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Köszöntõ

Tornyospálca települési 
választás eredményei

Tornyospálca 
CIGÁNY kisebbségi 
önkormányzat választás 
eredménye:

A karácsony alkalmat kínál szá-
munkra is, hogy megnyissuk
szívünket az örömre, a mások
iránti szeretetre, és ehhez nem
fényes külsõségek kellenek.
Ehelyett kedves szóval, mosollyal
és a közelgõ új esztendõre szóló
jó kívánságokkal közeledünk
egymáshoz. Így élhetjük csak át
az igazi csodát, amire a szeretet
teszi képessé az embert.
Kívánom mindannyiuknak, hogy
a szeretet és a vele együtt járó
békesség tegye széppé az
ünnepüket. Kívánom, hogy ez az
ünnepi idõ - akár egyedül, akár
szeretteik körében töltik a kará-
csonyt - segítse Önöket igazi
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi
és lelki megújuláshoz, feltöl-
tõdéshez, hogy az új esztendõt új
szívvel és újult erõvel kezd-
hessük.
Ajándékul szeretném Ady Endre
fontos, megszívlelendõ üzenetét
átnyújtani zárásként:

Lukácsi Attila
polgármester

,,Békesség most tinéktek, emberek,

Örvendezzél, derék világ,

Hangozzatok, jámbor legendák,

Zsolozsmák, bibliák, imák.

Kicsi gyertyák, lobogjatok föl,

Bóduljunk tömjénnek szagán!...

Szép dolog ez!...Így kell csinálni

Minden karácsony- éjszakán…

Addig lobogj csak, Kicsi gyertya,

Harsongjatok csak, égi villik,

Örvendezzél derék világ,

Te meg vagy váltva tudniillik."

(Ady Endre)

Polgármester: Lukácsi Attila László (Független)

A képviselõ testület tagjai lettek: 

Agárdi Sándor (Független); 

Csépke Csaba Károly (Független); 

Dr. Kovács József (Független); 

Móré Gáborné Herczku Erzsébet (Független); 

Szántó József (Független); 

Dr. Legény Zsolt (MSZP)

A választók száma 2010 fõ, ebbõl megjelent 1239 fõ, 
vagyis a választópolgárok 61, 64 %- a.

Lakatos Krisztián (LUNGO DROM); 
Lakatos István (LUNGO DROM);  
Lakatos Ernõ (LUNGO DROM); 
Csáki Lajos (LUNGO DROM)

Sz. A.; T. Zs.; Sz. Judit



Nyír-Flop Kft. tájékoztatása a hulladékszállítási
díjfizetésrõl
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2010. IV.
negyedévi (október, november, december havi) hul-
ladékszállítási díjak számlázása, illetve megfizetése
az alábbiak szerint történik:

A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
az önkormányzatok kötelezõen ellátandó feladataként
határozta meg az ingatlantulajdonosoknál keletkezõ
települési hulladék kezelésére a hulladékkezelési közszol-
gáltatás megszervezését és fenntartását. A közszolgáltatói
feladatok elvégzésre az önkormányzat társaságunkat
jelölte ki. 

Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a
közszolgáltatás kötelezõ igénybevételének ténye hozza
létre, így a lakossági szilárd hulladékszállítást az ingat-
lantulajdonosnak nem kell kérnie, egyénileg megrendel-
nie és szerzõdést kötnie.

A hulladékszállítási díj számlázása a Polgármesteri Hivatal
által - számlázás elõtt - megadott lista, és a Képviselõ
Testület által elfogadott díj alapján; negyedévente, utólag
történik. A számlák legkésõbb a tárgynegyedévet követõ
hónap 5. napjáig elkészülnek és a díjbeszedõ részére
kiadásra kerülnek. A fizetési határidõ a tárgynegyedévet
követõ hónap utolsó napja.

A hulladékkezelési számla díját közvetlenül, a cégünk által
felhatalmazott - megbízólevéllel rendelkezõ - díjbeszedõ
útján szedi. Tornyospálca Község területén Jenei Csilla
alvállalkozó által a hulladékszállítási díj beszedésére fel-
hatalmazott személy: Rozinka Imréné, Tornyospálca,
Szabadság út 8/a. szám alatti lakos. A megbízott személye-
sen járja végig azon ingatlanokat, amely ingatlantulaj-
donosok részére számla készült. Amennyiben a beszedési
kísérlet sikertelen volt, értesítést hagy, hogy a befizetésnek
mikor és hol lehet eleget tenni. A fizetési határidõ lejártát
követõen c a  díjbeszedõnél  számla nem marad, azokat
visszajuttatja cégünkhöz.
Hivatkozott törvény értelmében a fizetési határidõig nem
fizetõ ingatlantulajdonosok esetében követelésünket egy
kintlévõség kezelõ cégnek adjuk át, aki a fizetési felszólítá-
sok kiküldésével újabb lehetõséget biztosít a díj
befizetésére, annak többletköltségével együtt, amely a
törvény szerint a lakost terheli. A hulladékkezelési köz-
szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost ter-
helõ díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás,
melynek behajtását cégünk a települési önkormányzat
jegyzõjénél kezdeményezi.

Amennyiben a számlázást érintõ változás történik, különös
tekintettel az ingatlantulajdonost érintõ névváltozásra,
beköltözésre, elköltözésre és elhalálozásra a lakosoknak
bejelentési kötelezettségük áll fent a Polgármesteri Hivatal
felé. A változásokat minden esetben elõre kell bejelenteni,
mivel a visszamenõleges hatállyal leigazolt (elõzõ idõszak

számláit érintõ) változásokat nem áll módunkban elfogad-
ni.
A díjkedvezmény megállapítása Tornyospálca Község
Önkormányzat települési szilárdhulladékokkal kapcso-
latos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendelete
alapján történik, tehát a lakosság részére a hulladékszál-
lítási díjkedvezményt nem társaságunk, hanem az illetékes
települési önkormányzathoz benyújtott kérelem alapján, a
képviselõ testület adja.

Zsákos szelektív hulladékgyûjtés

A szelektíven gyûjtött papír és mûanyag hulladék
gyûjtésére cégünk térítésmentesen biztosít lehetõséget. A
szállítási napokon a kirakott zsákok helyett üres
cserezsákokat adunk. Amennyiben több szelektíven
gyûjtött hulladék halmozódik fel egy ingatlanon, mint
amennyi a zsákokban elfér, úgy a többlet egyéb, átlátszó
zsákban is elhelyezhetõ, és ugyanúgy elszállításra kerül.
Természetesen a plusz zsákokat is elszállítja a járat, és
értük, velük azonos ûrtartalomban, emblémás zsákokat
biztosít.

A papírhulladék gyûjtõ kék színû zsákba jellemzõen kar-
tondoboz, élelmiszerdoboz, újságpapír, folyóirat,
prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papír-
zacskó kerül. Fontos, hogy a papírhulladékok között ne
legyen mûanyagborító, fém, indigó, háztartási hulladék.

A mûanyaghulladék gyûjtõ sárga színû zsákba elhe-
lyezhetõk a mûanyagpalackok, mûanyagok fóliák,
mûanyagzsákok és bevásárlótáskák, mûanyagpoharak,
illetve ez évtõl az italos kartondobozok (tejes és gyümölc-
sleves dobozok) is. A zsákokba nem kerülhet olaj- és zsír-
maradvány, üveg, cserép, ételmaradék, állati ürülék, ház-
tartási szemét. Fontos, hogy a zsákokba összelapítva és
kimosva kerüljenek a hulladékok.

Kérjük, hogy a lakosság a zsákok ûrtartalmát - lehetõség
szerint - legalább kétharmad részig töltsék ki papír-, illetve
mûanyaghulladékkal, és a szedési napokon reggel 6 óráig,
jól látható helyre helyezze ki azokat az ingatlanok elé.
Kollégáink a zsákokat a szedési napon bármilyen idõpont-
ban elszállíthatják! Fontos, hogy minden utcában csak
egyszer halad végig a járat, így ha késõn helyezik ki a hul-
ladékokat, azt csak a következõ szedés alkalmával tudja a
gépjármû elszállítani.

Nyír- Flop Kft.

Tornyospálca szelektív hulladékgyûjtési idõpontjai 2011-ben 
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A közmunkaprogramról…
2010-ben 303 fõt foglalkoztattunk Tornyospálcán, köz-
foglalkoztatás keretében.
Figyelembe véve, hogy 800 család van Tornyospálcán, ez
azt jelenti, hogy a családok több mint harmadát érintette a
közfoglalkoztatás, s ez biztosított megélhetésükhöz
átmeneti segítséget. 
A kormányzat tervei szerint a nem túl hatékony és gaz-

daságilag pazarló programot 2011-január 1-tõl újfajta szo-
ciálpolitikai támogatás és foglalkoztatás váltja fel. Az alap
koncepció szerint, aki munkaképes, végezzen munkát,
értékes, mérhetõ munkát.
Aki alapvetõen munkaképes volt (RÁT-os) azok a jövõben
Bérpótló Juttatásra lesznek jogosultak, amit az önkor-
mányzat folyósít. A rászorultságot a szociális helyzet
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Az idén õsszel a Faluházban található Kastély Galériában
Megellai Katalin osztotta meg velünk sokoldalú
mûvészetét. A kiállításnak  adhattuk volna azt a címet
,,Képek - Színek - Gyöngyök - Színvilágok".  Katalin fest-
ményeinek témája a szín a széles értelemben vett szín.
Képei olyanok mintha álomvilágban járnánk, amelyben a
valóság formái szeszélyesen bomlanak fel. A gyöngyfûzés
új távlataival is megismertette a tárlatlátogató közönséget,
a gyöngypillangói által.  A kiállítást Putnoki Zsolt Újkenéz
polgármestere ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. A meg-
nyitón Móré Zsanett szavalt és Szakszon Katalin zongorán
játszott. 

