
Igazmondó
Szorgalmatos Község Önkormányzatának Információs Lapja 

2014. év II. szám

Hársfa ünnep
2014. június 1. 

09:00  Köszöntőt mond: Takács Pálné, 
  Piac átadása és beszédet mond: 
  Dr. Vinnai Győző Országgyűlési képviselő
09:40  Tokaji fúvós zenekar és mazsorett csoport kíséretében  
  levonulás a  Hársfa Ünnepi rendezvény helyszínére
10:00  Óvodások műsora
10:15  Gombóc együttes gyermekműsora
10:30  Tiszalöki népzenei együttes
10:45  Iskolások műsora
11:15  Nagycserkeszi Asszonykórus
11:45  Művészeti iskolások műsora
12:00  Szeretet Nyugdíjas Klub Szabolcs
12:10  Szorgalmatosi Zumba Trió
12:20  Hóvirág Népdalkör
12:30  Fórizs Imre bohóc
12:45  Papp Anita - Rock slágerek a 80-as 90-es évekből
13:00  Abasári Hagyományőrző Dalkör és az 
  Abasári „Árvalányhaj” Hagyományőrző tánccsoport
13:45  Mámor színtársulat – Retro összeállítás
14:15  Dezsavü színkör - Kabaré jelenetek
14:45  Fabotó citera zenekar Szlovákiából
15:00  Rácz Nóra – Populáris zenék
15:30  Szakos Andrea - Megasztár 2012 sztárja
16:00  Critical Mass zenekar előadása /Szabó András/
16:30  Lakatos Lilla - musical és a mai napok slágerei
17:00  ByTheWay - X faktor 2013-as sztárjai
17:45  Baranta bemutató
19:00  Cozombolis élő koncert 
            Egész napos gyermekprogramok várják az ide érkezőket.

Piacátadás helyszíne: Szorgalmatos Munkácsy Mihály utca 27.
Hársfa Ünnep Szorgalmatoson helyszíne: Szorgalmatos, Klapka utca végén lévő Aracs legelő

Kedves szorgalmatosi lakosok!

Településünk ismét gazda-
gabb lett egy új létesítménnyel, 
a piac épületével, amit 2014. jú-
nius 1-jén adunk át használatra. 
 erre az eseményre és az 
azt követő Hársfa napi ünnepség-
re szeretettel meghívjuk Önöket.   
 Kérjük , hogy osztozzanak örö-
münkben és töltsenek el  velünk és 
családjukkal együtt egy vidám napot.

a programokhoz jó szórakozást kívá-
nunk!

Takács pálné - polgármester
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2014. május 1- től már 41 fő közmun-
kás dolgozik Szorgalmatos Község Ön-
kormányzatánál.  Azt hiszem, büszkén 
mondhatjuk, hogy van eredménye. Na-
gyon szép a településünk. A telkeink és 
a szőlőskerti ingatlanok rendben van-
nak.  Fóliasátorban neveljük a palántá-
kat. Több ezer saját nevelésű káposzta, 
karalábé, brokkoli és fűszerpaprika pa-
lánta került kiültetésre, ami a közmun-
kásoknak köszönhető. Az időjárás is 
kegyes volt hozzánk, mert szépen meg-
maradtak. A paprika és paradicsom pa-
lánta nevelésében Munkácsi Béla segí-
tett, melyet ezúton is köszönünk neki.

2013. őszén 1,3 hektár őszi mákot va-
lamit 1 hektár őszi búzát ültettünk. Az 
időjárás kedvezett az őszi máknak, így 
március elején már kapálhattuk és rit-
kíthattuk is. Köszönettel tartozunk Sári 
Ferenc növényvédelmi szakembernek 
és Bandula István szorgalmatosi lakosnak, akik jó tanács-

csal láttak el bennünket a mák termesz-
téssel kapcsolatosan. A mákunk már 
virágba borult és bízhatunk a jó termés-
ben. 

