének biz-
tosítása most a következõ feladat, így
a térburkolat kialakítása, a hõszigetelt
homlokzat színezõ vakolása, valamint
a tetõhéjazat cseréje.

A falu konyhaépítési projektje
egyrészt bebizonyíthatja, hogy néha
jobb, olcsóbb, gyorsabb saját
kivitelezéssel hozzákezdeni valami-
hez, mint várni a pályázati lehe-
tõségeket. Bizonyítja, hogy helyi
munkásokkal is jelentõs értékeket
tudunk létrehozni. Ezzel a bátor
lépéssel megoldhatjuk a konyha
kérdést Tornyospálcán, s egyben egy
mindenki által igénybe vehetõ
igényes rendezvénytermet is kap a
falu lakossága. A további lehetõségek
pedig még a jövõ kérdése.

Végezetül köszön mindazoknak, akik
fizikai munkájukkal egy romhal-
mazból egy szép, igényes épületet
építettek. Köszönöm továbbá azok-
nak, akik lelkesedésükkel, hitükkel,
vagy éppenséggel hitetlenkedésükkel
erõt adtak számunkra ebben a nagy
munkában.

Köszönettel: 
Lukácsi Attila polgármester



A 2010-es magyarországi országgyûlési választások a
hatodik volt a sorban a rendszerváltást követõen. 
Az elsõ fordulóra április 11-én, a másodikra április 25-én
került sor. A választások eredményeképpen 4 párt és egy
független jelölt jutott be a parlamentbe: a Fidesz-KDNP
(263 fõ), MSZP (59 fõ), Jobbik (47 fõ), LMP (16 fõ) és a
független Molnár Oszkár.

Tornyospálcán - mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 8. számú egyéni választókerülethez tartozik - nem
volt szükség második fordulóra, mivel az elsõ fordulóban
dr. Czomba Sándor elegendõ szavazatot szerzett az egyéni
országgyûlési képviselõi mandátumhoz. 

Tornyospálca szavazópolgárainak száma 1963
volt, melybõl 1178 fõ jelent meg a szavazáson (60 %). 1174
érvényes szavazat született mind az egyéni, mind a listás
választáson, mindössze  4-4  érvénytelen szavazat volt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megjelenési arány
63,22%, országosan pedig 64, 38% volt.

Elöljáróban:

Az õszi helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választásának idõpontját 2010. október 3.-ára
tûzte ki a köztársasági elnök.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
001. szavazókör a polgármesteri hivatal mögötti, volt
étterem épületében mûködik majd. 

A választásra vonatkozó törvény értelmében
Tornyospálcán a megszerezhetõ önkormányzati
képviselõi mandátumok száma 6. A választást követõen a
Képviselõ-testület a megválasztott polgármesterrel együtt
7 fõbõl áll majd.  

KMné, SzA

Országgyûlési választások szavazatainak
alakulása Tornyospálcán, 2010. április 11-én

A vízi közmû beruházásról
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Jelölt neve 001.sz. 
szavazókör 

002.sz. 
szavazókör 

003.sz. 
szavazókör 

Összesített 
szavazatok 

Fidesz-  
dr. Czomba 
Sándor 

214 184 212 610 

Jobbik- 
Adorján Béla 

73 124 122 319 

MSZP-  
dr. Legény 
Zsolt 

52 89 83 224 

MSZDP-  
dr.Kapolyi 
László  

9 8 3 20 

MESZ- 
Daróczy Pál 

0 0 1 1 

Lista neve 001.sz. 
szavazókör 

002.sz. 
szavazókör 

003.sz. 
szavazókör 

Összesített 
szavazatok 

Fidesz-KDNP 215 190 234 639 
Jobbik 79 144 136 359 
MSZP 33 54 38 125 
MSZDP 8 5 5 18 
LMP 3 9 5 17 
CM 5 2 3 10 
MDF 0 2 1 3 
Munkáspárt 3 0 0 3 
 

Tisztelt Olvasó!

A lakosság nagy része elõtt ismert, hogy Mezõladány,
Tornyospálca, Újkenéz községek önkormányzata még
2007. évben Vízi közmû Beruházási Társulatot hozott létre
szennyvíz csatorna - hálózat és szennyvíz tisztító telep
megvalósítására.
A felek megegyeztek abban, hogy az említett beruházást
közös építésben kívánják megvalósítani és abban, hogy a
megvalósítással kapcsolatos operatív teendõket
Mezõladány Község Önkormányzata látja el.
Hosszú várakozás és elbírálás valamint a pályázat elsõ
szakaszának elnyerése után végre 2010. februárjában
fizikailag is érzékelhetõ események sorozata indult el.
Mindhárom településen lakossági fórumot tartott a
szervezéssel megbízott miskolci N Alexander Kft.
A lakossági fórumokon és az azt követõ szervezés során a
három település lakosságának több mint kétharmada
helyeselte a beruházást, vállalta a beruházás önerõs rész-
letének fizetését. Ezzel lehetõség nyílt a települések
Európai Uniós pályázati támogatásának igénylésére.
A pályázat második szakaszának igénybevétele
érdekében létre kellett hozni egy közös vízi közmû társu-
latot. Az érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal ren-
delkezõ jogi személyek, jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdasági társaságok 2010. 03. 18.-án a küldöttek
révén, közgyûlésen elhatározták a Mezõladány és térsége
Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat megalakulását,
elfogadták alapszabályát, megválasztották ügyvezetõ és
ellenõrzõ szervét. A Társulat elnöke Kovács Lajos,

Újkenéz alpolgármestere, két alelnöke Bakó Ferenc
Mezõladány és Lukácsi Attila Tornyospálca polgármestere
lett.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Társulat az õsz folyamán
irodát mûködtet majd Tornyospálcán a volt TSZ iroda
épületében (Újfalusi út 3.)  a lakosság tájékoztatására, a
problémáinak megoldására, észrevételeik bejegyzésére stb.
céljából.
Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésérõl minden
belépõvel OTP Lakás-takarékpénztáron keresztül történõ
megtakarítással szerzõdést kötött a szervezõ.
Június hónapban négy évre elegendõ kitöltetlen csekket
kapott minden érdekelt. Ez az esemény elég sok bizonyta-
lanságot okozott, kérdést vetett fel, hiszen a beruházás még
el sem kezdõdött.
Az Önkormányzat nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy
a hozzájárulás befizetését 2010. júliusában kellett elkezdeni
a kapott csekken, a szerzõdésben vállalt összeg (több
módozat van) megjelölésével. Tehát az összeg nem azonos
minden befizetõ esetében. Tájékoztatásul leírom még, hogy
a számlanyitási díjat és az elsõ havi (június) részlet meg-
fizetését az önkormányzat biztosította.
Az Önkormányzat örömmel nyugtázta, hogy a beruházás
iránt a viszonylag legkedvezõbb lehetõségek ellenére
községünkben volt a legnagyobb (79%-os) érdeklõdés. Ez a
pozitív hozzáállás kifejezi lakosságunk egészséges, tiszta
környezethez való igényét.
Csatlakozva a lakosság álláspontjához magam is úgy vélem,
hogy az építkezés várható kellemetlenségei ellenére is
jelentõs javulást hoz majd a beruházás a környezetvédelmi

A három szavazókör szavazati eredményei
Tornyospálcán csökkenõ sorrendben az egyéni

választókerületi választáson:

A három szavazókör szavazati eredményei
Tornyospálcán csökkenõ sorrendben a területi

választókerületi választáson



Az õszi óvodakezdés idejére várhatóan két játszótérrel lesz gazdagabb
Tornyospálca. A 2008-ban beadott építési pályázat sokáig várat magára, ugyanis
lassan bírálták el, most pedig a közbeszerzés lassítja a folyamatot. Az eredeti terv
szerint három játszóterünk lett volna: az Árpád téren, az Ady közben- a Mesekert
óvoda mellett, illetve a Makk hetes mögött. Utóbbira sajnos nem kaptunk engedé-
lyt. Az Ady közben levõ játszótérben 10 éves korig minden gyerek megtalálja majd
a számára szimpatikus játék lehetõséget, az Árpád tériben pedig az idõsebbek, kb.
13 éves korig kapcsolódhatnak ki. A szülõknek, kismamáknak pedig pihenõ padok
lesznek biztosítva, így számukra is teljes lesz a kényelem.
A közel nettó 22 000 000 Ft-ból készülõ játszóterek az Európai Uniós elvárásoknak
megfelelõ fajátékokat tartalmaznak majd, amelyek reményeink szerint kielégítik
majd a gyerekek igényeit.

SzA

Tornyospálcának évtizedes gondja volt fõutcájának rossz
állapota. Az út felújításának két akadálya volt eddig: az út
kezelõje nem az önkormányzat, s egy új teljes burkolat
nettó 180 millió forintot meghaladó költsége. Az önkor-
mányzat a rendszerváltást követõen többek közt ezért sem
tudta elérni a felújítást, így maradt számunkra a kátyú-kátyú
hátán való utazás, a futómû javíttatás.
2009-ben elkezdett erõteljes lobbizás - s kicsit a jószerencse
- hatására, lehetõség nyílt, hogy a Magyar Közút Kft. a
szûkös forrásokból felújítsa a 4111. számú közút legrosz-
szabb szakaszát. A források figyelembe vételével született
az a döntés, hogy Tornyospálca teljes belterületén, illetve
Mezõladányban egy rövid szakaszon történjen a burkolat
felújítása un. hideg technológiás eljárással készített asz-
falthabarccsal. Ez a technológia környékünkön alig ismert.
A kátyúzás és a szükséges burkolatszélesítést követõen
több vékony rétegû aszfalthabarcs került a burkolatra.  A
technológiából adódóan az új felület érdesebb a hagy-
ományos technológiával készítettõl, illetve kissé egyenetlenebb.  Mindenesetre a jelenlegi burkolat összehasonlíthatat-
lanul jobb a korábbiaktól, utazási komfort és balesetbiztonsági szempontból egyaránt. 
Tornyospálcától Jéke közepéig tartó szakasz felújítása nem azért maradt ki, hogy össze lehessen hasonlítani a különb-
séget, hanem a szûkös pénzügyi keret miatt. A tornyospálcai munkák elindulásával párhuzamosan elkezdtük a hiányzó
1,6 km-es szakasz felújítása érdekében a "kilincselést". Még titok, de a számunkra kedvezõ szakmai döntés már
megszületett, most a pénzügyi, politikai döntésre várunk.
Reményeink szerint a kedvezõ döntés hamarosan megszületik, s a közbeszerzési eljárást követõen, nem csak
Tornyospálca fõutcáján, hanem Tornyospálca és Kisvárda között is kényelmesebben, biztonságosabban utazhatunk.
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, türelmükkel, vagy éppen türelmetlenségükkel hozzájárultak a Jékei,
Rákóczi, Kossuth és Vasút utcák útburkolatának felújításához.