Decemberben a mûvésznõ saját tervezésû ruháit mutatta
be a  Színházteremben,  divatbemutató  formájában. A
program az általános iskolai tanulóknak került megren-
dezésre ( a mûvésznõ ruháit helyi fiatalok mutatták be).
Az idén is megszerveztük a fiatalok számára a hagyo-
mányos Helloween-Partyt,  (melyen  jelmezt öltve
szórakoztak) Mikulás napi discót és szervezzük a
Szilveszteri bulit is.  Novemberben bûvész show szórakoz-
tatta a gyerekeket a faluházban. December 13-án Luca
napi boszorkány szépségversenyre került sor, a felsõsök
részére Luca napi szokásokból vetélkedõre és az  alsósok-
nak filmvetítésre. 

A mazsorett csoportok közül a felsõsök, október 23-i helyi
ünnepségen zászló forgatós gyakorlatot adtak elõ. A har-
madik osztályosok decemberben a nyugdíjas ren-
dezvényen mutattak be egy mazsorett produkciót.
Mikuláskor,  ugyancsak a harmadik osztályosok gipsz-

mikulásokat festhettek temperával a faluházban, kézmûves
foglalkozáson. 

Az õsz sem volt dologtalan a ,,Napsugár" Táncegyüttes
életében. Meghívást kaptak  a hagyományõrzõ szüreti
mulatságra Dombrádra, ahol néptánccal és moderntánccal
léptek fel. Majd Gemzsén lovas napon mutatták be tán-
caikat, ahová a helyi önkormányzat kisbuszával utaztak.
Novemberben Záhonyban a Kandó Kálmán
Szakközépiskola és Gimnáziumban, szalagavatón adtak elõ
a repertoárjukból három táncot. Hatalmas siker koronázta
az elõadásukat. Decemberben a faluházban léptek fel a
nyugdíjas rendezvényen. Nagy örömünkre újabb tagokkal
bõvült a tánccsoport Pólyán Éva és Albert Tamás szemé-
lyében. Jellemzõ, hogy a próbákon nem csak táncolunk,
hanem önismereti játékokra  is sort kerítünk.  Mikulás elõtt
a tánctagok kihúzták egymás neveit és ajándékot vettek
egymásnak, mindenkinek olyan apróságot ami illik  a
másik személyiségéhez. Igyekszünk, hogy a faluházban
minél színesebb programmal várjuk a látogatókat. 

M. Gné

alapján az önkormányzat állapítja meg és 20 %-os
önrésszel folyósítja a juttatást annak a munkaképes rá-
szorulónak, aki nincs munkában. A bérpótló juttatás
összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összege. Ez a juttatás nem segély! A bérpótló juttatásban
részesülõ személy elhelyezkedése érdekében továbbra is
köteles álláskeresõként együttmûködni a lakóhelye szerint
illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló
juttatásban részesülõ köteles az iskolai végzettségétõl és
szakképzettségétõl függetlenül a kirendeltség által felaján-
lott munkát - beleértve a közfoglalkoztatást is - elvállalni.
Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott
képzési lehetõséget, vagy munkaerõ-piaci programban
való részvételt elfogadni. 
A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet
rendben tartása, amelynek hiánya a támogatás megszün-
tetését vonhatja maga után, amennyiben a környezet nem
az elvárható szinten van.

A munkanélküliek közül az önkormányzat minimális
számú személy foglalkoztatására pályázhat. Az állam nagy

közmunka programokban az önkormányzatot kikerülve is
fog foglalkoztatni (árvízvédelem, katasztrófa-elhárítás,
csatornatisztítás, erdõvédelem).
Azok a személyek, akik ezen pályázat alapján nem tudnak
munkát végezni, azok évente legalább 2- legfeljebb 4
hónap idõtartamban kötelesek részmunkaidõs munkát
végezni. Tehát a teljes foglalkoztatásra 2011-tõl nem lesz
lehetõség. Az új rendszerben felajánlott munkát,
végzettségre való tekintet nélkül el kell fogadni. A köz-
foglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva
automatikusan kizár a további ellátásból.

Az önkormányzat elvi és anyagi okokból egyaránt
érdekelt, hogy minél nagyobb mértékû legyen a foglalkoz-
tatás. Az önkormányzat pályázatok segítségével, illetve
egyéb úton próbál minél nagyobb számban, értelmes
munkán alapuló foglalkoztatást biztosítani 2011-ben is.
Melyben, természetszerûleg 2011-ben is szeretnénk fenn-
tartani, azonban az új rendszer ennek jelentõs gátat szab. 

O.A.

Õszi programok a Faluházban



Klubélet az ,,Egyetértés" Nyugdíjasklubban

"Egyszer volt, hol nem volt…"  
A Magyar népmese napja
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Szeptember 30-án Benedek Elek író, népmesegyûjtõ
születésnapján ünnepeljük a magyar népmese napját immár
5 éve.
Az örök mûfajra a mesére emlékeztünk, hiszen "Õseinktõl
kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe,…". 
Rendezvényeinket óvodásoknak és alsó tagozatos diákok-
nak szerveztük. 
Nagy sikere volt a kreatív rajzolásnak, ahogy én képzelem
címmel. Saját koronát készítettek a népmesék alapján. A
munka végeztével lelkesen rakták fejükre az elkészült
alkotásokat, s váltak királyfivá, királykisasszonnyá, mint a
mesében.
Útnak indultunk a mesék birodalmába. Kedvenc
népmeséiket mondták el a gyerekek, a nagy mesegyûjtõ
Benedek Elek meséibõl olvastak fel. 
Népszerû volt mind az ovisok, mind az iskolások körében a
népmesék vetítése. A mesék megnézése után annak

elmondására, eljátszására került sor. A bábok segítségével
megelevenedtek a mesék ismert szereplõi. A gyerekek nagy
lelkesedéssel élték bele magukat a mesehõsök szerepébe

Bábozó iskolások
A gyerekek jutalma nem hamuban sült pogácsa volt, s kac-
salábon forgó palotát sem kaphattak ajándékba, sem fele
királyságot, de apró ajándékoknak, mint könyvjelzõ, képes-
lap, toll örülhettek a résztvevõk.
Remélem elértük célunkat, s továbbadhatjuk "… unokáin
számára is feltétlenül megõrzendõ, mesebeli kincseket!"

O. Bné

Az élet útján poroszkáló ember minél,
tovább ér, annál bölcsebbé is válhat -
a történelem tanújaként, kultúrája
kincstárnokaként, utána következõ
nemzedékek tanítójaként. E gondolat
vezérelte Aranyosapáti polgármester
asszonyát, amikor meghívta a
tornyospálcai nyugdíjasklubot az
,,Idõsek Világnapja" alkalmából
szervezett rendezvényre az õsszel.
Néptáncot adtak elõ és Varga Lászlóné
Ica néni, népdalcsokrot énekelt. Majd
Papra szintén meghívást kaptak
vendég szerepelni idõsek világ-
napjára, a tornyospálcai önkor-
mányzat kisbuszával utaztak. Szintén

októberben a helyi könyvtáros
invitálására a ,,Családi olvasás éve"
alkalmából rendezett programon, mal-
mozni tanították az általános iskolás
gyerekeket., és meséltek a régi
játékokról is. Budapesten részt vettek
a ,,Vasutas Nyugdíjasklubok Országos
Szövetség"által szervezett, 15 éves
jubileumi ünnepségén. Ezen a ren-
dezvényen kitüntetést vehetett át
Herczku Andrásné klubvezetõ, az
idõsekért végzett munkája címen. A
klub szociális tevékenységet is végez a
településen, januárra ismét szerveztek
az ortopédiára csoportot, ahol gyógy-
cipõket készítenek a helyi nyugdíja-

soknak. Decemberben hagyományos
baráti találkozót szerveztek a testvér
klubok részére, ráhangolódva már a
szeretet ünnepére a karácsonyra. Az
általános iskolai tanulók részére kará-
csonyi mézes sütiket sütöttek a klub
tagjai, az ünnep elõtti héten. A nyugdí-
jasklubot a szeretet, az összetartozás
érzése tartotta egybe eddig is és tartja
továbbra is. Mindaz, aki szeretet tud
adni és megtud békélni önmagával és
világával, egyben bölcs ember is,
részese a bölcsességnek és tudásnak
egyaránt.