Önkormányzatunk az idén a START 
mezőgazdasági projekt keretében gom-
batermesztésbe kezdett. Csiperke és 
laskagombát termelünk a kialakított 
pincében. Nagy odafigyelést igényel, 
hiszen a gombának 14-20 C0 fokot kell 
biztosítani és megfelelő páratartalmat. 
A gombát is alig győzik szedni a köz-
munkások, olyan bőven terem.  A bor-
sónk már elvirágzott, a hagyma pedig 
még soha nem volt ilyen szép. Cirok 
is kikelt már, amelyből cirokseprűt fo-
gunk készíteni ősszel. A köles vetésé-
vel az ősi egészséges ízekhez kívánunk 
visszatérni.

Májusban megérkeztek Bábolnáról a 
hibrid tojójércék. Hamarosan 100 tojótyúk ellátja tojással 
a szociális konyhánkat. 

Közmunkaprogram sikeréről



szorgalmatos  
külterülete is  
megszépült

 
A „TeSzedd” Tisz-
ta Magyarországért 
mozgalom keretében 
2014. május 9-én 30 
fővel tisztává vará-
zsoltuk Szorgalmatos 
közigazgatási terüle-

tét. 82 zsák szemetet szedtünk össze az Aracsról, a Szőlő lapos-
ról, a régi temető területéről, a kerékpárút és vasút környékéről, 
a homokosból, a zárt kertek dűlő útjairól. Ezúton is köszönöm a 
részvevőknek a segítségüket.
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Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny

 
Szorgalmatos ebben az évben is csatlakozott a Virágos Magyarországért környezetszépítő ver-
senyhez.  Ez a mozgalom 1994 óta működik. Célja a virágos települések és a helyi kertkultúra 
bemutatása, és népszerűsítése.  A verseny során a település egészét az összképet értékelik, be-
leérve a hagyományokat és a turisztikai látványosságokat is.  Sajnos mi ezzel még nem nagyon 
büszkélkedhetünk, hiszen fiatal a településünk.  A versenyben külön díjazzák a falut és a várost. 
Az első helyen szereplők külföldön képviselhetik településüket. Kérem Önöket, hogy segítsenek 
abban, hogy nagyon szép legyen Szorgalmatos! Gondozzák, virágosítsák portájukat, hogy elis-
merést kapjunk, és minél többen megismerjék a településünket!

Aszfaltozás

Elkészült a 350 m2 mart aszfalt felület a hi-
vatal udvarán lévő garázsok előtti területen.   
Nagyon vártuk már, hiszen esős időben lehe-
tetlen volt beállni az autókkal.
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Természeti értékeink

Ebben a cikkben az Aracs legelőről szeretnék írni. 

Azt hiszem, ezt egyetlen Szorgalmatosi lakosnak sem 
kell bemutatni. Legelésző tehenek, gémeskút, kicsi híd, 
tó, amelynek közepén a szerelemsziget található. Ide, a 
legelőre járnak játszani biztonságban a gyerekeink, itt 

tartjuk a szabadtéri rendezvényeinket, a tóban etetjük 
a kacsákat, vagy a hattyúkat, közben gyönyörködünk a 
tavirózsák szépségében. Amit viszont kevesen tudnak, 
hogy ez a 26,6 hektárnyi terület osztatlan közös tulajdon, 
8 gazdáé.  Nekünk ez az ősgyep különösen értékes nö-
vényeknek és rovaroknak, bogaraknak ad otthont. Talán 
legszembetűnőbb a szikes talajon található kamillavi-
rág, amit már nagyanyáink is itt szedtek, hiszen ismerve 
gyógyító hatását évszázadok óta alkalmazzák. Most már 
április közepén beindult a virágzás, a kora tavaszi napsü-
tés, előcsalta a millió kis virágot, amelyek szőnyegként 
borították be egyes helyeken a legelőt.  Megtalálhatjuk 

itt a boglárkát, különböző fűféléket, mentát és cickafar-
kot,  valamint sok fajta gyógynövényt, amelyekről sajnos 
keveset tudunk. Pedig fűben-fában van az orvosság, csak 
nyitott szemmel kell járni és kicsit vissza kell tanulni az 
elfelejtett népi gyógymódokat. 