LA

szempontból. Az emésztõk talajvizet és növényzetet
károsító hatása már nem fokozható. Az ivóvíz minõsége
tovább már nem rontható, ezek a szempontok a legna-
gyobb problémák közé tartoznak a jelen-jövõ nemzedéke
szempontjából, hiszen ismert nézet, hogy a tiszta vizet
unokáinktól kaptuk kölcsön, tehát vigyázzunk rá, hogy
tisztán adjuk vissza!
A kérdésre pedig, hogy mikor kezdõdik az építkezés, azt

tudjuk válaszolni, hogy folyik az elõkészítés, a pályázat
bírálása, a közbeszerzés kiválasztása, így várhatóan 2011
tavaszán indul a beruházás megvalósítása.

Tisztelettel:
Oláh Zsigmond

Önkormányzati képviselõ

Új utakon

Játszóterek
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Gondáné Erika, óvodapedagógus:

,,Az utóbbi években
többször került szóba
a szülõkkel való
beszélgetések során a
bölcsöde szükséges-
sége, amit örömmel
vettek a szülõk, hogy a
megvalósulás szaka-
szába került. Egyre
többen és gyakrabban
érdeklõdnek, hogy hol
és mikor lehet a gyer-
mekeket beíratni, il-
letve hogy helyileg hol
lesz kialakítva a bölcsi.
Munkahelyteremtés

szempontjából is nagyon jónak tartjuk.
Véleményem szerint a nõk munkába állása, egyes csalá-
dok felbomlása, a jobb megélhetés lehetõsége szük-
ségessé teszi, hogy a gyermekek napközbeni felü-
gyeletérõl szervezett keretek között gondoskodjanak
községünkben is, -így a  bölcsõdés korú gyermekekrõl
is". 

Zubály Miklósné, kétgyerekes anyuka:

,,Jó ötletnek tartom, sokat
lendítene a falu lakosságán.
Fõleg azokon, akik újra visz-
sza szeretnének menni dol-
gozni, vagy éppen ha nincs is
munkahelyük, de szeretnék,
hogy a gyerekük közösségbe
járjon és hogy sokat fejlõdjön
szellemileg, testileg vagy bár-
milyen dologgal kapcsolat-
ban. Bár azt nem tudom,
hogy hány gyerek lesz az
bölcsõdében, -talán 7-8
ahogy hallottam- de ez is
nagyon jó dolog, mert õk
még picik. Én személy szerint nagyon jó helyzetben
vagyok, mert én még ki tudom használni a 3 éves GYES-t,
de ha úgy adódna, hogy lenne munkahelyem, a bölcsõde jó
megoldás lenne. Saját tapasztalatom a családomat tekintve,
hogy nálunk 3 olyan gyerek van, akivel az anyukája nem
tudott GYES-en otthon maradni, mert vissza kellett mennie
dolgozni, de anyukám vigyázott rájuk, és úgy gondolom
hogy az meg is látszik a gyerekeken. Szerintem az a legjobb,
ha az anya 3 éves korig otthon van a gyerekkel, ha megte-
heti".

SzA

Két éve új alapokra helyeztük az óvodai nevelést, iskolai
oktatást. Ezzel egyidejûleg egy új, hosszútávú koncepció
alapján kezdtük el munkánkat. Egyik fontos állomáshoz
idén értünk el. Az iskolánk akadálymentesítése után,
most már óvodáink rendbetételén a sor.
Az akadálymentesítés sokak számára feleslegesnek tûnõ
tevékenység, de ez év végéig minden közintézmény
számára törvényi kötelezettség, melynek Tornyospálca
meg is fog felelni. Nem utolsó szempont azonban az sem,
hogy az épületekben dolgozók, oda látogatók, s elsõsor-
ban a gyerekek kicsit komfortosabb környezetben tanul-
hatnak, játszhatnak.
A két óvoda akadálymentesítése 14.823.980 Ft-ba kerül,
melyhez 13.341.582 Ft támogatást nyertünk el pályázat
útján. Egy másik pályázaton további 11.520.000 Ft-ot
nyertünk az óvodáink fejlesztésére. Utóbbi összeget-

kipótolva 1,3 millió forintos önkormányzati önrésszel - az
alábbiakra fordítjuk:
Az Ady közi óvodában valamennyi nyílászárót korszerû
hõszigeteltre cseréljük, a Kossuth utcai óvodában a külsõ
nyílászárók cseréje mellett a gyerekeknek új vizesblokkot
alakítunk ki, valamint az óvodai konyha elköltöztetését
követõen, annak helyén új óvodai csoportszobát,
tálalókonyhát s a gyerekeknek egy étkezdét alakítunk ki.
Utóbbi átalakítások során az épület alkalmas lesz a tervezett
bölcsõde elhelyezésére. Minden építészeti elõírásnak meg
fog felelni a bölcsõde kialakításához.
Azokat, a többihez képest kisebb volumenû munkákat,
melyeket a pályázatok nem tartalmaznak (gyermekek
meglévõ vizesblokkjainak felújítása), az iskola és az önkor-
mányzat közösen, önerõbõl valósítja meg. Így a gyerekek
valóban megújult, rendezett, korszerû körülmények között

A gyerekek életében az óvodai éveket megelõzõ egyik lehetséges ,,lépcsõfok" a bölcsõde lehet. Tornyospálcán 1990-
ben megszûnt ez az intézmény, így évtizedeken át nélkülöznünk kellett. Hamarosan azonban ismét lesz bölcsõdénk,
amire igen nagy igény mutatkozik a lakosság véleménye szerint. A felgyorsult életvitel, a nõk munkába állása, igen csak
okot ad arra, hogy legyen egy hely, ahol a gyerekek napközben megfelelõ felügyelet alatt vannak. Az Önkormányzat az
óvodák épületét felújítja és bõvíti a bölcsõdei csoportok kialakításához az elõírásoknak megfelelõen. Tervek szerint a
Kossuth utcai óvoda épületében óvodai csoportok mellett egy-egy önálló bölcsõdei csoport kerül elhelyezésre. Egy fél
csoportnyi létszám (10 gyerek) befogadására lesz alkalmas a bölcsõdénk, de késõbb az igények alapján duplázható a
felvehetõ létszám.
Elsõsorban helyi szülõk csemetéit várjuk, szabad kapacitás esetén azonban más helyrõl is lehet beíratni gyerekeket. Úgy
véljük, hogy lesz annyi tornyospálcai gyerek, hogy meglegyen ez a létszám.  Szükség van a bölcsõdében 3 fõ dolgozóra
is, akik ellátják a picik gondozására vonatkozó teendõket. A konyha áthelyezésével megoldódik a 2. számú óvoda mel-
letti bölcsõde helyszínének kérdése is. Az óvodások számára pedig egy külön étkezõ helyiség lesz kialakítva, így szá-
mukra is megoldható lesz a megfelelõ ellátás. A tornyospálcai óvodában továbbra is megfelelõ színvonalon, - sõt mivel
korszerûsítik az épületeket - még magasabb színvonalon történik a gyermekek óvodai nevelése, és a bõvítés során
újként szervezõdõ bölcsõdei csoportok mûködtetése.

SzA

Bölcsûde létrehozása (2010)

VÉLEMÉNY(ÉL)EZû a leendû bölcsûdérûl

Megújulnak óvodáink
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Községünkben a június 20-án este történt vihar
következtében a Tornyospálca Petõfi u. 26.sz. alatti
ingatlanban nagyfokú kár keletkezett. Az ingatlan
terméskõ alapját (pincefal) kimosta a víz, berogyott
a ház oldala, életveszélyessé, lakhatatlanná vált. A
kitelepített három személy részére - kialakult
vészhelyzetre tekintettel, a lakók életének megóvása
érdekében - Lukácsi Attila polgármester a
Tornyospálca, Kossuth u. 66. szám alatt található
önkormányzati lakást jelölte ki befogadó helyként.
A bérleményt 2010. július 7.-étõl 2011 július 6.-áig
határozott idõtartamra adták bérbe. A lakásba
Szénás István bérlõ feleségével és kiskorú gyer-
mekével együtt költözött be.  

Interjú Szénás Istvánnéval

- Mikor és hogyan történt az esemény?

2010. június 20-án a késõ esti órákban. Tulajdonképpen
itthon sem tartózkodtunk, mert sógornõmet vittük vissza
Nyírbogdányba. Délután 5-6 óra körül indultunk. Ajak
alatt már fák voltak kicsavarva, Kisvárdánál a jelzõlám-
pánál ki volt dõlve a nagy akácos a Vám és Pénzügyõrség
épületénél. Nem tudtam besorolni, mert a jelzõlámpa elé
a mi sávunkba dõltek a fák és a kerítés is. Jékénél szintén
le volt tarolva a fák tömkelege. Ekkor már nagyon rossz
érzésem volt, mert féltettem a házunkat. Már messzirõl lát-
tam a csõdületet a házunk elõtt. Akkor még nem gondol-
tam, hogy ilyen nagy a baj. Ekkor már az udvarunkon
nagy csõdület volt, a pince teljesen tele volt vízzel és szét-
szakadt az épület. Újvári Pistinek és Rózsáéknak volt egy-
egy szivattyúja, õk kezdték el kinyomni a vizet a csapadék
elvezetõ árokba. Ez nem ment olyan gyorsan, ekkor
kértem segítséget egy újabb ismerõsünktõl is, -akinek
módjában állt volna segíteni rajtunk- de innen a legnagy-
obb fájdalmamra elutasítást kaptam. Végül Csizmadia
Gyuri készséggel jött még segíteni a szivattyúzásban. 

- Mióta élnek Tornyospálcán?