M. Gné

" OLVASNI ÉRDEMES!"
2010. október 4-10 között zajlot-
tak az Országos Családi Könyvtári
Napok. Olyan rendezvényekre
került sor, amellyel felhívhattuk a
figyelmet arra, milyen alapvetõ
szerepe van a könyvtáraknak az
olvasóvá nevelés folyamatában.     
Programjainkat igyekeztem úgy
szervezni, hogy a lakosság min-
den rétege találjon számára

érdekeset, fiatalok és idõsek
egyaránt válogathassanak a kínálatban. 
Azt szerettük volna elérni, hogy hozzák magukkal család-

tagjaikat, ismerõseiket, fedezzék fel együtt könyvtári ren-
dezvényeinket.   
A hét folyamán számos rendezvényre került sor, például a
Játszunk együtt: Régi idõk játékai. Az "Egyetértés
Nyugdíjas Klub "tagjai felelevenítették a malomjátékot,
megtanították a gyerekeknek. Másnap délelõtt általános
iskolások saját meséinek elmondására került sor. Szerda
délután Bakajsza András: "Ezüst kék végtelen" Ölbey Irén
költészete címû könyvének bemutatójára került sor. A
könyvet Szivák Gábor a kisvárdai Városi könyvtár igaz-
gatója mutatta be. Péntek délután "Együtt vetélkedünk"
címmel jó hangulatban zajlott Erkel Ferenc születésének
200. évfordulója alkalmából rendezett vetélkedõ. A három



felekezet egy-egy csapata mérte össze tudását. 
Az Õszi Könyvtári Napok kiemelt eseménye volt a
Könyves vasárnap, amikor könyvtárunk rendkívüli nyitva
tartással várta az érdeklõdõket. Ekkor került sor a legtöb-
bet olvasó család díjkiosztására, "Legek a könyvtárban"
címmel. 6 család vehette át a jutalomba kapott könyveket.
A 3. osztályos tanulók saját meséinek elmondásával, báb-
játékkal kedveskedtek a jelenlévõknek.
Bízunk benne, hogy ezen az õszön is sokaknak sikerült
felfedezni, milyen változatos lehetõségeket kínál
könyvtárunk a tanulásra, a tájékozódásra, a szabadidõ tar-
talmas eltöltésére.
Szerettük volna elérni, hogy a jelenlegi könyvtárhasználók
mellett az új beiratkozott olvasóktól is egyre többet hal-
lanánk. majd: "Olvasni érdemes!"

O. Bné

Életképek óvodáinkból
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Az augusztusi Pálcai Naplóban az óvodáról szóló cikk
zárszava a következõ volt: "Elõre láthatólag mindkét
óvoda akadálymentesítésére sor fog kerülni a nyár
folyamán." Az 1. sz. Óvodában az akadálymentesítés
megtörtént. November 8-án költöztünk vissza az óvodába.
Egy hétig az óvoda dolgozói felváltva 6-7 szülõvel együtt
csillogóvá varázsoltuk óvodánkat. 

Ezután is köszönjük a segítõ szülõknek hozzáállásukat és
lelkiismeretes munkájukat. Amióta felépült az óvoda ilyen
felújítás, átalakítás és korszerûsítés nem történt. Szép új
nyílászárók lettek beépítve, most már nem szökik ki a
meleg és a kinti zord idõ szele se lengeti a függönyt. A
folyosók mosdók újra lettek csempézve, szerelvényezve.

Már harmadik éve, hogy szép új csoportszobát alakítottunk
ki az IPR- es pályázati pénzbõl. A beépített szekrények ajtóit
kicseréltük, a bútorzat 70%- a megújult- Kényelmes új
ágyakon aludhatnak gyermekeink. Lecseréltük a régi füg-
gönyöket, vásároltunk terítõket, törölközõket, kisebb
díszítõtárgyakat így a gyermekeket esztétikusan és ízlésesen
berendezett felújított óvodában tudjuk fogadni. Tavasszal
még az épület külsejét rendbe kell hozni és egy elõtetõt kell
készíteni a teraszhoz. Ahhoz, hogy ilyen sok mindent
tudtunk felújítani a pályázati pénzbõl, mi óvodapedagógu-
sok is munkánkkal nagyban hozzájárultunk. Mivel a
pályázatok feladatokhoz kötöttek és valamennyien részt
vállalunk a pályázatok kiírásának végrehajtásában.

Pedagógusaink részére nyáron is folytatódtak az újszerû
oktatást segítõ képzések. Ezen sok új módszerrel, ötlettel
ismerkedtünk meg, melyeket jól tudunk hasznosítani a
mindennapokban. A pályázat lezárásaként augusztus 25-
én a Faluházban a társulás pedagógusainak "projekt záró"
rendezvény volt. A tagintézmények vezetõi digitális tech-
nikával színesítve betekintést nyújtottak az intézményük-
ben folyó munkáról. Augusztus 30-31-én a Mezõladányi
Óvodában tanévnyitó értekezletet tartottunk, melyen részt
vett a folyamat tanácsadó is. Megbeszéltünk a tanévre
vonatkozó feladatainkat. Az idei tanévben sok plusz fela-
dat vár az óvoda dolgozóira.

A bevont óvónõk bemutató foglalkozást tartottak a kollé-
ganõknek, megismertetve velük az újszerû oktatás
alapelveit. Ennek keretében október 21-én Kovács
Györgyné, és november 25-én Eszterhai Imréné tartotta
bemutató napját. Intézményünk ismét sikeres pályázatot
nyert az Integrációs képesség fejlesztõ pályázatán. Az
elnyert összeget óvodánk szépítésére, képességfejlesztõ
eszközök vásárlására fordíthatjuk. Már hagyomány, hogy
színház bérletet vásárolunk a kisvárdai Mûvészetek
Házában. Az elsõ elõadás október 15-én volt, melynek a
címe "Csizmás kandúr" November 26-án a Faluházban a
Pillangó bábszínház elõadását tekintettük meg a gyerekek
nagy örömére. A nyáron megkezdett felújítási munkák az
1-es számú óvodában kissé elhúzódtak, ezért az oda járó
gyerekek egy csoportja a 2-es számú óvodában kapott
helyet, a másik pedig a Hivatal melletti iskolában. Az õszi
szünetben költözhettünk vissza az Ady közbe, a 2-es
számú óvodában ekkor kezdõdtek a felújítási munkálatok.
A szülõk és a hivatal dolgozóinak segítségével a költözést
két nap alatt megoldottuk. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek, aki részt vett az óvodák takarításában és
költöztetésében. A gyerekek nagy-nagy örömére decem-

ber 6-án elérkezett a várva várt nap, melyen megérkezett a
Télapó. A gyerekek verssel, dallal készültek erre az alka-
lomra. Viszonzásként a Mikulás minden gyereknek csomag-
gal kedveskedett. Az adventi várakozás gazdag
lehetõségeket tartogat számunkra, ezt az idõszakot
kihasználva szeretnénk programokat szervezni szülõknek
és gyerekeknek egyaránt, ráhangolódva ezzel a karácsonyi
ünnepre. Óvodánk felújítási munkálatai szépen haladnak,
már nagyon várjuk hogy birtokba vehessük megszépült
második otthonunkat.

Az óvoda dolgozói és a gyerekek nevében kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Kiss Erika
óvónõ



"Íme, közeledik üdvösségünk ideje,
készülj ó puszta, a Szûz közeledik, hogy szüljön…"

Kedves Olvasó!

Görög katolikus egyházunk karácsony elõtt negyven nap-
pal, tehát november 15-én elkezdi a Krisztus születésére
való felkészülést. Minden ünnepre külsõleg és belsõleg is
készülni szoktunk. Keleti egyházunk mindig böjttel, bûn-
bánati napokkal készít fel bennünket a nagyobb
ünnepekre. Karácsonykor, mely talán a szívünket a legjob-
ban eltölti melegséggel és szeretettel maga az Isten látogat
meg minket és jön közénk. De nemcsak látogatóba jön,
hanem eggyé lesz velünk, felveszi az emberi testet és
Jézus Krisztusban örökre velünk marad. Karácsonykor az
év legsötétebb napján a világosság jön el közénk.
Szenteste így énekeljük Izajás próféta jövendölését:"A nép
mely sötétségben jár vala, nagy világosságot láta ; mert
velünk az Isten. Szent János evangélista pedig így ír róla:
"Az igazi világosság, mely minden embert megvilágosít, a
világba jött…Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott,
hogy Isten gyermekei legyenek."

Egy zsidó rabbi feltette a kérdést tanítványainak:" Meg
tudnátok-e határozni azt a pillanatot, amikor megszûnik
az éjszaka, és elkezdõdik a nappal?"
- Talán az a pillanat, amikor már távolról meg tudjuk
különböztetni a kutyát a báránytól?   
- próbálkozott az egyik tanítvány.
- Nem jól válaszoltál- mondta a rabbi.
- Vagy talán az a pillanat, amikor meg tudjuk különböztet-

ni az olajfaágat a fügefa
ágától?
- próbálkozott a másik is.
- Nem jól válaszoltál -
hangzott ismét a rabbi
szava.
- Hát mikor? - kérdezték
a tanítványok.
- Az, az a pillanat,
amikor bárki szemébe
nézel is, abban felis-
mered saját testvéredet.
Ugyanis eddig a pilla-
natig az éjszaka
uralkodik benned.

Karácsony titka segít,
hogy megtapasztaljuk
Isten szeretetét és mások

felé is átadjuk.
Mindenkit szeretettel várunk a karácsonyi lelkigyakorlatra
és a szertartásokra, hogy megtisztult lélekkel fogadjuk be a
világosságot és mások felé is tudjuk árasztani a fényt és a
szeretetet.

Mindenkinek Istentõl megáldott, békés és boldog kará-
csonyi ünnepeket kívánok!

Béla atya

Tisztelt Tornyospálcaiak!

Az iskolánkban megkezdõdött a tanév.
Tanulólétszámunk 239 tanuló. Tanulóink 12 tanulócso-
portban tanulnak. 
Az elsõ a második és a negyedik osztály egésznapos
oktatásban részesül.
Két napközis csoport mûködik.
A tanév kezdetére befejezõdött az iskola akadály-
mentesítése. Az elmúlt hónapokban kisebb javításokat
végeztünk. Az informatika terem és még egy terem par-
kettázása valósul meg a téli szünetben. A tanévvel egy
idõben kezdõdött az Ady köz-i óvoda teljes felújítása. A
gyerekek már birtokba vették a teljesen felújított épületet.
Karácsonyra várható a Kossuth utcai óvoda teljes
felújítása, a bölcsõde kialakításával párhuzamosan. Az
újévet már a régi helyükön, de teljesen átalakított épület-
ben kezdhetik a gyerekek.
A második félévre megérkeznek iskolánkba a digitális
táblák. Pályázaton nyertünk 23 227500Ft-ot. melybõl
Tornyospálca 9 912500 Ft értékben vásárol 27 db tanulói
komplett számítógépet, 6 komplett digitális táblát, és a
szükséges szoftvereket, illetve az iskola egész területe
alkalmas lesz internetezésre.