A kamilla gyógyhatásáról szeretnék néhány hasznos dol-
got megosztani. A kamillavirág az legismertebb gyógynö-

vény. Külsőleg és belsőleg is alkalmazzák. Gyógyhatása 
sokrétű. A fészkes virágzata illóolajat tartalmaz, amelyet 
gyulladásgátlásra, görcsoldásra használnak. Teája enyhí-
ti a gyomor és bélpanaszokat, szélhajtó és emésztésser-
kentő. Külsőleg mindenféle bőrbetegségre alkalmazható. 
Szépíti a bőrt, hajba dörzsölve szőkítő hatású. Ülőfürdő-
ként alkalmazva jó a nőgyógyászati panaszokra. Fülbe 
cseppentve megszünteti a dugulást. Használjuk ki ezt az 
Istentől kapott ajándékot és ne higgyünk a sok, reklámok-
ban felkínált szintetikus termékekben.    

            Nagy Péterné

Polgárőrség hírei 

A Szorgalmatos Polgárőr Egyesület 2014. május 9-én tartot-
ta meg az évértékelő közgyűlését. 

A tagság mellett meghívott vendégünk volt Somogyi János 
Úr a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke, valamint Buzsik László főtörzsőrmester a helyi kör-
zeti megbízottunk. Beszámoltunk az elmúlt év munkájáról és 
költségvetési helyzetéről. Elmondhatjuk, hogy sikeres évet 
zártunk, hiszen ez a 30 fős polgárőrség 1382 óra szolgála-
tot adott és biztosította a rendezvényeket.  Sajnos azért még 
mindig előfordulnak bűncselekmények, az emberi éberség 
és a kamerák mellett is. A rendőrségi kimutatás szerint Szor-
galmatos irigylésre méltó helyen áll bűnügyi statisztikában. 
Összesen 18 bűneset történt, ebben már az ittas vezetés és 
a szabálysértés is benne van. A lopások tárgya, elsősorban 
kerékpár, színesfém és az iskolában a telefon. Sajnos en-
nek oka sokszor az emberi felelőtlenség is, hiszen járőrö-
zésünk során mi is több kiskaput is bezárunk, valamint lá-
tunk széthagyott bicikliket, amik szinte csalogatják a tolvajt.   
 

A pénzügyi helyzetünk-
ről elmondhatjuk, hogy a 
bevételeink elsősorban az 
önkormányzati támoga-
tásból, tagdíjakból és pá-
lyázati pénzből áll össze. 
Köszönet a Képviselő 
–Testületnek, hogy 2013-
ban 200.000 Ft-tal támo-
gattak bennünket. Ebből 
a pénzből, és a pályázati 
összegből sikerült beren-
dezni az új polgárőr termünket.  A közgyűlésünk kereté-
ben jutalmazások is voltak. A megyei elnöktől Csige János, 
Nagy Miklós és Téglás Gyula valamint jómagam elismerő 
oklevelet vett át és tárgyi ajándékot kapott.  Takács Pálné 
polgármester asszony a dicsérő szavakon túl pedig minden-
kit megajándékozott. A napot egy finom vacsorával zártuk, 
amit Banga Bandi főzött nekünk. Úgy érzem nagyon sikeres 
volt a rendezvény.