- A lányom 2 és fél éves volt, amikor Tornyospálcára
költöztünk. Záhonyban éltünk eredetileg, de a férjem két
infarktusa után úgy döntöttünk, hogy eladjuk a lakást, és
abból a pénzbõl, amennyiért eladtuk, veszünk egy kertes
házat valahol. Azért esett Tornyospálcára a választásunk,
mert az elvárásainknak és lehetõségeinknek megfelelõ
házra itt leltünk. Igaz, hogy egy felújításra szoruló épületet
vettünk, de igyekeztünk évek hosszú során felújítani azt. 13
éve élünk itt. Tavaly rendbe tettük teljesen a házat kívülrõl,
belülrõl. Tataroztunk, nyílászárókat cseréltünk, laminált
parkettát tettünk a házba, festettünk stb. Mindent
magunknak csináltunk. Pisti szerelte be a villanyt is, a
vezetékeket, mindent. 

- Egyébként mivel foglalkoznak?

- A férjem 15 éve rokkantnyugdíjas, az eredeti szakmája vil-
lanyszerelõ. Én jelen pillanatban Dunavarsányban dolgo-
zom, de Budapesten lakom. Az utóbbi 10 évet így töltöttem,
hogy mindig oda mentem el dolgozni, ahol el tudtam
helyezkedni, függetlenül attól, hogy mi a végzettségem.
Egyébként 6 szakmám is van.  Most egy autóipari cégnél
dolgozom.

- Hogyan segített az Önkormányzat megoldani a
helyzetet?

- Amikor az esemény megtörtént, a Katasztrófavédelem és
az Önkormányzat kijött hozzánk. A polgármesternek jelen-
tették, hogy mi történt. Már aznap éjszaka szálást ajánlottak
a szomszédik is és az önkormányzat is, de mi nem éltünk a
lehetõséggel. Úgy döntöttünk, hogy az autóban töltjük az
éjszakát, mert a garázsból is nagyon sok mindent mentet-
tünk meg. Közben a nõvéremék is megérkeztek egy
teherautóval, hogy segítsenek elvinni a dolgokat. Úgy
voltunk vele, hogyha már dõl a ház, legalább a belsõ
értékeket tudjuk kimenteni. Napokkal késõbb megkaptuk a
volt rendõrlakást (1 év idõtartamra), ahol jelenleg élünk,
illetve kaptunk átmeneti segélyt is, és a statikai sza-
kvéleményt is az Önkormányzat fizette. Emellett a házat is

Az önkormányzat és az egyházaink közötti együttmûködés hosszú évekre nyúlik vissza, de a szûkös források miatt csak
jelképes támogatásokat tudott nyújtani az önkormányzat azokhoz a fejlesztésekhez, melyek a templomok, azok
környezetét javították, szépítették. Az elmúlt évben, mikor a közmunkaprogram miatt az önkormányzat rendelkezésére
bõven állt munkaerõ, be tudtunk segíteni a református temetõ rendbetételében, illetve az állapot fenntartásában,
valamint a katolikus temetõt szinte teljes mértékben kitakarítottuk, régi gondozatlan sírokat mentettünk meg az
enyészettõl, s néhány felelõtlen temetõlátogatótól. Az elvégzett munka önmagáért beszél.
Idén folytatva az egyházak munkaerõvel történõ segítését újabb tevékenységek is felvállalhatóvá váltak, legyen az gon-
dozás, vagy éppen parókia felújítás.
Az idei évnek van egy újdonsága, mely még kevesek elõtt ismert.  A felekezeti temetõkön joggal várták el a látogatók,
temettetõk, hogy egy fedett ravatalozóhely kerüljön kialakításra, melyre anyagi okokból eddig nem kerülhetett sor.  Az
önkormányzat, a református és a katolikus egyházaknak, a felekezeti temetõkön a ravatalozók kiépítéséhez fél-félmillió
forint támogatást nyújt az anyagköltségekre, valamint szakemberekkel, munkásokkal segíti az építkezést. A ravatalozók
helyét, méretét, látványát az egyházi vezetõk határozzák meg.

LA

Felekezeti temetûk

Természeti katasztrófa községünkben
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tanulhatnak, játszhatnak, tevékenykedhetnek, megfelelve
a szülõk jogos elvárásainak.
A mostani munkák természetesen nem azt jelentik, hogy
befejeztük a korszerûsítéseket, hiszen a bölcsõde beren-
dezésén túl, a játszóudvar kialakítása, újra felszerelése,
játékokkal való benépesítése a jövõ feladata. Itt is megtet-
tük az elsõ lépéseket, hiszen az Ady közben, az óvoda
mellett õszre egy új, korszerû, EU szabvány játszóteret
építünk, a Kossuth utcán pedig a tárgyalásokat elkezdtük,
ott a játszókert áthelyezése, kiépítése jövõ tavasszal
várható.

A jó hír mellett kötelességünk a kellemetlenségekrõl is
beszámolni. A koratavasszal kiírt közbeszerzési eljárást -
érvénytelen ajánlatok miatt - meg kellett ismételni, s az új
eljárás a munkálatok csúszását is jelenti. Így a szeptemberi
kezdésre a Kossuth utcai óvoda épülete nem készül el. A
gyerekeknek és szüleiknek egy hónapig kisebb kényel-
metlenséget okozunk, de ígérjük, hogy kárpótolja õket az
eredmény.

LA



Faluház néhány éve esett át egy nagyon jelentõs felújításon, azonban maradtak olyan részek, melyek felújítása nem
történt meg. Az utóbbi idõ gyakorlati tapasztalata alapján kiderült, hogy az épület jelenlegi kialakítása, felszereltsége
nem igazán alkalmas arra, hogy kielégítse azokat az igényeket, melyet a lakosság, illetve a település vezetése elvárhat.

Elképzelés szerint egy "falu irodát" hozunk létre, ahol önköltségi áron lehet internetet használni, faxolni, fénymásolni.
Olyan klubhelyiséget építünk és szerelünk fel, ahol valóban 0-tól, 100 éves korig megtalálja kulturált idõtöltés
lehetõségét mindenki. Beruházásunk jelentõs részét az eszközök beszerzése fogja kitenni, amivel már valóban használ-
hatóvá válik az épület, valódi funkciói kiteljesednek.

A tervezett változásokat nehéz lenne felsorolni, de minderre már elnyertünk nettó 32.266.632 forint támogatást. Jelenleg
folynak az engedélyeztetési eljárások, s nemsokára kiírjuk a közbeszerzési ajánlattételi felhívást. Terveink szerint jövõ
év elejére szolgáltatásaiban, körülményeiben teljesen megváltozott faluházat, ronda hivatali zsargonban Integrált.
Közösségi Szolgáltató Teret kap Tornyospálca lakossága.
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Tisztelt Tornyospálcaiak! 

Nem sokára kezdõdik a 2010-2011-es tanév iskolánkban.
Így beszámolhatok újból  Önöknek az utolsó találkozá-
sunk óta eltelt idõszak eredményeirõl, síkereirõl és olyan
elképzeléseinkrõl a melyek csak elképzelések maradtak.
Ez elõzõ  beszámolómban nagyon sok dologról
jövõidõben beszéltem. Most, mint megvalósult ered-
ményekrõl adok számot.
A tavasz folyamán  elkezdõdött az iskola akadály-
mentesítése. Ennek keretében az évek alatt összetört tan-
termi ajtókat szélesebbre, újakra cseréltük. Négy vado-
natúj WC került kialakításra. És aki járt nálunk az tudja,
hogy a tornateremnél lévõ vizesblokk milyen állapotban
volt. Lepusztult és büdös. Teljes egészében ezt is felújítot-
tuk, átépítettük. Megszûnt a kellemetlen szag, és
higiénikus kulturált WC-t használhatnak gyerekeink.
Megépült a lift, és az iskola bejáratai megújultak, új
elõtetõket, parkolókat építettünk, térkõvel raktuk ki az
iskola elejét. 
Idõközben elkészült az aszfaltos pálya, a napokban szál-
lítják a kapukat, kosárlabda palánkokat. Reményeink
szerint az augusztus 20-21.-én egy öregfiúk labdarugó
tornával adjuk át a gyerekeknek, a falunak az új pályát.
Ez idõ  alatt sikeresen pályáztunk óvodáink felújítására is.
Két pályázattal közel 25 millió forintot nyertünk.
Ebbõl a pénzbõl mindkét óvodában kicserélésre kerülnek
az ajtók, ablakok, az épületek akadály mentesítve
lesznek, új padlóburkolatot kapnak az intézmények.
A polgármester úrral folytatott beszélgetéseink, fejlesztési
elképzeléseink egyeztetése közben fogalmazódott meg
az igény arra, hogy a rég bezárt bölcsödét újra kellene
indítani. Így a Lukácsi úr tervei és elképzelései alapján a
régi étterembõl egy miden igényt kielégítõ konyha és egy
80-100 férõhelyes étterem építése kezdõdött meg,
(augusztus végére kész) a Kossuth utcai óvodai konyha
helyén . És az épület teljes átépítésével kialakításra kerül
a bölcsõdei foglalkoztató, melynek költségeit pályázati
forrásból biztosítjuk. Terveink szerint késõ õsszel már
tudjuk fogadni a csöppségeket.
Természetesen kisebb volumenû fejlesztéseket is végre
hajtottunk. Az iskolában a "régi folyosón" beépített
szekrényeket vásároltunk. A zárható szekrényekbe
tehetik majd gyerekeink a kabátjukat, váltó cipõjüket.

Sikeresen pályáztunk az iskolai informatikai fejlesztésére is.
A nettó 23 milliós pályázati pénzbõl új számítógépeket, digi
táblákat fogunk vásárolni, és szeretnék az iskola valamen-
nyi tantermében megvalósítani az internet lefedettséget is,
hogy a legkorszerûbb eszközök is használhatóak legyenek
a tanórán.
Tanárainknak minden olyan eszközt beszereztünk, amely a
tanításhoz szükséges.
Iskolánk önálló  gazdálkodási jogosítvánnyal rendelkezik,
így az önkormányzattól kapott forrásokat, racionális
gazdálkodással a fejlesztéseket szem elõtt tartva mûködik.
A fenntartó  három önkormányzat negyed évente, illetve év
végi zárszámadáskor átnézi gazdálkodásunkat. Nem talált
hibát, elégedettek voltak vele. Tehát alaptalan rágalom az a
híresztelés hogy pénzhiány van az iskolában vagy elszá-
moltatás kell, mert rosszul gazdálkodunk. 
Az iskola módszertani megújítására bevezetett kompetencia
alapú oktatás elsõ éve is befejezõdött. Nevelõink júniusban
3 hetes továbbképzésen vettek rész, mely augusztus végén
folytatódik. 
Tanulóinknak három tábort szerveztünk a nyáron, Tánc-
informatika-úszás tábort, a Tisza tónál is pihentek
gyerekeink, és egy népesebb csapat Csillebércen képviseli
iskolánkat.
Remélem a következõ beszámolómban újabb ered-
ményekrõl számolhatok majd be, megköszönve a képviselõ
testület és a polgármester úr támogatását. 