Egy másik pályázaton 2 millió forintot nyertünk lap top-ok
vásárlására.
Intézményünk erre a tanévre is sikeresen pályázott az
Integrált Pedagógiai Rendszer folytatására. A nyert pénzbõl
az iskola szemléltetõ eszközeit bõvítjük, az épület belsõ
arculatát szépítjük, és a pedagógusokat ösztönözzük.
Ebben a rendszerben a gyerekeket új módszerekkel
tanítjuk, megváltozik a tanítási órák szerkezete, felépítése.
Ezzel párhuzamosan folytatjuk a kompetencia alapú
oktatást. A múlt tanévben bevezetett oktatást értékeltük és a
szükséges változtatásokat megtettük, hogy minél ered-
ményesebb legyen munkánk.
2010 a választások éve volt. Sok minden változott az ország-
ban. Ennek megfelelõen az oktatásirányítás is új prioritá-
sokat fogalmazott meg, melyet iskolánknak is alkalmazni
kell. Ilyen az igazolatlan hiányzások szigorúbb
szankcionálása, a szándékos károkozás büntethetõsége.
A falu vezetésében is történtek változások. Reméljük, támo-
gatják további munkánkat, nem törik meg a lendületet és
tovább építhetjük, szépíthetjük az iskolát, hogy gyerekein-
ket színvonalasabban taníthassuk.

Debrey László

A két csoport létszáma 49 fõ 4 óvodapedagógus és 2 dajka
van alkalmazásban. 
A gyerekek már nagyon várják a télapó érkezését és
készülõdünk az év legszebb ünnepére a Karácsonyra.
Projekt napokat szervezünk az iskolásokkal karácsonyi
díszeket készítünk, a szülõkkel pedig mézest sütünk.
Nagyon örülünk az óvoda mellett kialakított UNIÓS
szabályoknak megfelelõ játszótérnek, a gyerekek nagyon
szeretnek ott játszani. Reméljük hamarosan majd az

óvodák udvarain is ilyen játékok lesznek. Célunk és fela-
datunk, hogy az óvodás korú gyermekek szívesen jöjjenek
az óvodába, jól érezzék magukat és képességeiknek
megfelelõen fejlõdjenek. 

Minden "olvasónak" Békés Boldog Új Esztendõt Kívánunk!
Az óvoda dolgozói!

Gonda Lászlóné
óvodapedagógus
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Az iskola hírei

Karácsonyi köszöntõ
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"Az Úr mondá nékem, én Fiam vagy Te!"

Karácsony ünnepét szokás a "szeretet ünnepének" is
nevezni. A világi gondolkodásban a "szeretet ünnepének"
jegyében ajándékokat vásárolunk, igyekszünk az
ünnepet minél bensõségesebbé tenni.
A keresztény ember, amikor a "szeretet ünnepét" ünnepli
a karácsonyban, akkor egy másfajta szeretetre is gondol:
az Isten hozzánk lehajló irgalmas szeretetére, amellyel
úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!
Egészen közel akart jönni hozzánk: emberi szóval akart
szólni, emberi szívvel akart szeretni minket! A betlehemi
éjszaka csendjében, egy egészen tiszta, és ártatlan emberi
életben önmagát ajándékozta a világnak. Az értünk
emberré lett Isten: Jézus Krisztus, amikor beteljesítette az
Atyától kapott küldetését a kereszten mutatta meg, mit
jelent az igazi szeretet- nem drága ajándékokat-, hanem a
másikért odaadott életet! Errõl beszél-, vagy sajnos
inkább csak beszélne- az éjféli szentmise kezdõ éneke
(introitusa), illetve annak zsoltáros része: "Fölkelnek a
Föld királyai, és a fejedelmek szövetségre léptek, az Úr
ellen, és Fölkentje ellen!" Azért ünnepeljük Jézus Krisztus
születését, mert Õ az Isten Fia, aki azért jött, hogy a men-
nyei Atya szeretetét hozza el közénk, és a szenvedésben,
és kereszthalál gyötrelmében mutassa meg nekünk mit
jelent az igazi szeretet! Amikor mi a karácsonyi ünneplés-
ben kifejezzük egymás iránti szeretetünket, akkor gon-
doljunk arra, hogy az Isten irgalmának nincs határa. Az Õ
végtelen jóságából lett ez a világ, és lett mindannyiunk
élete. Egyszülött Fia, akit a jászolban szemlélünk, azért
vette magára bûntõl megsebzett emberi életünket a

"legszentebb éjszakán", azért kellett már egészen kicsi gyer-
mekként is elszenvednie az egyiptomi üldöztetést, és azt
megelõzõen az istálló "nyújtotta" kiszolgáltatottságot, hogy
minket visszavezessen az Atyához, Isten és ember újra
megölelhessék egymást!  
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek - felekezeti
hovatartozás nélkül - áldott Karácsonyt, és Isten gondviselõ
jóságával elhalmozott 2011-es esztendõt! A "Betlehemi
Kisded áldja meg családjaink életét! 

Toldi Norbert
papnövendék

…Várj reám s én megjövök, ha vársz nagyon…

Szalézi Szent Ferenc levelezéseiben egy érdekes
történetet olvashatunk. Ez arról szól,
hogy egyszer, egy elõkelõ leány for-
dult hozzá egy kéréssel. Kolostorba
akart lépni, de még túlságosan fiatal
volt hozzá, s az évekig tartó
várakozás azonban túlságosan is ter-
hére lett volna, mert annyira
vágyakozott a szerzetesi élet után.
Kérte hát a püspököt, hogy
eszközöljön ki számára korenged-
ményt, hogy azonnal teljesíthesse az
elhatározását. Szent Ferenc rögtön
felismerte, hogy ennek az elõkelõ
kislánynak soha életében nem kellett
várakoznia semmire, mert mindig
mindent megkapott, minden kívánsága azonnal teljesült.
Ezért Szent Ferenc úgy látta jónak, hogy itt az ideje, hogy
ez a leány türelmet tanuljon. A következõket írta egy lev-
elében az ifjúnak: "Drága leányom, gondold meg, hogy
amikor a Boldogságos Szûz Mária arra készült, hogy
megszülje az Isten Fiát, micsoda várakozás és vágyakozás
lehetet benne. Mégsem kért fölmentést a kilenc hónap
alól, nem alkudott semmit a várakozás idejébõl." 

Bizony, elgondolkodhatunk azon, hogy Máriának sem
akkor, sem késõbb nem jutott eszébe semmi olyan kérés,
amivel kivételes sorsot biztosított volna önmaga számára.
Az viszont nyilvánvaló hogy nem tétlen várakozásban
töltötte ezt a kilenc hónapot. Készült! Az alázata mellett
engem személy szerint elbûvöl Máriának a türelme.
Várakozásában tud figyelni a másik emberre, ezért siet
rokonához, Erzsébethez, a Vele való találkozás vágyával,
s ez abból is látszik, hogy nem siet haza tõle, hanem ott
marad nála és szolgál neki. Elgondolni is nagyon szép,
hogy hogyan beszélgethetett az a két asszony, akikben a
Lélek munkálkodott, s akiknek az arcán már ott volt egy
örömteli jövõ.

Az élet nem mindig azt adja, amit várunk, de ha bennünk
lakik az Isten, akármilyen zordak lesznek a körülmények
azt fogjuk mi is mondani amit Mária: "Magasztalja lelkem

az Urat, és szívem ujjong üdvözítõ
Istenemben!"  És bizton remél-
hetjük, hogy lesz egy hang a világ-
ban, aki kimondja felénk is azt,
amit Erzsébet mondott: "Boldog
vagy, mert hittél annak betel-
jesülésében, amit az Úr mondott
neked!"

"Mária megszülte… Pólyába takar-
ta…Jászolba fektette…" Nincs a
Bibliában leírva, de a magam
részérõl biztosan veszem,hogy
mielõtt jászolba fektette volna
elõször magához ölelte. Hogy

milyen volt az elsõ Karácsonyéj, az
Mária titka marad. Az Anyák szíve sok titkot õriz meg. Azt
gondolom örült és imádkozott, de biztosra veszem, hogy
végezte a szolgálóleányi feladatot. Örömét nem szavakban
mondta ki, hanem mint egy nagyon-nagyon jó anyuka,
mindent megtett gyermekéért. 

Mi a XXI. század emberei vagyunk. Az életmódunk telje-
sen más, mint Máriáé. Nekünk nagyon sietõs lett az
életünk, mindig rohanunk valahova. Talán már üresnek,
elvesztegetettnek érezzük azokat a perceket, amelyekben
nem jutunk élményhez, örömhöz, vágyaink betel-
jesüléséhez. Talán megszokjuk, hogy gyorsan végiglapoz-
zunk egy levelet, könyvet, sõt, még az Istent is sürgetjük az
imádságainkban. 
Semmi mást nem kívánok ezen a Karácsonyon az Istenben
hívõknek, tartozzon bármely felekezethez is, adja meg az
Isten mindenkinek az élethez a türelem, és a békés
várakozás ajándékát! 

János atya
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A Tornyospálcai Református Egyházközség lelkipásztora
és presbiterei 2001 tavaszán úgy döntöttek, hogy egy
Református Központot építtetnek, ahová egybegyûjthetik
a község kicsinyjeit és nagyjait. Az intézmény az Áldás
Református Diakóniai Központ nevet kapta, és 2007
októberében nyitotta meg kapuit. A központ küldetése
már a nevében is benne van, hiszen a diakónia szó
szeretetszolgálatot jelent. Nevünkhöz hûen végezzük
szolgálatunkat a településen és környékén.