Kalapos György /elnök/
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Szorgalmatosért Egyesület életéből

Teljesítménytúra a Mátrában

Már lassan hagyománnyá válik, hogy egyesületünk 
minden tavasszal gyalogtúrát szervez, általában a he-
gyekbe. Alig várjuk, a kikeletet, hogy megcsodáljuk az 
ébredő természetet és próbára tegyük akaraterőnket, és 
megmozgassuk ellustult testünket. Április 5-én túrafele-
lősünk Tóth Béla jóvoltából a Mátrába mentünk, ahol a 
Decathlon túranap keretein belül egységesen a 12 km-es 
távon indultunk. Mindenki sikeresen teljesítette és a szer-
vezőktől elismerésképpen oklevelet és kitűzőt kaptunk. 
Nyílván nem az volt a lényeg, hogy mennyi idő alatt tet-
tük meg a kijelölt utat, hanem az, hogy ez a 47 ember 
aki részt vett rajta jól érezte magát. Az idő is kegyes volt 
hozzánk, napsütésben járhattuk be a hegyet. A felhők már 
csak úton hazafelé kezdtek el sírni. Szeretnénk ősszel is 
szervezni még egy túrát, egy közelebbi helyszínre, hogy 
az utazás költsége kevesebb legyen.

 
Majálisozás Szabolcsban

Meghívást kaptunk Szabolcs községbe a majálisi ünnep-
ségre.  A színes programban a Hóvirág Népdalkör is fel-
lépett nagy sikerrel. Szépen csengő hangjuk vígan szállt 
a Földvár tövében. Főzőverseny volt, ahol Piroskát is 
felkérték az ételek zsűrizésére. Nagyon jó vendéglátók, 
hiszen még ajándékba, helikopterezésre feljogosító je-
gyet is kaptunk. Fentről megcsodáltuk a történelmi várat 
a Tisza kanyarulatait és ezt az aprócska települést, akik 
alig 400-an vannak. Köszönjük nekik ezt a szép napot. 
Egyesületünkből ezen az eseményen 22 fő vett részt. 
 
 
Mesemondó verseny a Szorgalmatosi óvodában

Április 2-án, mint minden évben az óvodában megren-
dezték a Mesemondó versenyt. Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy mindig ott lehetek a zsűritagok között. 
Igaz sokszor nehéz helyzetben vagyunk, hiszen ezek a 
gyerekek már elképesztően okosak és ügyesek. Már a 
kiscsoportosok is akkora memóriával rendelkeznek, 
olyan hosszú meséket mondanak, hogy nem győzünk 
csodálkozni. Ebben az évben 8 gyerek mondott mesét 
név szerint: Róka Benjámin, Balogh Hunor, Pogácsás 
Zita, Buzsik László, Kenyeres Jázmin, Gergely Hanna, 
Szabó Sára, Kóti Dóra.  Az első helyen Gergely Hanna végzett, másodikon Kenyeres Jázmin és így együtt képviselték óvodán-
kat Tiszalöki területi versenyen.  Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk! 

Nagy Péterné  /elnök/

Következő programjaink: Június 1-én részt veszünk és segítünk a Hársfanap megszervezésében. Asszonykó-
rusunk fellép, egyesületünk tagjai besegítenek a főzésben valamint a tereprendezésben. Júniusban Ópuszta-
szerre szervezünk kirándulást. A pontos időpont még nincs meg, de szórólapon mindenkit tájékoztatunk.
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egy szép hagyomány 

Örömmel tapasztaltam, hogy ez az 
ősi hagyomány, a májusfa állítása, 
nem ment ki a divatból. Már a XV. 
századból vannak feljegyzések eme 
népszokásról, ahol leírják, hogy 
nagy megtiszteltetés volt májusfát 
kapni. Szerelmi üzenet, amiben ben-
ne van a tavaszvárás öröme is. Ez 
régen csapatmunka volt. A legények 
összefogtak, kimentek az erdőre és 

elhozták a kiszemelt fát és közösen felállították a meghó-
dítandó lánynak. Egyfajta szövetséget alkottak és titokban 
tartották, hogy ki kinek és miért vitte, hagy találgassanak a 
lányok. Itt Szorgalmatoson is több kapuban láttam, szépen 