Debrey László igazgató

IKSZT, avagy a Faluház felújítása

Az iskolai hírek
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körbekerítették a szomszéd felõli oldalról,  a szomszéd-
ban lakók védelme értelmében. Közmunkások végezték
el a munkálatokat. Egy év után azonban meg kell oldani a
problémánkat. 
-Van még valami, amit el szeretne mondani a
szörnyû eseménnyel kapcsolatban?

-Végezetül meg szeretném köszönni mindazoknak a segít-
ségét, akik mellettünk álltak és fáradságos munkával, önzés
nélkül segítettek a lehetõ legtöbbet megtenni a helyzet
megoldásáért. 

SzA



Jól zárult a 2009-2010-es tanév a Tornyospálcai Általános
Iskolában. A július 5.-étõl 10.-éig tartó napközis tábor célja
a tanulók élményszerzésén túl a képességeik, ismereteik
fejlesztése volt. A délelõtt informatika és táncórákon vettek
részt a gyerekek, majd a nagyvarsányi uszodában úszások-
tatásban részesültek a gyerekek. Az informatika
foglalkozást Debreyné Molnár Marianna, a tánc órákat
Gonda Andrea vezette, míg az uszodában Debrey László
igazgató is segítette az oktatást. A fent maradó szaba-
didõben élvezhették a víz adta örömöket és játszhattak a
rendelkezésükre álló képességfejlesztõ eszközökkel és
játékokkal. A 25 gyermek foglalkoztatásához az erõforrá-
sokat a Tornyospálca Képviselõ Testülete által kiírt pályáza-
ton nyert 200.000 Ft biztosította. Nagyon örültünk ennek a
kezdeményezésnek, a részt vevõ gyerekek közül 21 gyerek
meg tanult úszni. Élvezték a változatos foglalkozásokat,

szívesen jöttek a táborba. A nagy érdeklõdés miatt szeretnénk jövõre is a napközis tábort megszervezni, s ha anyagi
lehetõségeink megengedik, 2-3 turnust szeretnénk indítani. 

Gonda Andrea tanár

Szünidei élmények az iskolában
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OVI HÍREK
Gondáné Erika (1-es számú óvoda) és Kovács
Györgyné( 2-es számú óvoda) az óvodai életrõl:

- Hogyan zajlik az óvodai élet az 1-es számú óvodában
nyáron? (G-né)

- Már 2. éve, hogy nyáron is folyamatosan nyitva tart az 1-
es és 2-es számú óvoda. 7: 00- 17:00-ig a csoportok
összevontan mûködnek. Nyáron 40 fõ jár óvodába, az
óvodapedagógusok többsége szabadságon van, így
diplomás közhasznú dolgozók segítenek a gyerekek nyári
felügyeletében. A szülõk többségének nagy megnyugvás
ez, mert nyugodtan dolgozhatnak. A nyár folyamán a cso-
portokban a foglalkozás szünetel, de az egyéni
fejlesztésre több idõ jut. A gyerekek fõleg homokozó
játékkal, körjátékkal, aszfaltrajzzal, gyöngyfûzéssel,
focizással és más szabadon választott tevékenységgel
töltik idejüket. Örömmel jönnek az óvodába, jól érzik
magukat. Többen mondják: ,,Csak egy pancsoló medence
hiányzik az udvarról." Igyekszünk a lehetõségeinkhez
mérten változatos tevékenységeket biztosítani a
gyerekeknek, hogy minél kellemesebben töltsék a nyarat
az óvodában. .

- Milyen események voltak a közelmúltban a 2-es számú
oviban? (K-né)

- 2010. februárjában a téli ünnepkör következõ ünnepét, a

farsangot tartottuk meg. A farsang nyílt volt, melyen a
szülõk is részt vehettek. Segítségükkel  új  ötletként
tombolát szerveztünk, melynek bevételébõl képességfej-
lesztõ eszközöket vásároltunk. A gyerekek jelmezei vál-
tozatosak voltak jó hangulatban, vidáman telt el ez a nap.
Május elsõ vasárnapján mi is köszöntöttük az édes anyákat
a kis-középsõ csoportban. Ebben a csoportban ez az alka-
lom a tanév lezárása. Kis ízelítõt adunk a szülõknek az
egész évben tanult versekbõl, mesékbõl, dalokból.
Óvónénik és a gyerekek nagy izgalommal készültek erre a
napra. A szülõk szép számmal megjelentek ezen a ren-
dezvényen.

- Volt olyan esemény, amin a két óvoda együtt vett részt? (G-
né és K-né)

- Május 25-én nagyszabású gyereknapot tartottunk
Tornyospálcán az 1-es számú óvoda kertjében, melyen részt
vettek a társulás óvodái (Anarcs, Mezõladány és a két
tornyospálcai óvoda) amely nagyon sok élményt nyújtott az
ovisoknak. 230 fõ vett részt az eseményen. A kreatív
óvónénik színes programokat biztosítottak a gyerekek
szórakoztatására. Folyamatosan több asztalnál zajlottak a
tevékenységek, kézmûves foglalkozások. Szirénával
érkezett meg hozzánk a kisvárdai tûzoltóság autója, mely
nagy sikert aratott a résztvevõk körében. A gyerekek bir-
tokukba vették a tûzoltó autót. Már óvodánkban nagy-nagy
népszerûségnek örvend Romwalter Éva aki zenés mûsorá-
val táncra perdített mindenkit. Délben "kerti-party"



Január 22. A Magyar Kultúra napja alkalmából Dr
Kriveczky Béla nyugalmazott fõiskolai tanár tartott
elõadást. Tanár úr beszélt nemzeti öntudatra
ébredésünkrõl, emlékezve a Himnuszra, költõjére
Kölcsey Ferencre. Az elõadás célja: kultúránk jobb megis-
merése volt. 

Február 05. "Európa játék" Európa nagyban és kicsiben,
történelemben és álmokban címmel vetélkedõt
szerveztünk 3 település Anarcs, Mezõladány,
Tornyospálca csapatai közt.
A vetélkedõn 4 csapat 4-4 fõvel mérte össze tudását.  A
játékos vetélkedõre a "beugró" egy-egy EU-s ország
széleskörû bemutatása volt a feladat. 
2 csapat Németországot, 1 csapat Angliát, 1 csapat
Olaszországot mutatta be. Azt követõen keresztrejtvény
megfejtésére, EU-s pénz készítésére került sor. 

Február 26. "Hegyek, manók, tündérek" 1-2  osztályos
tanulóknak, "Mesélj Európa" címmel 3-4. osztályos tan-
ulóknak mesemondó versenyt rendeztünk Anarcs,
Mezõladány, Tornyospálca település tanulói számára.
Nagy volt az érdeklõdés. 36-an mondták el az általuk
választott mesét. 

Április 22. A Föld Napja alkalmából filmvetítéssel hívtuk
fel a figyelmet a Föld védelmére és közvetlen
környezetünkre, annak fontosságára, hogy a minden-
napokban milyen életvitellel járulhatunk hozzá, hogy
megmentsük Földünket. - 
"Arról, hogy az ember része a világnak."

Május 18- 20. Gyermekkönyvhét:

Programjaink voltak:  meseolvasás, mesevetítés, mese ler-
ajzolása, bábkészítés, ügyességi kérdések                  

Programajánló az Õszi Könyvtári Napokra 

Október 4. Író olvasó találkozó
Bakajsza András: "Ezüst-kék végtelen" Ölbey Irén
költészete címû könyvének bemutatása.

Október 5. Te olvass nekem én olvasok 
Saját mesém felolvasása.

Október 8. Játszunk együtt! Családi játékdélután 

Október 9. Játékos családi könyvhasználati vetélkedõ

Október 10. Könyves vasárnap
-  ingyenes beiratkozás,   -  amnesztia nap,   -  Legek a
könyvtárban,  -  A legtöbbet olvasó család jutalmazása.

KERESSÜK A NYÁR  Könyvfaló családját! 

A Közös Fenntartású  Általános Iskola és Óvoda Könyvtára
olvasópályázatot hirdet a nyári szünetre. 

Kik vehetnek részt benne?
9-14 éves gyerekek, szüleik és nagyszüleik, akik
könyvtárunk beiratkozott olvasói. 
Meddig tart?
2010. augusztus 31. 
Kik nyerhetnek?
A nyár folyamán legtöbbet olvasó családok. 
Eredményhirdetés:
2010. októberében az Õszi Könyvtári Napok keretében, a
Könyves Vasárnapon a Könyvtárban ( Mándoki u. 14.) 

A könyvek olvasásához jó szórakozást kívánok! 

Obné

keretében elfogyasztottuk az ebédet, majd hûsítésképpen
fagylaltoztunk egyet. Tanév végén elballagtak nagy cso-
portosaink. 