Legelõször az idõsek számára szerveztük meg a Napközi
Klubunkat. A klub tagjai lassan három éve töltik együtt
mindennapjaikat, vesznek részt a számukra szervezett
rendezvényeken, fürdõzéseken, kirándulásokon,
kemencés sütéseken. Nagy sikert aratott a párolt vörös
káposztával tálalt Márton-napi libacomb, melynek
elkészítésében és elfogyasztásában is mindenki kivette a
részét. A hétköznapok jelenleg az adventi várakozással
telnek. Változatos programokkal, például mézeskalács-
sütéssel, karácsonyi díszek készítésével. Imádsággal,
énekléssel dicsõítik az Urat és kérik Isten gazdag áldását
mindennapjaikra.

A Központban helyet kapott a Családi Napközi, ahol 2
éves kortól 14 éves korig szakképzett munkatársak
foglalkoznak a gyermekeinkkel. Nap mint nap új
ismeretekkel gazdagodnak, játékos feladatokkal fejlesztik
képességeiket. Az elsõ Mikulás-ünnepséget lázas
készülõdés övezte. A gyerekek színes és színvonalas
mûsorral várták a Télapót, és igyekezetüket siker
koronázta, hiszen a Mikulás puttonya a gyümölcsökön,
valamint a csokoládén kívül készségfejlesztõ játékokkal,
színes mesekönyvekkel volt tele. Egyházunk legnagyobb
ünnepére versekkel, énekkel készülõdve várják az Úr
Jézus eljövetelét. Mûsorukat Szenteste adják elõ a
Református Templomban, ahová minden kedves érdek-
lõdõt szeretettel várunk.

A Központ a házi segítségnyújtás fogalma alatt nemcsak a
tényleges fizikai segítséget érti, hanem a lelki szolgálatot
is. Hiszen az idõs korosztály körében gyakori jelenség az
elmagányosodás. Néhány jó szóval is fel lehet melegíteni
a szíveket, így az idõsek érzik a törõdést, ami bizton-
ságérzetet nyújt számukra. Különösen fontos küldetés ez
nekünk karácsony közeledtével.

A szociális étkeztetés 2009. március 16-án indult el. Ekkor
56 fõnek, 3 szakácsnõnk készítette el a finomabbnál
finomabb ételeket. Még nem is mertünk arra gondolni,
hogy egy év múlva 360 adag ebédet fõzünk. A konyhából
gõzölgõ finom illatok a szorgos asszonyok kezének
munkáját dicsérik. Szociális étkezõink számára Mikuláskor
csokimikulást, karácsonykor szaloncukrot., húsvétkor
csokoládétojást csempészünk az ételesük mellé ezzel is
örömet szerezve azoknak, akik tõlünk rendelik meg az
ebédjüket.

A szociális étkeztetés nemcsak iskola idõben, hanem egész
évben üzemel. 20 gyermek, 60 idõs ember étkezik nálunk a
Központban. 280 adag étel kiszállítása ételhordóban
történik Tornyospálca, Mezõladány és Jéke települések
szolgáltatásunkat igénylõ lakosai számára. Az, hogy minden
kedves étkezõnk idõben megkaphassa az ebédjét, komoly
összehangolt munkát igényel a dolgozóinktól.
Szakácsnõink reggel fél 6-kor kezdik a napot az nyers-
anyagok tisztításával, aprításával, aztán kezdetét veszi a
fõzés. 10: 30-kor az elsõ ételes megtelik a finom, forró ebéd-
del. 2 ételszállító jármû viszi házhoz a teli ételeseket.

Idõnként rendezvények helyszíne is a Központ étkezõje.
Bronz vasárnap templomunkban üdvözölhettük az Animus
csengettyû-együttest, akik színvonalas mûsorral kedves-
kedtek az érdeklõdõknek. Szolgálatuk után a Közpon-
tunkban szeretetvendégséggel köszöntöttük a fellépõket és
a hallgatóságot.

Templomunkban a régészek munkája néhány évvel ezelõtt
kezdõdött. Egyedülálló régészeti adatokra bukkantak,
különleges ablakokat találtak. A felújítás már elkezdõdött és
bízunk benne, hogy a jövõ év végéig befejezõdnek a restau-
rálási munkálatok, és jövõ évi karácsonyi hálaadó isten-
tiszteletünket már a "régi-új" templomunkban tarthatjuk.

Terveink között szerepel egy fogyatékos napközi létre-
hozása, melynek segítségével sérült embertársaink is teljes
életet élhetnek.

Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új
Esztendõt kíván a Tornyospálcai Református
Egyházközség Áldás Diakóniai Központ dolgozói és
tagjai

BESZÁMOLÓ 
A TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÁLDÁS DIAKÓNIAI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

Tapasztalatok az új konyháról
Rinkács Zoltánnét, Elza nénit kértük meg, hogy meséljen
életpályájáról, Tornyospálcán végzett tevékenységérõl és
arról, hogy hogyan érzi magát az új konyhán.

- Elza néni, mesélne nekünk konyhai munkájáról?

- 1977. július 17-én 25 évesen az akkori ÁFÉSZ étterem
konyhájára kerültem dolgozni. 120- 130 körül volt az
étkezõk száma. A TSZ még javában mûködõképes
volt, õszi munkára 30 fõs létszámmal kis katonák
érkeztek, akiket reggelivel, ebéddel és vacsorával lát-
tunk el. 14 évig dolgoztam az étterem konyháján.

- Hogy nézett ki akkoriban a konyha?

- Visszagondolok arra, ahogyan látom még most is
magam elõtt a konyha közepén a nagy hatalmas
fekete tûzhelyet. Minden reggel vasporral
kivikszoltuk a szélét, smirglivel fényesre dörzsöltük,
salakoztunk, gerjesztõt vágtunk, a fát behordtuk,

aztán jó tüzet raktunk és indult a fõzés. Ezen a nagy tûzhe-
lyen 6 db nagy lábas fért el. Ezekben a lábasokban fõtt a
töltött káposzta, a pörkölt és a köretek. Egy gázzsámoly is
üzemelt, azon fõtt a leves. 

- Miért zárt be az étterem 1991-ben?



Schaff Kálmánné, lánykori nevén Kubinyi Olga 1937-ben
született Debrecenben. Szülõktõl, nagyszülõktõl hozta
magával vonzódását a gyógyításhoz, hiszen anyai nagyap-
ja orvos volt, aki az elsõ világháborúból hozott maláriában
halt meg. Édesanyja férjhez ment egy fiatal özvegyen
maradt háziorvoshoz Kocsordra. A családi ház az orvosi
rendelõvel lett az otthonuk.  Édesapja nagyon népszerû
volt a környéken, sikeres és emberséges gyógyító hírében
állt. Hét falu orvosaként tartották számon. Falusi körorvos
lányaként gyakran segített apjának a gyógyító munkában.
Általános iskoláit Kocsordon és Debrecenben végezte.
Gimnáziumba a debreceni Csokonai Gimnáziumba járt.
Érettségi után a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógy-
szerésztudományi karát végezte el. Fiatalon a debreceni
évek alatt ismerkedett meg férjével, Schaff Kálmánnal, és
1960. február 12-én házasságot kötöttek. 

A fiatal pár Füzesabonyban kezdte az életet, mert a férje, -
aki agrármérnök- az Állami Gazdaságnál kapott szolgálati
lakást. Rövidesen az akkor Szabolcs- Szatmár- Bereg
megyei Gyógyszertári Központ pályázatot hirdetett kezdõ
gyógyszerészek részére. Felújított gyógyszertárakba ker-
estek letelepedni vágyó gyógyszerészeket, ott lakással. A
család örömére 1961. szeptember 1-vel átköltöztek

Füzesabonyból Tornyospálcára, a Kossuth út 1. szám alatt
lévõ új kezdet lehetõségébe, a gyógyszertárhoz tartozó szol-
gálati lakásba. A település hamar befogadta a fiatal gyógy-
szerészt. 

Jó hangulata, gyógyító szándéka, kedvessége a falu lako-

- Jött a rendszerváltás, a TSZ megszûnt, már nem volt igény
ebédre és az étterem konyhája 1991. november 1-vel
bezárt. Átkerültem a GAMESZ- hoz az általános iskola nap-
közis konyhájára. Ugyanolyan nagy tûzhely várt ezen a
konyhán is, mint amelyet az étteremben hagytam. A rá
vonatkozó követelmények is megegyeztek az elõbbiekkel.
Hatan voltunk munkatársak, igaz én Tugya Sándornét,
Erzsikét és Barta Józsefnét, Marikát mint fõszakácsokat
szabadságuk idején többször helyettesítettem. A GAMESZ
idején a létszám a napközis konyhán 250 és 270 között
volt. 

- Milyen változások történtek, mióta az új konyhán dol-
goznak?