felszalagozott, lufival díszített fát, amit az imádott kislány 
kapott. Azt hiszem, hogy szép gesztus ez a fiú részéről, hi-
szen fáradozik és örömet akar szerezni. Kifejezni azt, hogy 
fontos neki az, akinek adta. Kicsit visszaemlékezve, én is 
nagyon vártam a május reggelét. Izgatottam néztem ki az ab-
lakon, hogy van e valamilyen virágban megtestesült szerel-
mi üzenet. Ez valamikor csak titkos hódoló volt/ gőzöm sem 
volt ki adta/. Talán plátói, vagy egyoldalú, de mindenképpen 
jól esett. Ez ma sincs másképp! Igaz a májusfa és a kosár 
már elmaradt, de még ennyi év után is nőnek érzem magam, 
hiszen minden május reggelen, a párnámon találok egy szál 
virágot, ami mindent kifejez. Szeressünk nőnek lenni! Min-
dennap hódítsuk meg a párunkat, kedveskedjünk neki! Nem 
az számít, hogy hány évesek vagyunk. Az a lényeg, hogy 
a szemünkbe nézve meglássák azt az apró kis szikrát, amit 
életörömnek hívnak.

Nagy Péterné

színészpalánták

Iskolánkban, a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Is-
kolában 8. éve működik színjátszó szakkör, melynek ve-
zetője Nagy Ibolya tanárnő. A 
csoportba általában 2. osztálytól 
8. osztályosokig járnak diákja-
ink, de előfordult már elsős kis-
diák is, valamint nem ritkaság, 
hogy végzett, már középiskolás 
diákjaink is visszajárnak hoz-
zánk szereplésekre. Szakkörünk 
többségét lányok alkotják, de 
szerencsére mindig eljön kö-
zénk 5-6 fiú is. A kistelepülés 
egyetlen iskolájaként központi 
kulturális funkciót is betöltve 
- speciális feladatként - nem pusztán az iskolai kulturális 
életet kell szerveznünk, hanem Szorgalmatos felnőtt la-
kóit is magunk köré kell gyűjtenünk különféle rendez-
vények kapcsán. Ennek egyik legfőbb megvalósítója a 
színjátszó csoportunk. Évente minimum 3 komplex mű-
sorral állunk a közönség elé. Ezek általában a következők:  
- az 1848. március 15-ei megemlékezés,  
- az 1956. október 23-ai megemlékezés  
-       és egy karácsonyi műsor.

A szakkör vezetője magyar-könyvtár szakos tanár, aki 27 
éve tanít, és azóta elkötelezett híve a színjátszásnak is. Mi-
óta ebben az intézményben tanít, ő fogja össze a műsorok 
szervezését, bemutatását. A mi műsoraink nem szokványos 
iskolai bemutatók: színvonalas, színes színdarabok, amelyek 
önálló történetek összeolvasztva - szerkesztett formában - 
közismert irodalmi művekkel, zenei kompozíciókkal, film-
részletekkel, sok képpel és hangeffektusokkal. A díszleteket 
és jelmezeket iskolánk pedagógusai készítik, főként a tech-
nikát tanító: Vargáné Tóth Mária tanárnő, valamint az angol 
nyelvet oktató, de rendkívül ügyes kezű Péntekné Fehér Éva 

tanárnő. Általában heti 2-3 órát próbálunk, de a főpróbák 
heteiben ennél lényegesen többet. Jelenleg 28 fő a csoport 
létszáma, ami rendkívül magas. Ennél többen is jelentkez-
nének, hisz nagyon népszerű a gyerekek körében is csopor-

tunk, de már ez is nagyon meg-
terhelő a próbák szempontjából 
a csoport vezetőjének. Ráadásul 
az is nehezíti a dolgunkat, hogy 
iskolánk tanulóinak jelentős ré-
sze a környék településeiről jár 
be, és a próbákat az iskolabusz 
indulási idejével is össze kell 
hangolnunk. Attól is speciálisak 
a mi műsoraink, hogy a történe-
teket mindig úgy írja meg Nagy 
Ibolya tanárnő, hogy a színját-
szók személyiségéhez passzol-