- Van még valami, amirõl szeretne szólni pár monda-
tot?(K-né)

- Szeptembertõl 11 gyerek számára már az iskola nyújt
otthont, helyettünk a gondoskodást már a tanító nénik
veszik át. Az ünnepi mûsoron számot adtak az egész
évben tanultakról. Ötletes kellékekkel, színes
eszközökkel szórakoztattuk a vendégeket.
Óvodánk már második éve sikeresen pályázott az inte-
grációs pályázaton, mely a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekeket támogatja. Számukra egyéni
fejlesztést biztosítanak az óvodapedagógusok minden
korcsoportban. Az így elnyert pénzösszegekbõl az idén
óvodai fektetõket és képességfejlesztõ játékokat
vásároltunk óvodai használatra.
A hátrányos helyzetû gyerekek számára biztosítottuk a
programokon való részvételt. Településünk önkor-
mányzata sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.4/2-2009-2
Kompetencia alapú oktatás "Egyenlõ hozzáférés -
Innovatív intézményekben" elnevezésû pályázaton.
Ennek eredményeképpen 2 csoportban került
bevezetésre a Kompetencia alapú óvodai programcso-
mag, mindkét óvoda kiscsoportjában. A kiscsoportban
dolgozó óvodapedagógusok kerültek bevonásra,
melynek következtében szakmailag megújultak. Sok
továbbképzésen vettek részt, melyen elsajátították a
korszerû oktatás alapjait s ennek módszereit. Az ott
megszerzett ismereteket a kirendelt mentor segítségével
beépítették a mindennapokban. A kompetencia alapú
óvodai programcsomag a magyarság szimbolikus

jelképei, a 4 õselem köré rendezi az elsajátítandó ismere-
tanyagokat. Ezek közül a projektek közül válogattunk a
helyi sajátosságoknak megfelelõen. Ezek újdonságot jelen-
tettek a gyerekek számára. A pályázat elvárásaként az
óvónõknek helyi programjuknak, tematikus tervet készítet-
tünk mindhárom korcsoport részére; önálló integrációként
elkészítettük gyermekeink nyomon követésére az "Ismerd,
hogy fejlesztd." címû egyéni fejlesztési naplót. 
Elõreláthatólag mindkét óvoda akadálymentesítésére sor
fog kerülni a nyár folyamán.

SzA

A könyvtár eseménynaptára
"Hidd el, jó úton jársz, ha könyv a legjobb cimborád"
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Az elsõ félév az ,,Egyetértés" Nyugdíjas klubban

Eltelt az év elsõ fele, ilyenkor igyekszik mindenki értékelni a hátrahagyott idõszakot, mi az, amit még erre az évre ter-
veztek. Így történik ez a nyugdíjasklubban is, gazdag klub életrõl számolhatnak be. Januárban az ortopédiára utaztak
Vásárosnaményba, hogy gyógycipõket készítsenek részükre. De nemcsak a klubtagoknak hanem a helyi nyugdíjasok is
utazhattak a kisbusszal (még 3-szor szervezték meg). Egyre népszerûbbek a megyei klubjaink körében a baráti
találkozók - ,,szomszédolások". A tornyospálcai klub is mindig meghívást kap, így vehetett részt a tagság
Nyírbogdányban, Mezõladányban, Jékén és Kisvárdán. Februárban Budapesten civil bálon vettek részt. Az idei Megyei
Nyugdíjas Találkozó Mezõladányban került megrendezésre. Márciusban a Nõnapon lapcsánka sütésre került sor.
Júniusban Hajdúszoboszlón és Csopakon üdültek a klubtagok. Ugyancsak ebben hónapban Újkenézben falunapon
mutattak be egy néptáncot és zsidótáncot. Júliusban Nádudvaron vettek részt kulturális seregszemlén. A hónap végén

Gelénesen falunapon öregbítették
Tornyospálca hírnevét. Augusztusban
Szeged és Ópusztaszer nevezetességeit
tekinthetik meg, majd Kisvárdán
,,Krumpli fesztiválon" vesznek részt. Jó
kapcsolatot ápolnak az iskolával is,
segítik az iskolai, faluházi ren-
dezvényeket pl. farsangkor, mese-
mondó versenyen csörögét sütnek,
húsvétkor hímes tojást festenek a
gyerekekkel. Megünneplik a név és
születésnapokat. A tagság egybe-
hangzó véleménye, hogy ezek a ren-
dezvények jó alkalmak a kikapc-
solódásra, legalább rövid idõre sikerül
elfelejteni gondjaikat, betegségeiket.

Kizökkennek a mindennapok magányából. Kívánjuk minden nyugdíjasnak, hogy õrizzék meg vidámságukat, legyen
lelki békéjük szeretteik körében!

MGné

Az idén ünnepli alakulásának 5. évfordulóját a Táncegyüttes. A jubiláló
együttes 2005. szeptemberében alakult Móré Gáborné vezetésével. Nem
véletlen, hogy a csoport tagjai ilyen kitartóan együtt maradtak, köztudott,
hogy az ,,amatõr" együtteseket a fellépések éltetik.  Azokból pedig kijut
bõven minden évben. Márciusban a helyi divatbemutatón vettek részt a
tagok, majd májusban a ,,Faluházi" Táncgálán mutatták be az új táncaikat.
Júniusban az Újkenézi Polgárõr Egyesület által szervezett falunapra kaptak
meghívást. Néptánccal, afrikai, indiai és moderntánccal (összesen 8 tánccal
léptek színpadra) kápráztatták el a község lakóit. Végeredményben a lelkes
közönség az alkalomhoz illõen egy fegyelmezett, ,,összeszedett", jól
felkészült együttes elõadásában gyönyörködhetett, reményeink szerint még
nagyon sok hasonló fellépés követi.  Újdonságnak számít az együttes
életében, hogy fiúk is vannak a tagok közt, a tagok név szerint: Dicsõ Eszter,
Móré Zsanett, Kovács Dominika, Móré Titanilla, Hardi Dóra, Tóth Zsuzsa,
Polgár Laura, Szakszon Katalin, Hardi Soma, Móré László és Pólyán István.
Meghívást kaptak továbbá Gelénesre falunapra, Demecserbe Káposztás napokra. Nagyon-nagy tisztelet övezi a csopor-
tot, minden falunapi rendezvényen bárhová hívják is az együttest, ez a megbecsülés reményt keltõ, hogy még sokáig
lesz folytatás…                                                                                                                        

MGné

Faluházi élet

Jubileum a Napsugár Táncegyüttes életében
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Mindig az volt a cél az intézmény életében, hogy minden korosztályt csalogassunk be rendezvényeinkkel. A
lehetõségekhez képest sikerült az év elsõ felében is eleget tenni a fenti törekvéseinknek. Az óvodás korosztálytól kezdve
a nyugdíjas korig bezárólag szerveztünk programokat. Januárban rendhagyó irodalom óra volt a 7. és 8. osztályosoknak.
Februárban cirkuszi elõadásra és mesemondó versenyre került sor. Zene óráknak is helyet adtunk (gitár szakon). A ma-
zsorett csoportoknak (4 csoport) a foglalkozások is itt vannak megtartva Móré Gáborné vezetésével, sok fellépésre került
sor: az iskola bálon, farsangon, divatbemutatón, március 15-ei ünnepségen, anyák napján, mesemondó versenyen, és a
Faluházi Táncgálán. A fiataloknak (gimnazistáknak, fõiskolásoknak) szerveztünk Valentin, Nõnapi és májusi Partyt. A
nyolcadik osztályosoknak március 15-e alkalmából történelmi vetélkedõt tartottunk. Ugyancsak márciusban a hagyo-
mányos divatbemutatóra került sor, szépségversennyel egybekötve. A versenyzõk szép élményekkel és trófeákkal
térhettek haza. Felelevenítjük a népi hagyományokat, pl. farsangkor a csöröge sütést, húsvétkor a tojásfestést. Májusban
gálát szerveztünk, mellyel lezártuk a tanévet, itt mutattuk be az egész évben tanult táncokat, produkciókat, a mazsorett
csoport és a néptáncegyüttes elõadásában. Télen minden szerdán a tornázni vágyóknak Zumbát tartottunk. A Partner-
T-hajdú Gépjármûvezetõ Kft. közremûködésével ,,B" kategóriás személygépkocsi,  illetve segédmotor-kerékpár tan-
folyam szervezésére került sor. A nyugdíjas klub hetente egyszer tart foglalkozást, az intézmény segíti a kulturális
tevékenységüket. Júliusban elsõ alkalommal a CinemaStar jóvoltából szabadtéri mozit szerveztünk, a Papírkutyák címû
színes, magyar filmet nézhették meg az érdeklõdõk, ingyen. Szervezünk termékbemutatókat, árusításokat és comput-
eres szemvizsgálatot, különféle fórumoknak, véradásnak is nyitva az intézmény. Az év hátralévõ részében is vannak ter-
veink pl. kiállítások, különféle elõadások, bábelõadások, nyugdíjas rendezvények stb. szervezése.

M.Gné

- János atya, hogy érzi magát Tornyospálcán?

- Többször kérdezték már tõlem, hogy hogyan érzem
magam Tornyospálcán. Én azt mondom,   hogy a tor-
nyospálcaiak jók. Ilyenkor vannak, akik furán néznek
rám, hogy tényleg ennyire jók? Nincs tökéletes társaság,
tehát itt szó nincs arról, hogy bárkit is szentté avatnék,
nem is akarom kiemelni Tornyospálcát sem a többi
község közül, de rengeteg jó tulajdonsága van az itt
élõknek. 

- Kifejtené ezt bõvebben?

- Például ha van egy zarándokút, egy közös program,
(most voltunk Erdélyben) megdöbbentõ hogy milyen
hamar, -túlzás nélkül mondhatom, hogy percek alatt
megtelik a busz, és úgy kell megállítani az embereket,
hogy nincs több hely. Most, hogy Máriapócsra megyünk
július 25-én, rögtön jöttek jelentkezni az emberek. Vagy
ha valamit meg kell csinálni a plébánián, a templom
körül, akkor sincs gond. Ez egy papnak nagyon jó érzés. 

- Mi a legfontosabb feladat az Ön számára
mostanában?

- A legfontosabb feladat számomra papi szemmel jelenleg a
plébánia megtartása. Az unalmas hétköznapokban is el kell
érni azt, hogy az embereknek ne csökkenjen a hitélete.
Könnyû valamit megépíteni téglából vagy kifesteni, de a
legnehezebb a megtartás. Amikor nincs semmiféle különös
dolog, és az embereket mégis el tudjuk vezetni arra, hogy
hitben éljék a mindennapjaikat. Ezen felül szeretnék a

Mint arról korábban beszámoltunk, 2009-ben a Magyar Vöröskereszt, az Egészséges Településekért Alapítvány és a
GlaxoSmithKline Kft. meghirdetett programban, Tornyospálca a tíz sikeresen pályázó település egyike lett az országban.
A nyertes pályázat révén 35 fiatal lány kaphatja meg térítésmentesen a védõoltást, mely a humán papiloma vírus (HPV)
leggyakoribb rákkeltõ típusai által kiváltott, esetlegesen méhnyakrákot okozó fertõzés ellen nyújt védelmet. 