- Most 2010 novemberét írjuk. Új helyre költöztünk, még-
pedig a régi ÁFÉSZ étterembe, egy teljesen újjá varázsolt
konyhába, ami már az önkormányzaté. Ebben a  kony-
hában már minden  a legtökéletesebb. Padlófûtés, men-
nyezetig csempézve, a helyiségek: (tágas zöldség
elõkészítõ, húselõkészítõ, minden hûtõszekrénynek helye
van, szépen sorban egymás mellett). Teljes mértékben ki
van használva a konyha, ugyanis a napközis konyha és az
óvodai konyha mind egy helyre költöztünk. A berendezé-

seink teljes mértékben megfelelõek,(öt darab
gázzsámoly, egy négy lángú gáztûzhely, 2
leveses üst, 2 villanysütõ, kenyérszeletelõ, robot-
gépek). Hét állandó dolgozó és három kisegítõ
végzi munkáját minden nap szorgalmasan.
Ebben a konyhában már sokkal könnyebb és
jobb dolgozni, mivel korszerû. Az összetartás a
dolgozók között nagyon jó, szóváltás nélkül
végzi a munkáját mindenki. Nagyon fontos
megemlíteni, hogy a földesáru raktárból nem kell
felcipekedni az árut, mivel konyhánkon lift
mûködik, mely nagyon kikímél bennünket,
hiszen közel 500 fõre kell felhozni a burgonyát,
zöldséget stb. 

- Hogyan érzi magát a sok éves munkaviszony
után?

- Én nagyon örülök és boldog vagyok, hogy 41
éves munkaviszony után még minden reggel
jókedvvel és örömmel indulok munkába, ahol 6

órakor kezdõdik a munkaidõ. 11 órakor indulunk
az új iskolai tálaló konyhájába. 180 gyereknek visszük min-
den nap az ebédet az önkormányzat kisbuszával. Öröm
látni, ahogyan jönnek a kis és nagy gyerekek mosolygó
arccal a finom ebédet elfogyasztani, hiszen az iskolából
kijövet csak egy pár lépés az iskolai konyha. 

- Van valami, ami különösen elnyerte Elza néni tetszését
az új épületben?

- Meg kell említeni a szép fõzõkonyhánk melletti nagyter-
met. A Polgármester úr ötletének köszönhetjük a kön-
nyebbségünket, és a nagy terem ízléses munkálatait, mint
pl. a burkolás és a gyönyörû csillárok. Még mindig van
mivel dicsekedni: új mosógépet és új öltözõszekrényt kap-
tunk. A nagyterem 80- 100 fõs rendezvény lebonyolítására
alkalmas, reméljük sokan igénybe veszik majd. 

- Mit tetszik üzenni a jövõ generációjának?

- Üzenem azoknak a fiataloknak, akik majd elveszik tõlünk
a fakanalat és sütni- fõzni szeretnének, hogy végezzék
munkájukat egymásra odafigyeléssel, lelkesedéssel és be-
csülettel. A konyhai munka nagyon nehéz, de ha igazán
szereted, nem lehet belefáradni. 

Sz. A.
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A Falu Gyógyszerésze
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sainak tetszett. Közvetlen emberként nagyon hamar a
falu részévé vált. A kezdeti idõszakban sokat tanult az
akkori orvostól, Berényi Lóri bácsitól, aminek a késõb-
biekben a falu igen nagy hasznát vette. Mindenki ismerte
õt a faluban, és õ is ismert mindenkit. Mivel helyben
lakott, tudták, bármikor becsengethetnek hozzá, majd
segít a bajba jutottakon. 2011-ig 40 éven keresztül min-
den nap szolgálta a falu lakosságát, fiatalokat és öregeket
egyaránt. Generációk betegségeirõl tudott, és gyógyítot-
ta, bátorította õket. Kezdettõl fogva szakmailag magas
színvonalú munkát végzett, kezdõ gyógyszerészek tanul-
tak nála. 

A beosztottaival, - az asszisztenseivel- közvetlen, családias
kapcsolatot alakított ki, a családja is a falu részévé vált. Két
gyerekébõl a lánya folytatja a gyógyszerészi munkát.
Büszkeséggel tölti el az is, hogy unokája is a gyógyszerészi
hivatást választotta. 2001-ben hirtelen fellépõ betegsége
miatt nem tudja hivatását napi szinten gyakorolni.
Egészségileg jól van, élvezi az unokáival töltött idõt, és éli
nyugdíjas életét Debrecenben. 

Olgi néni ezúton is üdvözli a régi pácienseit, és kellemes
karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kíván mindannyi-
uknak!

dr. Schaff Erika

Anyakönyvi hírek Akiktõl búcsúztunk…
Név Leánykori név Elhalálozás idelye
Labanics Miklósné Fazekas Erzsébet 2010.01.10
Legény Józsefné Kaibás Erzsébet 2010.01.02
Szabó Gyuláné Móré Piroska 2010.01.09
Eszenyi Gézáné Földi Irén 2010.01.18
Potyók Áronné Koncz Emma 2010.01.24
Fodor László 2010.01.17
Agárdi Lajosné Takács Éva 2010.02.12
Potyók István 2010.03.08
Fehér Béla 2010.04.07
Kovács Ferencné Varró Ilona 2010.04.09
Czidor Sándor 2010.04.17
Bene Endre 2010.04.18
Nagy Béla 2010.04.21
Sima József 2010.05.07
Szabó Istvánné Fazekas Julianna 2010.05.18
Ködöböcz Józsefné Géczi Ilona 2010.06.02
Kocsis István 2010.06.10
Pongó András 2010.06.16
Soltész Imre 2010.08.13
Szakszon Imre 2010.09.04
Szoboszlai Kálmánné Csizmadia Ilona 2010.09.07
Legény Mártonné Kruppa Mária 2010.09.08
Demeter Józsefné Móré Ilona 2010.10.31
Szumutku Ferencné Szemán Erzsébet 2010.11.01
Pásztor Józsefné Szabó Anna 2010.11.06
Kósa Béla 2010.11.13
Gyug Sándorné Baka Irén 2010.11.17
Für Istvánné Lukács Julianna 2010.11.23

Tornyospálcán 
kötöttek házasságot 

"Bármit tettél is,
és bármit fogsz tenni,
hozzám tartozol.
Nem tudsz olyat tenni,
amivel ezt megváltoztatod."

Ara Rauch

Horváth Ferenc és Kozák Renáta Mihajlivna
2010.01.22

Kántor Tamás és Miku Adél
2010.03.05

Akik érkeztek…
Gyerek neve Születési hely, idõ Anyja neve Apja neve
Huszti Klára Kisvárda, 2010. 01. 01. Sesztina Klára Huszti Sándor
Csáki Péter Kisvárda, 2010. 01. 03. Szalontai Mária Csáki József
Huszti Titanilla Kisvárda, 2010. 01. 06. Sesztina Rita Huszti Tibor
Matócsi Ferenc Ksivárda, 2010. 01. 12. Lakatos Renáta Matócsi Ferenc
Balogh Szabina Kisvárda, 2010. 02.24. Tari Mónika Balogh Balázs
Kántor Tamás Kisvárda, 2010. 04. 09. Miku Adél Kántor Tamás
Kaibás Flóra Kisvárda, 2010. 04.17. Bozsó Annamária Kaibás Miklós
Ruprecht István Kisvárda, 2010. 04. 16. Kovács HajnalkaRuprecht István
Balogh Botond Zoltán Nyíregyháza, 2010. 04. 20. Bartha Éva Balogh Zoltán
Hadadi Hanna Nyíregyháza, 2010. 05. 04. Gonda Zsuzsanna Hadadi Csaba
Szántó Ábel Dániel Kisvárda, 2010. 07. 10. Nagy Márta Szilvia Szántó József
Matócsi Kevin Kisvárda, 2010. 07. 26. Végh Jolán Matócsi Gergõ
Palkó Balázs Kisvárda, 2010. 08. 28. Jármy Éva Palkó János
Béres Tamás Kisvárda, 2010. 08. 31. Kavalik Ágnes Béres Tamás
Matócsi Bianka Kisvárda, 2010. 10. 07. Balogh Laura Matócsi Viktor
Danó Flóra Kisvárda, 2010. 10. 09. Matócsi Elizabett Danó Béla
Ésik Máté Kisvárda, 2010. 10. 21. Borsi Ibolya Ésik Csaba

Sz. A.; T. Zs.; Sz. Judit
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Advent a karácsony (december 25.) elõtti negyedik vasárnappal -
más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához
(november 30.) legközelebb esõ vasárnappal - veszi kezdetét,  és
karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII.
Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a
számát. 
Advent elsõ vasárnapja, a keresztény egyházi év elsõ napja
mindig november 27. és december 3. közé esik.
A december 25. elõtti utolsó vasárnap advent negyedik vasárnap-
ja, az azt megelõzõ advent harmadik vasárnapja, és így tovább.
2006-ban azért volt érdekes advent negyedik vasárnapja, mert
december 24-ére esett, a legkésõbbi idõpontra, amely még kará-
csony elõtt van, hiszen ez a nap karácsony elõestéje, vagyis szen-
teste (ebbõl következik, hogy advent elsõ vasárnapja nem lehet
késõbb, mint december 3).

Az idõszak neve 
Az advent szó jelentése "eljövetel". A latin "adventus Domini"
kifejezésbõl származik, ami annyit tesz: "az Úr eljövetele". A
karácsonyt megelõzõ várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken "kisböjtnek" nevezték ezt az idõsza-
kot.

Advent tanítása 
Adventkor a keresztények nemcsak a Jézus születése elõtti
várakozásról emlékeznek meg, hanem további két jelentése is
van az ünnepnek. Várják az Úr eljövetelét a saját életükben is:
hogy keresztény életvitelükkel minél közelebb kerüljenek
Istenhez, Jézus tanításához. Továbbá várják Jézus Krisztus
második eljövetelét is, s igyekeznek felkészülni az utolsó ítéletre. 
Szokások 

Egyházi szertartások és szokások 
A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely
a bûnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi.
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap)
az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a
rózsaszín. Az egész idõszakban dísztelen a templomi oltár, az or-
gona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik. 
Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali (roráte) misét
tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap a megváltó
várása és Szûz Mária tisztelete.
Ugyancsak adventhez köthetõk az ó-antifónáknak nevezett egy-
házi énekek. Nevük onnét ered, hogy az "Ó!" felkiáltással
kezdõdnek.