jon az illető szereplő jelleme. Soha senki nem marad szerep 
nélkül, így mindenki megmutatkozhat. Dolgoztunk föl az 
elmúlt évek során olyan híres meséket, történeteket, mint 
például a Hamupipőke vagy Oscar Wilde meséi, illetve Jó-
kai Mór írásait alapul vevő történetek. De Janikovszky Éva 
és Nógrádi Gábor írásai adták az alapötletet legutóbbi kará-
csonyi történetünkhöz, amelybe aztán népszerű mesefigurák 
sokasága kapcsolódott be színes zenés kavalkádot képezve, 
persze mindig fontos mondanivalókat hordozva. Műsorain-
kat két alkalommal adjuk elő: délelőtt az iskola tanulói né-
zik meg - kiegészülve az óvodásokkal, délutáni műsorun-
kat a település felnőtt lakói és a tanulók szülei tekinthetik 
meg. Persze a szomszédos településekről is sokan eljönnek 
megnézni bennünket. Műsorainkról sok fénykép készül, ké-
szülnek DVD-felvételek, de nem ritka, hogy a szomszédos 
település, Tiszavasvári helyi TV-je is felveszi műsorunkat, 
és levetíti azokat. Legújabb darabunk a Lúdas Matyi, amely 
egy érdekes és kreatív variáció. Reméljük, sikerül vele meg-
hódítani a  közönséget!  

  Nagy Ibolya - tanárnő
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Mottó: „Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.”  
               /IV. Károly/

Napjainkban az idegen nyelvek tudása igen fontos-
sá vált. Sokan kényszerülnek távol a családtól, kül-
földön munkát vállalni. Sokkal nagyobb előnnyel és 
eséllyel pályázhatnak a különböző állásajánlatokra 
azok a munkavállalók, akik beszélik az adott nyelvet.  
A jövő generációja akár külföldön, akár hazai 
pályán fog elhelyezkedni, mindenképpen szük-
sége lesz egy, két vagy akár több nyelvvizsgá-
ra már csak a diploma megszerzése miatt is. 
Miért ne adnánk meg gyermekeinknek az esélyt a 
nyelvvizsga megszerzésére már általános iskolában?  
A Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola 
tanulói 8. osztály végére eljuthatnak arra a szint-
re, hogy akár középfokú nyelvvizsgát tegyenek 
angol nyelvből. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy ebben a tanévben három tanulónk pró-
bálkozott meg az alap és középfokú nyelvvizsgá-
val, és sikeresen vették az akadályokat. A sok évig 
tartó kemény munkának meglett az eredménye. 
Én voltam az a szerencsés pedagógus, aki együtt 
dolgozhattam ezekkel a diákokkal, és végigkísér-
hettem őket fejlődésük rögös útján. Az a szorga-
lom, kitartás, akarat, amely ezeket a gyerekeket 
jellemezte az évek során, példaértékű lehet nem-
csak tanulótársaik, de még a felnőttek számára 
is. Egy nyelvvizsgáig eljutni nem könnyű do-
log, nagyon sok időt és rengeteg tanulást kíván.  
 
Felkészítő tanárukként nagyon büszke vagyok rájuk!  
És most álljon itt büszkeségeink névsora: 

Gombás Barbara Mercédesz és papp Boglár-
ka: ,,C”típusú alapfokú és „A” típusú középfokú 

nyelvvizsga;  
Toma Dominik: ,,C” típusú alapfokú nyelvvizsga. 

Veréb Laura nyelvvizsgája folyamatban van.

Gratulálok a teljesítményükhöz, és további szép si-
kereket kívánok nekik a továbbtanulásukhoz!  