A 3 oltásból álló oltássorozat elsõ oltóanyagát községünkben 2010. május- júniusában adta be dr. Kovács József iskolaor-
vos a gyerekeknek.

Az oltás fontosságára tekintettel az önkormányzat tervezi, hogy felmenõ rendszerben, minden évben biztosítja a lányok-
nak az oltóanyagot. Az oltóanyag gyermekenként közel 100.000 Ft-ba kerül, ezért egy ilyen jellegû döntés komoly
pénzügyi elkötelezettséget jelent a következõ évekre.

GRÁ

Faluházi percek…

HITÉLET TORNYOSPÁLCÁN
Németh János (római katolikus pap)

A méhnyakrák elleni oltás bevezetésérûl
Tornyospálcán
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Köszöntõ:

Dicsõség Jézus Krisztusnak!

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden tornyospálcai
lakost!

Papi jelmondatom a következõ:

,,Mindnyájan az Õ teljességébõl merítettünk kegyelmet
kegyelemre halmozva." Ez az Isteni gondviselés segítette a
híveket abban az elhatározásukban, hogy felújítsák a
parochiát. A sokak számára kilátástalannak tûnõ
építkezést minden nap ez a kegyelem táplálta.
Mindenkinek hálás szívvel mondok köszönetet áldozatos
munkájáért, adományáért, imádságáért, mellyel hoz-
zájárult a munkálatokhoz. Isten áldja meg mind-
nyájukat! Mivel még nem készültünk el teljesen- s
láthatóak az udvaron tartó munkálatok- további kitartást
és összefogást remélek.

Programjaink a következõk:

- augusztus 14-én 10 órától családi napot tartunk
- szeptember 26-án fél 11 órától tartjuk a templombúcsút,
melyen sor kerül a parochia szentelésére. A szentelést
Kruppa Tamás püspöki helynök tartja majd. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Miserend:

- hétköznapokon este 6 órakor szent liturgiát tartunk
- vasárnapokon reggel fél 10 órától utrenye
- fél 11 órától szent liturgia
- délután 3 órától vecsernyét tartunk

Remélem hamar megismerem a lakosságot és híveinket s
együtt mint egy nagy család, gyümölcsözõ kapcsolatban
tölthetjük napjainkat Isten dicsõségére.

Nagy Béla 
parochus

- Béla atya, Ön idén kezdte el munkáját Tornyospál-
cán. Mesélne magáról?

1967-ben születtem Nyíregyházán. A gyermekkoromat a
szüleim falujában,- egy szabolcsi kis településen-
Geszteréden töltöttem. A szüleim földmûveléssel foglalkoz-
tak. Édesapám Tatabányára, Nyíregyházára, Debrecenbe
járt el dolgozni. Az általános iskola befejezése után
Esztergomba, a Ferences Gimnáziumba kerültem, ott
érettségiztem. Mivel érettségi után a kis papnak jelent-
kezõket elvitték katonának,- az akkori szokás szerint- így én
is bekerültem a katonaságba, Hódmezõvásárhelyre. Másfél
év után leszereltem, ekkor volt egy üres félévünk, amikor is
a nyíregyházi szemináriumban zsúfoltság volt, ezért az egri
szemináriumba kerültem a római katolikus kispapokhoz.
Ott egy fél évet töltöttem, majd Nyíregyházán elkezdtem az
elsõ évet az öt éves teológia szakon, melynek elvégzése
után megnõsültem még a szentelés elõtt, mivel nálunk
görög katolikus papoknál ez csak szentelés elõtt lehetséges.
Bánhegyi Anikót vettem feleségül, majd Keresztes Szilárd
püspök atya felszentelt. Ezt követõen Máriapócsra kerül-
tem, ahol 1 évvel korábban, (1991-ben) volt a pápaláto-
gatás. Ekkor már nagyon sokan jöttek külföldrõl
Máriapócsra: Erdélybõl, Kárpátaljáról, Szlovákiából. Ebbõl
kifolyólag nagyon sok munka volt itt, hiszen külföldrõl és

Nagy Béla (görög katolikus pap)
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plébánia épületén belül létrehozni egy ifjúsági klubszobát
minél hamarabb, mert hála a jó Istennek nagyon sok
diákom tanul a Szent Lászlóban innen Tornyospálcáról, és
szeretnék egy ifjúsági csoportot létrehozni. Most már van
annyi fiatal, hogy ezt meg lehet tenni. Alig vártam, hogy
legyen egy maréknyi kis társaság, mert eddig akárhol
voltam mindenütt volt ifjúsági csoportom és most érkezett
el az idõ, hogy itt is lesz. Ebben az évben 3 diák is jelent-
kezett a Szent Lászlóba, akiket tanítani fogok. Az
idõsebbekkel pedig zarándokúton voltunk Erdélyben.
Énekkar is mûködik Tornyospálcán, az idõsebbeket te-
kintve lassan, csendesen haladunk elõre. Most a
képviselõ testület tagjai alakulnak, a püspök jóvá-
hagyására várunk, mert anélkül nem megy, és amikor ez
megvan, az elsõ gyûlés alkalmával fogom felvetni, hogy
mit is szeretnék a plébánián.

- Milyen hobbijai vannak János atyának?

- Rögtön azzal kezdem, hogy én vétkem…én vétkem…
én vétkem… A hívek is mondják, hogy ,, János atya, lass-
abban az úton!" - akár kocsival, akár motorral, vagy akár
lóháton. Ez nekem a gyengém. Ehhez hozzátartozik az is,
hogy rengeteget vagyok úton. Szeretek motor hátán fel-

menni a hegyekbe, csütörtökön van a szabadnapom, akkor
tehetem meg ezt. Egy papnak is ki kell néha engedni a fel-
gyülemlett gõzt, én így oldom meg. Egyébként mindig is
nagyon szerettem a természetet, és mivel szeretem a lóerõt,
így van egy saját lovam is, bár átmenetileg ez a dolog most
szünetel. Lóháton irány a természet. A mozgás, a sport
kultúrája, a természettel együtt nekem nagyon fontos.
Tornyospálcán van olyan család, akivel én ezt nagyon
barátilag meg tudom oldani, segítenek nekem ebben. Nem
csak mindig a száraz papírmunkát (pl. iskolában) csinálom,
hanem ez ki tud szakítani a hétköznapokból. Mindenkit
bátorítok arra, aki ezt a cikket olvassa, hogy a mozgást, a
természet szeretetét, a harmóniát a természettel tartsa meg,
mert ha nem, akkor az ember elõbb- utóbb elveszíti
önmagát. 

- Milyen tervei vannak a jövõre nézve?

- Álomvilág…álomvilág…Anyagi természetû terv pl. a
plébánián a tetõszerkezet, a külsõ vakolat felújítása, és hogy
kultúrált, szép legyen a templom környéke. 
Lelki szempontból pedig a kis közösségek létrehozása: az
ifjúsági klub, a házashétvége, illetve a középkorúak
számára a korhétvége.



"Ha gyorsan akartok haladni, menjetek egyedül. Ha
messzire akartok jutni, menjetek együtt."

Ez az afrikai közmondás jutott eszembe, mikor elkezdtem
gondolkodni a tornyospálcai reformátusok jelenérõl.
2000 júliusa óta, azaz pontosan 10 éve élek
Tornyospálcán, s ez évtized alatt nagyon igaznak tartom
az afrikaiak bölcsességét: ha a gyülekezetünk mögött lévõ
útra visszatekintünk, akkor azt mondom: messze jutot-
tunk, mert nem széthúztunk, és külön utakon jártunk,
hanem együtt mentünk, összetartottunk. Az Úr
kegyelmébõl ránk nem lett igazzá a fogjuk meg és
vigyétek képmutatása, igyekeztünk együtt maradni, s

tudtuk, nem mindig a gyorsaság a fontos, hanem a
közösség, az együtt maradás megélése. Együtt könnyebb a
teher, lehet a gyengét és bajba jutottat segíteni, s együtt har-
colni a ránk támadókkal. Így adtunk hálát és néztünk vissza
ez esztendõ januárjának végén Dr. Bölcsei Gusztáv, a
Zsinatunk lelkészi elnöke, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspökével a mögöttünk lévõ 10 év történé-
seire. A keresztyén ember nem dicsekszik, hogy mennyije
van és mire jutott, hanem tudja a Biblia figyelmeztetõ
kérdését: mid van, mit nem Istentõl kaptál? Õ segített meg
bennünket mind ez ideig, s mint õseink, mi is Benne bízunk
eleitõl fogva.
Soha nem hittük, hogy egy nap lesz egy olyan hely a temp-
lom árnyékában, - a Gyülekezeti Házunk - amely sok száz
ember számára teszi ez életet jobbá, élhetõbbé. Áldásnak
lenni az emberek életében, ez az egyház küldetése. Tesszük
a dolgunk, gondoskodunk az idõsekrõl, nevelgetjük a
Kiscsillag, Reménység és Gondviselés Családi Napközibe
járó gyerekeket, s gondozzuk a betegeket. Közel 20 ember
keresi a kenyerét az Áldás Diakóniai Központunkban, s e
mai nehéz világban, mikor olyan kevés a lehetõség állást
találni, óriási szó: helyben valakinek munkahelye lehet. 
A temetõ a szomorúság és bánat a helye, de a református
temetõben járva hálaadás van a szívemben, hogy újulnak a
régi sírok és mindenki elviszi a kijelölt helyekre a száraz
virágokat. Önkormányzatunk 500 ezer forintos támogatásá-
val elkezdõdött a ravatalozó építése, amelynek tetején lévõ

Szántó József (református pap)
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belföldrõl egyaránt jöttek az emberek, és sok búcsút tar-
tottunk. 4 évet szolgáltam itt. Ekkor Bacsóka Pál volt a
fõnököm, aki betegségét követõen meghalt 1995-ben.
Egyedül maradtam egy fél évet Máriapócsón, majd
Mosolygó Marcell lett a paróchusom. 1996-ban a püspök
atya Porcsalmára helyezett át, ahol már önálló
paróchusként mûködtem a 14 évig tartó szolgálatom alatt.
Felújítottuk a parókiát,- ami viszonylag új volt-
nyílászárókat cseréltünk, csempéztünk, a templomban új
ikonosztázt készítettünk, felújítottuk a melléképületet és
újat is építettünk. A Csengeri Püspökségi Kerületben a
püspök atya kinevezett kerületi esperessé, ahol 3 évet
szolgáltam. 