Szentcsalád-járás 
A szentcsalád-járás] a 20. század elejérõl származó katolikus
szokás. A hívek minden nap más házhoz visznek egy a Szent
Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat mondanak, s kisebb
szertartásokat mutatnak be. A népszokás arról a bibliai

eseményrõl emlékezik meg, amikor a
gyermekét váró Szûz Mária és Szent
József Betlehembe érvén szállást ke-
restek maguknak.

Böjt 
Korábban szokás volt az adventi idõsza-
kban böjtöt tartani. Az adventi böjti idõ
alatt tiltották a zajos mulatságokat és az
ünnepélyes házasságkötéseket, de az
utóbbit az 1661. évi nagyszombati zsinat
püspöki engedélytõl tette függõvé. A
böjtölés hagyománya a 20. század
közepén tûnt el.

Adventi koszorú 
Adventkor a 19-20. század óta szokás koszorút készíteni. Az
adventi koszorú õsét 1839-ben Johann H. Wichern német
evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekér-
keréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 
Ma az adventi koszorú általában fenyõágból készített kör alakú
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe
katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat
vasárnaponként (vagy elõzõ este) gyújtják meg, minden alkalom-
mal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten Jézusban a
várakozónak ad karácsonykor.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet,
öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy
személyre vagy közösségre is utalnak:
- Ádám és Éva - mint akiknek elsõként ígérte meg Isten a
megváltást (hit);
- Zsidó nép - akinek megígérte, hogy közülük származik a
Messiás (remény);
- Keresztelõ Szent János - aki hirdette Jézus eljövetelét, és
készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet);
- Szûz Mária - aki megszülte a Fiút (öröm - rózsaszín gyertya).

Adventi naptár 
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül
kezdõdött, kialakulása egy német édesanyához kötõdik, akinek
kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep elõtt türelmetlenkedett a
várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édes-
anya ezért érdekes és meglepõ játékot talált ki gyermeke
számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, min-
degyik részre rátûzött egy-egy darab csokoládét, majd
megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-
egyet közülük. Mikor a kisfiú felnõtt, nem felejtette el édesanyja
meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt
szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy
darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spalet-
ták kinyitása után váltak láthatóvá. 

Sz. A.

Az adventi idõszak

Karácsonyi receptek
Gombával töltött pulyka cserépedényben
sütve

Hozzávalók:
1 kb 2 kg-os pulyka, 1 evõkanál étolaj,
1 vöröshagyma, 25 dkg gomba (erdei
gomba a legjobb),  Só, Õrölt bors, 1
csokor petrezselyem, Késhegynyi
õrölt majoránna, 2 tojás, 2 zsemle,
Kevés tej, Kb. 10 dkg füstölt szalonna,
1 alma

Elkészítés:
A hagymát lereszeljük, az olajon megdinszteljük. A gombát na-
gyon apróra vágjuk, a s sóval, borssal a hagymán meg megpá-
roljuk. A pulyka máját ledaráljuk, a két tejben áztatott zsemlével,
a tojásokkal, a finomra vágott petrezselyemmel, majoránnával,
sóval, borssal összekeverjük. A pulyka hasüregébe töltjük a töl-
teléket, majd cérnával (amit a sütés után kiveszünk) összevarrjuk.
A pulyka mellrészét a bõr alatt bevagdossuk, és a nyílásokba
vékony szalonnaszeleteket és almaszeleteket helyezünk. A bõrt
utána visszahajtjuk. A pulykát megsózzuk, vékonyan megkenjük
vajjal, majd az elõre beáztatott cserépedénybe tesszük és a fedõv-
el kb. 2-3 órát sütjük. A végén a tetõt levéve még pár percig
ropogósra pirítjuk. Burgonyapürével tálalva a legfinomabb! 

Sz. A.

Mézes gyümölcskenyér
4 tojás, 10 dkg margarin, 5 ek méz, 20 dkg  finomliszt, 1 tk szód-
abikarbóna, 1 ek mézeskalács fûszerkeverék, 35 dkg sárgarépa, 10
dkg dió, 10 dkg mandula, 10 dkg mazsola, 10 dkg aszalt szilva
(magozott)

A tojássárgáját a mézzel  3-4 perc alatt habosra keverjük (elektro-
mos habverõvel). A lágy margarint hozzáadjuk, és további 1-2 per-
cig habosítjuk. A lisztet elvegyítjük a szódabikarbónával és a
mézeskalács fûszerrel. Az elõzõekhez adjuk. (Jó sûrû lesz.) A répát
meghámozzuk, és lereszeljük. A diót és a mandulát durvára
vágjuk. Az aszalt szilvát apróra szeleteljük. Ezeket a hozzávalókat
is a tésztához keverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és
óvatosan a masszába
forgatjuk. Kiva-
jazott, kilisztezett
tortaformába önt-
jük. Elõmelegített
sütõben (légkev-
eréses 165 fok,
egyéb 180 fok),
kb. 50-60 perc alatt
m e g s ü t j ü k .
Tûpróba!  

Sz. Judit
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JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

1 Szombat
2 Vasárnap
3 Hétf
4 Kedd 
5 Szerda 
6 Csütörtök 
7 Péntek 
8 Szombat 
9 Vasárnap
10 Hétf
11 Kedd 
12 Szerda 
13 Csütörtök 
14 Péntek 
15 Szombat 

Újév Fruzsina
Ábel 
Genovéva Benjámin
Titusz Leona 
Simon 
Boldizsár 
Attila Ramóna 
Gyöngyvér 
Marcell 
Melánia 
Ágota 
Ern
Veronika
Bódog 
Lóránt Lóránd 

16 Vasárnap
17 Hétf
18 Kedd 
19 Szerda 
20 Csütörtök 
21 Péntek 
22 Szombat 
23 Vasárnap
24 Hétf
25 Kedd 
26 Szerda 
27 Csütörtök 
28 Péntek 
29 Szombat 
30 Vasárnap
31 Hétf

Gusztáv
Antal Antónia 
Piroska 
Sára Márió 
Fábián Sebestyén 
Ágnes 
Vince Artur 
Zelma Rajmund 
Timót 
Pál
Vanda Paula 
Angelika 
Károly Karola 
Adél 
Martina Gerda 
Marcella 

1 Kedd
2 Szerda 
3 Csütörtök 
4 Péntek 
5 Szombat 
6 Vasárnap
7 Hétf
8 Kedd 
9 Szerda 
10 Csütörtök 
11 Péntek 
12 Szombat 
13 Vasárnap
14 Hétf
15 Kedd 

Ignác
Karola Aida 
Balázs 
Ráhel Csenge 
Ágota Ingrid 
Dorottya Dóra 
Tódor Rómeó 
Aranka 
Abigél Alex 
Elvira
Bertold Marietta 
Lívia Lídia 
Ella Linda 
Bálint Valentin 
Kolos Georgia 

16 Szerda
17 Csütörtök 
18 Péntek 
19 Szombat 
20 Vasárnap
21 Hétf
22 Kedd 
23 Szerda 
24 Csütörtök 
25 Péntek 
26 Szombat 
27 Vasárnap
28 Hétf

Julianna Lilla
Donát 
Bernadett 
Zsuzsanna 
Aladár Álmos 
Eleonóra 
Gerzson 
Alfréd
Mátyás 
Géza
Edina 
Ákos Bátor
Elemér 

1 Kedd
2 Szerda 
3 Csütörtök 
4 Péntek 
5 Szombat 
6 Vasárnap
7 Hétf
8 Kedd 
9 Szerda 
10 Csütörtök 
11 Péntek 
12 Szombat 
13 Vasárnap
14 Hétf
15 Kedd 

Albin
Lujza 
Kornélia 
Kázmér 
Adorján Adrián 
Leonóra Inez 
Tamás 
Zoltán
Franciska Fanni 
Ildikó 
Szilárd 
Gergely 
Krisztián Ajtony 
Matild 
Nemzeti ünnep 
Kristóf 

16 Szerda
17 Csütörtök 
18 Péntek 
19 Szombat 
20 Vasárnap 
21 Hétf
22 Kedd 
23 Szerda 
24 Csütörtök 
25 Péntek 
26 Szombat 
27 Vasárnap 
28 Hétf
29 Kedd 
30 Szerda 
31 Csütörtök 

Henrietta 
Gertrúd Patrik 
Sándor Ede 
József Bánk 
Klaudia 
Benedek 
Beáta Izolda 
Em ke
Gábor, Karina   
Irén Írisz 
Emánuel 
Hajnalka 
Gedeon 
Auguszta 
Zalán 
Árpád 

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 
1 Péntek
2 Szombat 
3 Vasárnap 
4 Hétf
5 Kedd 
6 Szerda 
7 Csütörtök 
8 Péntek 
9 Szombat 
10 Vasárnap 
11 Hétf
12 Kedd 
13 Szerda 
14 Csütörtök 
15 Péntek 

Hugó
Áron
Buda Richárd 
Izidor 
Vince
Vilmos Bíborka 
Herman
Dénes 
Erhard,  
Zsolt 
Leo, Gloria 
Gyula 
Húsvét, Ida 
Tibor 
Anasztázia Tas 

16 Szombat 
17 Vasárnap 
18 Hétf
19 Kedd 
20 Szerda 
21 Csütörtök 
22 Péntek 
23 Szombat 
24 Vasárnap 
25 Hétf
26 Kedd 
27 Szerda 
28 Csütörtök 
29 Péntek 
30 Szombat 