Péntekné Fehér Éva - angoltanár

szorgalmas tanulók a 
szorgalmatosi  

Deák ferenc általános 
Iskolában 

A 2013/14-es tanév az első, me-
lyet a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ szakmai fenn-
tartásában, de az önkormányzat 
működtetésében kezdtünk el. 
Tantestületünk létszáma 18 fő, 
szakos ellátottságunk 100 %-os. 
Tanulólétszámunk 200 fő. Min-
den feltétel – tárgyi, szakmai – 
adott ahhoz, hogy nevelő-oktató 
munkánkat magas színvonalon 
végezhessük. És hogy ez így is 
történik, arról a teljesség igé-
nye nélkül beszéljenek az alábbi 
eredmények:

- „Krónikák írják” – történelem 
csapatverseny iskolánkban – 1. 
helyezés

A csapat tagjai: Kalapos Zsófia, 
Piskóczi Viktor, Veréb Laura

- „Bocskai és kora” – városi tör-
ténelemverseny Hajdúnánáson – 
1. helyezés

A csapat tagjai: Gazdag Ákos, 
Kalapos Zsófia, Kiss Kristóf, Ve-
réb Laura, akik a könyvjutalmon 
túl egy kétnapos lengyelországi 
kirándulás boldog nyertesei is!

- „Reszütyő” – országos pályázat 
hulladék újrahasznosítására – 2. 
helyezés

Az alkotók: Munkácsi Boglárka, 
Gazdag Jázmin, Banga Evelin, 
Kovács Zsófia, Nagy Fanni, Tóth 
Vivien

- „Tehetség kerestetik” – megyei 
magyar nyelvi verseny a Tisza-
vasvári Általános Iskolában

5. osztály – Kovács Zsófia – 2. 
helyezés

6. osztály – Róka Bettina – 3. he-
lyezés

7. osztály – Kiss Kristóf – 3. he-
lyezés

- „Kire ütött ez a gyerek?” – Jani-

kovszky Éva hangos és értő olva-
sási verseny a Tiszavasvári Talál-
kozások Háza szervezésében

Kovács Zsófia – 2. helyezés

- „Magyar táj, magyar ecsettel” 
– térségi prózamondó verseny a 
Tiszadadai Holló László Általá-
nos Iskolában

6. osztály – Nagy Liliána – 1. he-
lyezés

- Kazinczy Szépkiejtési verseny 
– térségi forduló 5-6. osztályos 
kategória

Kovács Zsófia – 1. helyezés

- Váci Mihály Gimnázium – tér-
ségi matematikaverseny

6. osztály – Róka Bettina – 3. he-
lyezés

- „Tehetség kerestetik” – térségi 
matematikaverseny a Tiszavas-
vári Általános Iskolában

6. osztály – Róka Bettina – 1. he-
lyezés

- Térségi komplex anyanyelvi 
verseny a tiszanagyfalui iskola 
szervezésében

5-6. osztályos kategóriában – 
Róka Bettina 2. helyezés

- „1848, te csillag!” – térségi tör-
ténelemverseny a Tiszavasvári 
Általános Iskolában

Kiss Kristóf – 1. helyezés

Gazdag Ákos – 3. helyezés

Terjedelmi okok miatt sem tudok 
minden kiemelkedő eredményről 
beszámolni, de honlapunkon – 
www.amk-szorgalmatos.sulinet.
hu – is tájékozódhatnak az érdek-
lődők iskolánk életéről. Ezúton is 
gratulálok a szép eredményekhez 
kollégáimnak és a gyerekeknek, 
a fenntartó KLIK-nek és Szor-
galmatos Község Önkormányza-
tának pedig köszönöm a támoga-
tást!

Gombásné Veres Zsuzsa  
igazgató 
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Életkép sorozat

1997-ben épült a kis templomunk, Szorgalmatos ékszerdo-
boza. Apró tornyával az ég felé nyújtózkodik, és hirdeti az 
Isten dicsőségét. Ajtaja tárva van mindenki előtt. Befogad 
bennünket minden gyarlóságunkkal, osztozik bánatunkban, 
örömünkben. Tanúja volt már sok házasságkötésnek keresz-
teléseknek és gyászistentiszteleteknek. Az igét Katona Béla 
tiszteletes hirdeti benne, aki már ránézésre is megnyerő. Mo-
solygós, emberközeli és példamutató életet él. Most Őt sze-
retném megkérdezi, elsősorban mint magánembert.