- Milyen okból kifolyólag helyezték át Önt
Tornyospálcára ?

- Idén Kocsis Fülöp püspök atya áthelyezett Tornyospál-
cára, mert a kerületünkben összevonások történtek. A
hívõk száma sajnos fogyatkozik, kiöregszenek, a fiatalok
már nem telepszenek le itt, így összevontak parókiákat,
Porcsalma Pátyodhoz tartozik 2010-tõl. A pátyodi parókus
látja el a munkát onnan. 

- Hogy tetszik Önnek és családjának községünk?

- Mikor eljöttünk megnézni Tornyospálcát, érdeklõdtünk
a lakosságról, templomba járási szokásaikról. Örömmel
újságolták nekünk, hogy itt egy vasárnapon 100- 150-en is
vannak a misén. Ennek nagyon örültünk. Láttuk, hogy sok
a teendõ, hiszen régi a parókia, rosszak a melléképületek,
így elkezdtük a munkálatokat, amiket már Porcsalmáról is
irányítottam. Nagyjából kész a parókia felújítása. Jelenleg
a melléképület, a garázs felújítása zajlik. Július 1-tõl
vagyok itt, minden vasárnap és hétköznaponként egyszer
tartok misét. Örülök, hogy ilyen sokan járnak templomba. 

- Mit érez legfõbb feladatának jelenleg?

- A fõ feladatomnak tartom, hogy fölrázzam a fiatalságot
és összefogjam a gyerekeket, hogy többet járjanak temp-

lomba és megújuljanak a lelki élet területén. Fontosnak tar-
tom, hogy az ember ne csak a munkával és a testével törõd-
jön, hanem a lelkével is. Akkor lesz valaki kiegyensúlyozott,
ha a teste és a lelke harmóniába kerül egymással. Szeretnék
ifjúsági csoportot is kialakítani, hogy ne kallódjanak el a
fiatalok. Úgy vettem észre, hogy az idõsebbek ragaszkod-
nak a templomhoz. Velük nincs nagy gond, de a fiatalságot
be kell kapcsolni a templomi életbe. 

-Mesélne nekem a családjáról?

- Öt gyermekünk van. Máriapócsón született meg Máté,
1994-ben. Az Istenszülõ oltalma napján, október 1-én jött a
világra, ami nagy örömmel töltött el minket. Õ szeptember-
ben kezdi a 10. osztályt. A második gyermekünk kislány
lett, Zsuzsanna, õ most lesz 6.-os. A harmadik Balázs kisfi-
unk, õ 5. osztályba fog járni õsztõl. A negyedik gyermekünk
István, 2.-os lesz. Nagy örömünkre az 5. gyermekünk
kislány lett, Lili, aki szeptember 7-én lesz 2 éves. Tehát 2
kislányunk és 3 kisfiunk van. 

-Végül feleségét kérdezem. Mondana pár szót
magáról?

- Bánhegyi Anikó a lánykori nevem. Nyíregyházáról szár-
mazom, római katolikus vagyok. A Zrínyi Ilona
Gimnáziumban érettségiztem, majd Budapesten, a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán folytattam
tanulmányaimat gyógypedagógia tanár- pszihopedagógus
szakon. Levelezõre jártam. 1992-ben volt az esküvõnk,
1994-ben már megszületett Máté. 1992-96-ig Máriapócson
dolgoztam az általános iskolában, mint napközis nevelõ,
'96- 2010- ig pedig Porcsalmán gyógypedagógusként,
fejlesztõként, napközisként. 

-Mit tart fontosnak az életében?

- A legfontosabb számomra a család. Nagyon szeretem a
kisgyerekeket, a közösségeket és az idõseket is. 

SzA



- Szeretsz Tornyospálcán élni?

Nagyon szeretek, mert nyugodt, csendes környéken
lakunk és minden szomszéddal baráti viszonyban
vagyunk.

- Mióta élsz itt?

- Gyerekkoromtól. Egyszer elköltöztem Kisvárdára és
Nyíregyházára is, de a sors útja visszavezetett. Gyakran
felteszik számomra azt a kérdést, hogy mikor megyek már
nyaralni, de mivel a munkám miatt sokat utazom, így az a
nyaralás számomra, ha otthon lehetek.

- Mivel foglalkozol?

- A ,, Bûbáj Bt." vezetõje vagyok. Fõ profilunk a dekorá-
ció, és mivel itt az esküvõi szezon, arra buzdítunk minden
tornyospálcai fiatalt, hogy házasodjon. Szerintem az
esküvõ minden ember életében varázslatot jelent.
Varázslatot és rengeteg munkát.

- Kb. hány tornyospálcai pár esküvõjét szervezted?

- Amikor még üzemelt Csura Mihály rendezvényterme,
sokkal több esküvõt dekoráltunk, mint most.
Megjegyezném, hogy nagy veszteség a falunak, hogy
nincs egy hely ahol lagzit tudunk lebonyolítani.
Reméljük, hogy hamarosan elkészül az a terem, amely
többféle rendezvény lebonyolítására alkalmas lesz, gon-
dolok itt keresztelõre, eljegyzésre, szülinapra, konfir-
málásra stb.

- Mit gondolsz, miben változtak az esküvõi szokások
az idõ során?

- Ami megmaradt, az a tyúkhúsleves, a mennyasszony és
a võlegény. Minden megváltozott a 15-20 évvel ezelõtti
szokásokat illetõen, a ruhában és a helyben is, ahol az
esküvõt tartják. Ezért is van hatalmas igény a rendezvény-
házra. Már nincs kedvük az embereknek háznál megtar-
tani az esküvõt, mivel sokkal kényelmesebbnek érzik egy
étteremben tartani.

- Hirtelen fel tudnál sorolni néhány tornyospálcai
párt, akiknek te szervezted az esküvõjét?

- Kaibás Tamás és Lilik Viki, Bódi Zsuzsanna és Varró
Gábor, és a volt polgármesterünk fiának is mi dekorál-
tunk.

- Neked is van egy kislányod. Neki esetleg van

valamilyen különleges elképzelése arról, hogy milyen
esküvõt szeretne?

- Félek is tõle, hogy az övén nehogy túlzásokba essünk,
ugyanis nagyon sok új dolog bejött az évek során. Pl.:
köszönetajándék, ültetõkártya, menükártya, koktélosok,
csokiszökõkút, édességasztal, világító kívánságlámpások,
sztárvendégek, hintó, limuzin stb.

- Úgy tudom, hogy gyakran nyújtasz segítséget a helyi
iskolában is a különbözõ rendezvényeken. Mondanál
errõl pár szót?

- Kiemelném Móréné Erzsikét, aki fáradtságot nem kímélve
dolgozik a tornyospálcai fiatalok tánctudásának fejlesz-
tésén. Úgy gondolom, hogy sok embernek támogatnia kel-
lene még ezt.

- Végezetül egy kérdés: Mivel nagyon modern
foglalkozásod van, mit üzennél a helyi fiataloknak?

- Egy szép Goethe idézettel szeretném zárni a beszél-
getésünket:

,, S idõ állj meg egy pillanatra
S ti rohanó percek várjatok, 
Amíg õk ketten esküt tesznek, 
Hogy egymáshoz örökké hûek lesznek,
Csak addig várjatok!"

SzA

torony hasonlítani fog a településünk címerében látható
harangtoronyhoz. 
S végre, valahára eljött az idõ: elkezdtük a templom re-
noválását. Ebben az esztendõben a hajó és a szentély
külsõ felújítása fog megtörténni. Az egyházközségünk
egyik könyve õrzi a templom megtoldásának és a torony
építésének a történetét, amelyet 5 év alatt, 1803 és 1808
között készült el. Az akkori lelkész 67 családot említ, akik
neve alatt legalább 10 bejegyzés olvasható: követ hozott,
torony fundementumát ásta, gerendát faragott, stb. A
templomukra az õsi pálciak mindig nagy gondot fordítot-

tak: javítgatták, óvták, szépítgették.  200 év után a mi
nemzedékünk dolga, hogy ez õsi templomot újra széppé
tegyük, tetõtõl talpig ismét felöltöztessük, így visszaadjuk
neki fiatalságát, megint olyan lesz, mint sok száz évvel
ezelõtt. S mi nem 67-en vagyunk, hanem sokkal, de sokkal
többen. Bízom abban, hogy együtt sikerülni fog a felújítás. 
Kívánom, hogy együtt menjünk, tudjunk sok dologban
összefogni Tornyospálca fejlõdése érdekében, s akkor biz-
tos, hogy messzire fogunk jutni! 

SzA

Közismert személyek Tornyospálcán 
- Interjú Polgárné Marikával Tornyospálcáról, munkájának

fontosságáról
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Egyik legismertebb gyümölcsünk, szerte a világon ter-
mesztik, fogyasztják a több ezer fajta valamelyikét. Az
alma becsét, jó hírét, a gyógyító erejébe vetett õsi hitet jelzi
az is, hogy több nép mitológiájában is szerepel.
Ismerjük meg!
A rózsafélék családjába tartozó almafa minden konti-
nensen megtalálható, több mint hétezer fajtáját ismerik.
Leginkább a mérsékelt éghajlati övben termesztik,
Európából a világtermelés fele származik. Magyaror-
szágon Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye a leghíre-
sebb almatermelõ vidék, de egy-egy almafa majd minden
szõlõs- és házi kertben megtalálható. A statisztikák szerint
fejenként évente 23 kg almát fogyasztunk el. A "népsz-
erûségi listán" még mindig vezet a jonatán, de a golden és
az idared, idagold, valamint a starking és a zöld alma is
elõkelõ helyen áll a fajták között. Nyári változatai (a
borízû és a rétesalma) is kedveltek, de az alma igazi sze-
zonja a tél: egyes fajták az õszi szüret után akár tavaszig is
eltarthatók, olcsó, de annál értékesebb táplálékot és vita-
minforrást biztosítva.

Miért jó?