Csongor
Rudolf 
Andrea Ilma 
Emma 
Tivadar Odett 
Konrád 
Csilla Noémi 
Béla
Húsvét, György 
Húsvét, Márk 
Ervin
Zita
Valéria
Péter 
Katalin Kitti 

1 Vasárnap
2 Hétf
3 Kedd 
4 Szerda 
5 Csütörtök 
6 Péntek 
7 Szombat 
8 Vasárnap 
9 Hétf
10 Kedd 
11 Szerda 
12 Csütörtök
13 Péntek 
14 Szombat 
15 Vasárnap 

Munka ü. Fülöp
Zsigmond
Tímea Irma 
Mónika Flórián 
Györgyi 
Ivett Frida 
Gizella 
Mihály 
Gergely 
Ármin Pálma 
Ferenc 
Pongrác 
Szervác Imola 
Bonifác 
Zsófia, Szonja 

16 Hétf
17 Kedd 
18 Szerda 
19 Csütörtök 
20 Péntek 
21 Szombat 
22 Vasárnap 
23 Hétf
24 Kedd 
25 Szerda 
26 Csütörtök 
27 Péntek 
28 Szombat 
29 Vasárnap 
30 Hétf
31 Kedd 

Mózes Botond
Paszkál 
Erik Alexandra 
Ivó Milán 
Bernát Felicia 
Konstantin 
Júlia Rita 
Dezs
Eszter 
Orbán 
Fülöp Evelin 
Hella 
Emil
Magdolna 
Janka Zsanett 
Angéla  

1 Szerda
2 Csütörtök 
3 Péntek 
4 Szombat 
5 Vasárnap 
6 Hétf
7 Kedd 
8 Szerda 
9 Csütörtök 
10 Péntek 
11 Szombat 
12 Vasárnap 
13 Hétf
14 Kedd 
15 Szerda 

Tünde
Kármen Anita 
Klotild
Bulcsú 
Fatime 
Norbert Cintia 
Róbert 
Medárd 
Félix 
Margit Gréta 
Barnabás 
Pünkösd, Vill
Pünkösd, Anett 
Vazul
Jolán Víd 

16 Csütörtök
17 Péntek 
18 Szombat 
19 Vasárnap 
20 Hétf
21 Kedd 
22 Szerda 
23 Csütörtök 
24 Péntek 
25 Szombat 
26 Vasárnap 
27 Hétf
28 Kedd 
29 Szerda 
30 Csütörtök 

Jusztin 
Laura Alida 
Arnold Levente 
Gyárfás
Rafael
Alajos Leila 
Paulina 
Zoltán
Iván 
Vilmos 
János Pál 
László 
Levente Irén 
Péter Pál 
Pál

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
1. Péntek 
2 Szombat 
3 Vasárnap 
4 Hétf
5 Kedd 
6 Szerda 
7 Csütörtök 
8 Péntek 
9 Szombat 
10 Vasárnap 
11 Hétf
12 Kedd 
13 Szerda 
14 Csütörtök 
15 Péntek 

Annamária
Ottó, Ottokár 
Kornél Soma 
Ulrik
Emese Sarolta 
Csaba 
Apollónia 
Ellák 
Lukrécia 
Amália
Nóra Lili 
Izabella Dalma 
Jen

rs Stella 
Henrik Roland 

16 Szombat
17 Vasárnap
18 Hétf
19 Kedd 
20 Szerda 
21 Csütörtök 
22 Péntek 
23 Szombat 
24 Vasárnap
25 Hétf
26 Kedd 
27 Szerda 
28 Csütörtök 
29 Péntek 
30 Szombat 
31 Vasárnap 

Valter 
Endre Elek 
Frigyes 
Emília
Illés 
Dániel Daniella 
Magdolna 
Lenke 
Kinga Kincs
Kristóf Jakab 
Anna Anikó 
Olga Liliána 
Szabolcs 
Márta Flóra 
Judit Xénia 
Oszkár

1 Hétf
2 Kedd 
3 Szerda 
4 Csütörtök 
5 Péntek 
6 Szombat 
7 Vasárnap
8 Hétf
9 Kedd 
10 Szerda 
11 Csütörtök 
12 Péntek 
13 Szombat 
14 Vasárnap 
15 Hétf

Boglárka 
Lehel 
Hermina 
Domonkos Dominka 
Krisztina 
Berta Bettina 
Ibolya 
László 
Em d
L rinc 
Zsuzsanna 
Klára
Ipoly 
Marcell 
Mária 

16 Kedd
17 Szerda 
18 Csütörtök 
19 Péntek 
20 Szombat 
21 Vasárnap
22 Hétf
23 Kedd 
24 Szerda 
25 Csütörtök 
26 Péntek 
27 Szombat 
28 Vasárnap
29 Hétf
30 Kedd 
31 Szerda

Ábrahám
Jácint 
Ilona 
Huba 
István Á. ünnep 
Sámuel Hajna 
Menyhért Mírjam 
Bence 
Bertalan 
Lajos Patrícia 
Izsó 
Gáspár 
Ágoston 
Beatrix Erna 
Rózsa 
Erika Bella

1 Csütörtök
2 Péntek 
3 Szombat 
4 Vasárnap
5 Hétf
6 Kedd 
7 Szerda 
8 Csütörtök 
9 Péntek 
10 Szombat 
11 Vasárnap
12 Hétf
13 Kedd 
14 Szerda 
15 Csütörtök 

Egyed Egon 
Rebeka Dorina 
Hilda 
Rozália 
Viktor L rinc 
Zakariás 
Regina 
Mária Adrienn 
Ádám 
Nikolett Hunor 
Teodóra 
Mária 
Kornél
Szeréna Roxána 
Enik  Melitta 

16 Péntek 
17 Szombat 
18 Vasárnap
19 Hétf
20 Kedd 
21 Szerda 
22 Csütörtök 
23 Péntek 
24 Szombat 
25 Vasárnap
26 Hétf
27 Kedd 
28 Szerda 
29 Csütörtök 
30 Péntek 

Edit 
Zsófia
Diána 
Vilhelmina 
Friderika 
Máté Mirella 
Móric 
Tekla
Gellért, Mercedesz 
Eufrozina Kende 
Jusztina 
Adalbert 
Vencel 
Mihály 
Jeromos 

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 
1 Szombat 
2 Vasárnap
3 Hétf
4 Kedd 
5 Szerda 
6 Csütörtök 
7 Péntek 
8 Szombat 
9 Vasárnap
10 Hétf
11 Kedd 
12 Szerda
13 Csütörtök 
14 Péntek 
15 Szombat 

Malvin 
Petra
Helga
Ferenc 
Aurél
Brúnó Renáta 
Amália
Koppány 
Dénes 
Gedeon 
Brigitta 
Miksa 
Kálmán Ede 
Helén
Teréz

16 Vasárnap
17 Hétf
18 Kedd 
19 Szerda 
20 Csütörtök 
21 Péntek 
22 Szombat 
23 Vasárnap 
24 Hétf
25 Kedd 
26 Szerda 
27 Csütörtök 
28 Péntek 
29 Szombat 
30 Vasárnap
31 Hétf

Gál
Hedvig 
Lukács 
Nándor 
Vendel 
Orsolya, Orsika 
El d
Nemzeti ü.Gyöngyi 
Salamon
Blanka Bianka 
Dömötör 
Szabina 
Simon Szimonetta 
Nárcisz
Alfonz 
Farkas

1 Kedd 
2 Szerda 
3 Csütörtök 
4 Péntek 
5 Szombat 
6 Vasárnap
7 Hétf
8 Kedd 
9 Szerda 
10 Csütörtök 
11 Péntek 
12 Szombat 
13 Vasárnap
14 Hétf
15 Kedd 

Mindensz  Marianna
Achilles 
Gy z
Károly 
Imre 
Lénárd 
Rezs
Zsombor 
Tivadar 
Réka
Márton 
Jónás Renátó 
Szílvia
Alíz
Albert Lipót 

16 Szerda 
17 Csütörtök 
18 Péntek 
19 Szombat 
20 Vasárnap
21 Hétf
22 Kedd 
23 Szerda 
24 Csütörtök 
25 Péntek 
26 Szombat 
27 Vasárnap
28 Hétf
29 Kedd 
30 Szerda 

Ödön 
Hortenzia Gerg
Jen
Erzsébet 
Jolán 
Olivér 
Cecília
Kelemen 
Emma
Katalin
Virág 
Virgil 
Stefánia 
Taksony 
András Andor 

1 Csütörtök 
2 Péntek 
3 Szombat 
4 Vasárnap
5 Hétf
6 Kedd 
7 Szerda 
8 Csütörtök 
9 Péntek 
10 Szombat 
11 Vasárnap
12 Hétf
13 Kedd 
14 Szerda 
15 Csütörtök 

Elza
Melinda Vivien 
Ferenc Olívia 
Borbála Barbara 
Vilma 
Miklós 
Ambrus 
Mária 
Natália
Judit 
Árpád 
Gabriella 
Luca Otília 
Szilárda 
Valér 

16 Péntek 
17 Szombat 
18 Vasárnap
19 Hétf
20 Kedd 
21 Szerda 
22 Csütörtök 
23 Péntek 
24 Szombat 
25 Vasárnap 
26 Hétf
27 Kedd 
28 Szerda 
29 Csütörtök 
30 Péntek 
31 Szombat 

Etelka Aletta 
Lázár Olimpia 
Auguszta 
Viola
Teofil 
Tamás 
Zénó 
Viktória
Ádám Éva 
Karácsony Eugénia 
Karácsony István 
János 
Kamilla 
Tamás Tamara 
Dávid
Szilveszter 