Tiszteletes úr! Már több, mint tíz éve élnek közöttünk, 
kérem, mutassa be családját főként azoknak, akik kevésbé 
ismerik Önöket!

2003. nyarán költöztünk Tiszavasváriba és a szintén lelkész 
feleségemmel lettünk Tiszavasvári és Szorgalmatos reformátusainak lelkipásztorai. Lassan tehát 11 éve élünk itt és 
szolgáljuk az Urat e két településen. Kis családunk négy tagot számlál, hiszen két lánygyermeket kaptunk Istentől. A 
nagyobbik a Hanna Boróka, a kisebbik a Rebeka Dorka kapta tőlünk. Mintegy két és fél év korkülönbség van közöttük. 
Amikor idekerültünk még mindketten egészen kicsik voltak. Azóta felcseperedtek és ott tartunk, hogy a nagyobbik lá-
nyunk már végzős tanulója az Általános Iskolának és felvételt nyert a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába, 
míg a kisebbik az 5. osztályt fogja elvégezni hamarosan. 

Az, hogy a felesége is lelkész, jó-e vagy sem? Előnyös, vagy inkább hátrányos a gyülekezetekre, vagy a családra nézve?

A legtöbb lelkésznek nem lelkész a házastársa, de hozzánk hasonlóan azért vannak jó néhányan, akik lelkészházaspár-
ként élnek. Személyes tapasztalatom az, hogy ez egyértelműen előny. Ez igaz az általunk pásztorolt gyülekezetekre, a 
családunkra, de rám nézve is. Közös a feladatunk, a célunk, a munkánk, de az örömeink, a gondjaink is és éppen ezért 
együtt hordozzuk azt Isten segítségével persze. Fülembe csengenek egy lelkésztársam szavai, melyet akkor mondott, 
amikor még éppen csak kikerültünk gyülekezetbe és elkezdtük végezni a szolgálatokat, hogy egy lelkészt csak egy szin-
tén lelkész feleség érthet meg igazán. Persze ő maga is ebben a cipőben járt, neki is lelkész a felesége, de korban jóval 
előttünk járva, szavai nagyobb tapasztalatból szóltak. Azóta ezt mi is megtapasztaltuk. Igaz, fogalmunk sincs arról, hogy 
milyen azoknak a lelkészeknek az élete, akiknek házastársa nem lelkész, de mi csak azt mondhatjuk, hogy hálát adunk 
érte, hogy nemcsak a családban, hanem a munkánkban, a szolgálatainkban is egymást segítve, kiegészítve, erősítve, 
bátorítva lehetünk egymás mellett. 

Milyenek a tapasztalataik a szorgalmatosi református gyülekezetben?

Ez egy kis közösség, de nagy szeretettel végezzük itt is Isten szolgálatát, hirdetjük az igét vagy éppen tartunk hittanórá-
kat. Kevés nagynak mondható esemény van ebben a közösségben, de ünnepnek éljük meg az istentiszteleti alkalmakat 
és imádkozunk azért, hogy minél többen Istenhez forduljanak ezen a településen is. Legfrissebb élményünk a református 
hitoktatásra beíratott gyarapodó gyereklétszám. Örülünk annak, hogy évről évre több gyerek jár hittanra, ahol közelebb 
kerülhetnek a szerető Istenhez, de egymáshoz is. 

Köszönöm, a beszélgetést, és kívánom, hogy még sokáig legyen a szorgalmatosi gyülekezet élén és mindig tele legyen a 
templom. Isten áldása legyen a családján és a munkáján is.

Nagy Péterné   

Igazmondó

Megjelenik: alkalmanként. Regisztrációs szám: 2.2.4/106/2004. Kiadja: Szorgalmatos Község Önkormányzata Cím: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta 
utca 18/A Elérhetőség:  telefon: 42/520-034 e-mail: pm@szorgalmatos.hu  

Kiadásért felelős: Mező József jegyző Felelős szerkesztő: Takács Pálné polgármester Fotók, cikkek: Nagy Péterné alpolgármester