Egy régi közmondás szerint: "napi egy alma - az orvost
távol tartja". Tény, hogy ez a gyümölcs minden por-
cikájában különösen értékes táplálék. Húsa 8-13 száza-
léknyi gyümölcscukrot tartalmaz, egy közepes nagyságú
nyers almában 80 kalória van, 21 gramm szénhidrátot, 3,7
gramm rostot, és 10-15 mg C-vitamint tartalmaz. A- és B
vitamin, folsav, kalcium, magnézium, kálium, kéntartalma
is jelentõs. Vízoldékony rostanyaga, a pektin sokféle
jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre: rendezi a
székletet (a tapasztalatok szerint fõve, párolva a has-
menés, nyersen a székrekedés ellen vethetõ be), ked-
vezõen hat a bélflórára, csökkenti a vér koleszterinszintjét,
magas káliumszintje a magas vérnyomásúaknak segíthet.
Gyümölcssav, almasav tartalma a belek és a máj
mûködésére fejt ki jó hatást. Az alma a szervezet egészére
méregtelenítõ, tisztító hatású, így például tehermentesíti a
vesét, csökkenti a vesekõ és húgysavképzõdést (ezért
köszvény ellen is alkalmasnak tartja a természetgyó-
gyászat). A fogyókúra egyik hasznos segítõje, sõt, ha vala-
ki egy-két napos almakúrát tart, nemcsak a súly-
csökkenéshez járul hozzá, hanem egyben méregteleníti is
a szervezetét.

Hogyan fogyasszuk?

Legértékesebb, legtáplálóbb, ha héjával együtt, nyersen
fogyasztjuk, így tartalmazza a legtöbb élelmi rostot. Nem
kell feltétlenül a legszebb, viaszosan fénylõ, darabonként
selyempapírba csomagolt, méregdrága import, zöld vagy
mélyvörös almákat vásárolni, hiszen kora õsztõl késõ
tavaszig kapható a kevésbé látványos, ám annál egészsége-
sebb, ömlesztve kilózott magyar termék, és az sem baj, ha
netán már kissé ráncos némelyik a tél végén. Számtalan
módon elkészíthetõ: nyersen lének facsarva, müzlibe,
gyümölcs- és zöldségsalátába darabolva, párolva, sütve,
fõzve, töltve, hús mellé köretnek, levesnek, mártásnak,
süteménynek... a sor tetszés szerint folytatható.

Tippek - tanácsok

A salátába darabolt alma barnulását késleltethetjük egy kis
citromlé rácsepegtetésével. A minõségét hûtõszekrényben
õrzi meg legtovább, de ha nagyobb mennyiségû alma
tárolásáról kell gondoskodni, akkor a hûvös, fagymentes
pince a legjobb hozzá. Gondosan betakarva egy ideig az
erkélyen is tárolható.

Érdekességek

A népi hagyomány a gyógynövények közé sorolta, a vérhas
és a bélfertõzések, valamint a köszvény gyógyszerként. A
tapasztalat szerint ahol sok almát fogyasztanak, köszvény
jóval ritkábban fordul elõ. A szárított almahéjból készült teát
hurutok, bélgondok
ellen javasolják.
Az alma frissen csavart
leve a szellemi tevékeny-
ségeket segíti, élénkítõ
hatású. Általában az alma
jó hírét, éltetõ erejébe
vetett hitet jelzi, hogy
több nép mitológiájában
is fontos szerepet játszik,
a bibliai almától kezdve a
finnugor mesékben sze-
replõ aranyalmafáig sok-
féle formában találkoz-
hatunk vele, de mindig
értéket, életet, lehetõ-
séget jelentve.

SzA

Sajnos azzal a szomorú ténnyel kell kezdenem e cikket, hogy hivatalosan is bejelentsem, amit már minden labdarúgást
kedvelõ tud. Tornyospálca focicsapata nem indul a következõ bajnoki kiírásban.

A mai, elanyagiasodott világban már sajnos ilyen szinten sem lehet fent tartani egy csapatot. A mi csapatunk szponzo-
ra egyedül az önkormányzat volt, évi 1,2 millió forinttal. Ez az összeg ma már kevés egy szezonra, még úgy is, hogy a
játékosaink csak szórakozásból játszottak vasárnap délutánonként. A járulékos költségek,- játékvezetõi díj, sportorvosi
engedélyek, pályahitelesítés, felszerelések, stb.-árai olyan nagymértékben emelkedtek, hogy majdnem teljesen
kimerítették az egész éves keretet. Ha megnézzük, azokat a településeket, ahol még van focicsapat, láthatjuk, hogy min-
denhol valamilyen cég vagy vállalkozók sora áll a háttérben nem kevés anyagi támogatást nyújtva. Az önkormányzat az
eddigi összeget az idén is biztosította volna, de a csapatvezetõk úgy döntöttek, hogy egyéb támogatás nélkül nincs
értelme elindulni a bajnokságban.
A képviselõtestület ezért úgy döntött, hogy pályázatot ír ki különbözõ sport rendezvények lebonyolítására, és a nyertes
pályázatok között osztja szét ezt az összeget. Összesen hét pályázat érkezett be, és a testület úgy döntött, hogy minden
rendezvényt támogat valamennyi összeggel. Ezek között megtalálható: a lovas nap, úszásoktatás, atlétikai verseny,
kispályás foci, íjászat. A nyár folyamán ezek közül már néhány esemény lebonyolításra került, de a nyár végén és kora
õsszel a többi rendezvény is meg lesz tartva.

Remélem ezek a sportesemények is sok érdeklõdõt fognak vonzani, és ha nem is minden vasárnap, de néhány
hétvégén tartalmas szórakozást biztosítanak az érdeklõdõknek.  

Csépke Csaba

Sportélet Tornyospálcán

Az alma 

14 Pálcai NAPLÓ 2010. augusztus



Különleges almás pite
Hozzávalók:
- A tésztához:
30 dkg liszt 
1 evõkanál cukor 
1 csipet só 
17,5 dkg puha vaj 
6 evõkanál (jeges) víz 
- A töltelékhez: 
1 kg alma 
11,5 dkg cukor 
5 dkg barna cukor 
2 evõkanál liszt 
2 evõkanál sárgabaracklekvár 
1 citrom leve és héja 
1 mokkáskanál szerecsendió 
3 g frissen reszelt gyömbér 
1 csipet fahéj 
A tetejére: 
porcukor 

Elkészítés:

A tésztához összekeverem a cukrot, a lisztet, a sót, a puha vajat. Ezután annyi jeges vizet teszek hozzá, hogy összeálljon
a tészta. Hûtõbe teszem kb. fél órára. 

Az almákat meghámozom, kimagozom és vékony szeletekre vágom. Meglocsolom a citrom levével. A cukrokat, a
szerecsendiót, a gyömbért, a fahéjat és a lisztet összekeverem egy tálban, hozzáadom az almát.

Kivajazok egy 24 cm átmérõjû gyümölcstorta-formát. A tésztát elfelezem. Egyik felét kinyújtom, a formába teszem (a
szélét is kibélelem tésztával). Megkenem a sárgabaracklekvárral. Ezután hozzáadom az almákat úgy, hogy középen több
legyen. Ezután a maradék tésztát is kinyújtom, és 1,5 cm széles sávokat vágok. Ezeket rácsosan ráteszem az almatöl-
telékre. A végét hozzányomkodom a szélen lévõ tésztához. 200 fokon 10 percig, majd 180 fokon 60-75 percig sütöm,
amíg a tésztarács szép barna lesz.

Mielõtt készre sülne, megkenem a rácsokat vízzel elkevert baracklekvárral, visszatolom a sütõbe, és készre sütöm. A
tetejét porcukorral megszórva tálalom.

Almabor

Összetevõk:

1 kg alma,
1 kg cukor,
5 liter víz. 

Elkészítés:

Az almát az esetleg hibás részektõl megtisztítjuk és nagy lyukú reszelõn lereszeljük vagy kockákra vágjuk. Nagy
uborkásüvegbe tesszük. A cukrot feloldjuk 5 liter vízben és ráöntjük az összeaprított almára. Szobahõmérséklet mellett
ritka ruhával lefedve tartjuk 8-10 napig,  amíg a fõ erjedés lezajlik. Ekkor tisztára mosott szitán átszûrjük és az üvegbe
visszaöntve addig tartjuk, amíg egészen letisztul és az érés folyamata befejezõdik. Ez körülbelül 3-4 hétig tart. Ezután a
bort lefejtjük és üvegekbe öntve bedugaszoljuk. A bor színét - ha szükséges - kevés pirított cukorral élénkíthetjük.

Hasonló eljárással készíthetünk gyümölcsbort meggybõl, szilvából vagy vegyes gyümölcsökbõl. A gyümölcsborok mind
nyáron, mind télen kellemes italul szolgálnak.

SzA, TZs

Almás ínyencségek
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Lovasnap Tornyospálcán 
(2010. augusztus 21-22.)

Az esemény fõvédnöke dr. Czomba Sándor országgyûlési képviselõ, a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára

Programok:
2010. 08. 21. (szombat) 
9: 00- gyülekezõ, reggeli - Fõzõverseny kezdete

10: 00- Megnyitó: Lukácsi Attila
Bartha István- vezetõbíró

10: 30 - Kettesfogat akadályhajtás I. forduló
- Segédhajtók akadályhajtása

12: 30- 14: 00- Csikósbemutató
- Lovas ügyességi játékok
- Néptánc bemutató

14: 00- Fõzõverseny bírálata

14: 00- Kettesfogat akadályhajtás- II. forduló
Pónifogatok akadályhajtása

16: 00- 1-6. helyezett összevetés

16: 30- Csikósbemutató

17: 00- Eredményhirdetés, fogatok, fõzõverseny, lovasok
Bajnokavatás, csapathirdetés C kategóriás Döntõre

18: 00- Fogatkaruszel

18: 30- Bál, élõzene

2010. 08. 22. (vasárnap)

Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Döntõ C kategóriás fogathajtó
9 egyesület 30 fogata

Bartha István- vezetõbíró
Gerterédi László- pályabíró

Kovács Sándor- technikai felelõs bíró

10: 00- Megnyitó

10: 30- 12: 30- I. forduló

13: 30- 16: 00- II. forduló

16: 00- 16: 30- Összevetés

17: 00- Eredményhirdetés                          

HELYSZÍN: Tornyospálca, futballpálya
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