
2012. július 25-i ülésén döntött  a kormány a járá-
sok székhelyeiről és illetékességi területeikről: e 
szerint a fővárosban mind a 23 kerületben, vidé-
ken pedig 175 helyen lesz járási hivatal 2013-tól, 
amelyek az államigazgatási feladatokat veszik át 
a jegyzőktől. 

 A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja                   XXII. évfolyam 13. szám - 2012.08.15.

„VÁLSÁG ELLEN FEJLESZTÉS” – 
ÁTADTÁK AZ ÚJ VÁROSHÁZÁT
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Cikk a 2. oldalon

Tánccal és énekszóval immár 28. alkalommal nyi-
tott a meg kapuit a Téka Népművészeti Tábor. A 8 
napos program során 12 féle kézműves foglalko-
zás alapjait és 4 féle táncanyagot sajátíthatt ak el a 
népművészet szerelmesei. A tematikus nap idén a 
gasztronómia köré szerveződött .

Cikk a 3. oldalon

50 ÉVE AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN

A nagykállói római katolikus egyházközösség vezető pásztora, Vitai 
László apát aranymiséjét ünnepelték a közelmúltban.

Cikk a 6. oldalon

UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS

Tájékoztatóra invitálja a szülőket és a gyerekeket 
a Nagykállói Városi Sportegyesület elnöksége.

Cikk a 5. oldalon

 A fi gyelmükbe
ajánljuk

>>

Nagykálló legnagyobb beru-
házását adták át július 17-én. 
A Funkcióbővítő városközpont 
fejlesztés Nagykállóban elneve-
zésű program 967.450.116 forint, 
Európai Uniós forrásból való-
sult meg.

2012. július 17-én ünnepélyes ke-
retek között  került sor a városhá-
za átadására és egyben a város-
központ fejlesztésére irányuló 
integrált projekt hivatalos záró 
rendezvényére is. A most átadott  
4 szintes, többfunkciós szolgál-
tató tér 4240 négyzetméteres 
hasznos területt el rendelkezik, 
akadálymentesített , hiszen kívül 
rámpák, belül 2 lift szolgálja a 
közlekedést. Az új polgármesteri 
hivatal mellett  egy nagylégterű 
ügyfélfogadó iroda, több üzlet-
helyiség, külön bejáratú házas-
ságkötő terem, gazdasági szol-
gáltatóház és egy több mint 2500 
négyzetméteres térszín alatt i 
parkoló is tartozik a létesítmény-
hez. – számolt be a beruházás 
fontosabb paramétereiről Juhász 
Zoltán, a város polgármestere, 
aki továbbá azt is hangsúlyozta: 
ezzel nem tekinti befejezett nek 
Nagykálló fejlesztését és további 
pályázatokat is szeretnének majd 
kihasználni.
A projektz áró rendezvényen dr. 
Budai Gyula elmondta: ez a be-
ruházás a nemcsak a városlakó-
kat fogja majd szolgálni, hanem 
jelentős szerepe van a kistérség 
lakosságának életében is. „Azt 
gondolom, hogy kell a térségben 
egy olyan hely, ami integrálja 
a környező településeket. Ezt a 
szerepet Nagykálló eddig is re-

mekül betöltött e, de azáltal, hogy 
most már az integrációnak fi zi-
kailag is megvan a helyszíne, ez 
új lehetőségeket ad. Nyíregyháza 
közelében nincs könnyű helyzet-
ben Nagykálló, azonban a város 
vezetése vállalta azt a döntést, 
hogy a válság ellenére fejleszt.” 

– mondta el a Nagykállói Televí-
zió kérdésére a Vidékfejlesztési 
Minisztérium parlamenti állam-
titkára, a térség országgyűlési 
képviselője.
Az épület – a már említett  funk-
ciók és szolgáltatások mellett  – a 
felálló járási hivatalnak is helyet 

biztosíthat majd a jövőben. Dr. 
Vinnai Győző, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei kormánymegbí-
zott  ezzel kapcsolatban így tá-
jékoztatott : „2013. január 1-jétől 
a tervek szerint Nagykálló is 
járásközpont lesz, és ilyen minő-
ségében a járási kormányhivatal 

helyszíne is. Ez az új városháza 
alkalmas arra, hogy a járási kor-
mányhivatalban dolgozó kor-
mánytisztviselők is maximálisan 
ellássák majd a munkájukat.”

folytatás a 2. oldalon

Az ünnepélyes szalagvágás pillanata



2. NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓKRÓNIKA

„Válság ellen fejlesztés” –
átadták az új városházát

(folytatás az 1. oldalról)

A városház avatásán részt vett  Tállai 
András, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára is, aki beszédé-
ben hangsúlyozta: „Komoly üzenete 
van ennek a projektnek: sok olyan 
épületet épített ek őseink, amelyek év-
századokon keresztül fennmaradtak. 
Ma egy település felelős vezetőjének 
nem lehet ez a célkitűzése, de a nagy-
kállói önkormányzatnak ez mégis 
sikerült. Ez az épület és ez a projekt 
jelképe lesz a városnak.”
A hivatalos átadóünnepség után haj-
nalig tartó karneváli fi eszta várta a 
városlakókat a Kállai Kett ős téren. A 
jó hangulatról a változatos és szín-
vonalas programok, a karibi világot 
idéző fellépők és természetesen a zene 
gondoskodott .

A városháza kialakítása a Funkció-
bővítő Városközpont Rehabilitációs 
Program kétségkívül legnagyobb, de 
nem az egyetlen eleme. A programon 
belül már megvalósult a református 
műemléktemplom és a volt Óbester 
étt erem épületének felújítása, meg-
épült a piaccsarnok, 20 utcában 10 
km járdaszakasz épült, és elkészült 
a Debreceni és Zrínyi Miklós utcák 
által határolt terület csillapított  for-
galmú övezett é alakítása. A komplex, 
integrált program hivatalos befejezési 
határideje 2012. július 31-e volt, ami 
azt jelenti, hogy legkésőbb késő őszre, 
már egy kulturált, minden igényt ki-
elégítő épületben intézhetik ügyeiket 
Nagykálló, jövő év elejétől pedig már 
a térség lakói is.

Közel 50 millió forint. Ekkora ösz-
szegű kiegészítő állami támogatást 
kapott  Nagykálló. A kormány azokat 
az önkormányzatokat támogatja a 
költségvetésben elkülönített  alap-
ból, akik pályáznak az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő ön-
kormányzatok kiegészítő támogatá-
sára.

A 2012. évi költségvetés közel 25 
milliárd forintos kiegészítő támoga-
tást tartalmaz. – hangzott  el azon a 
sa j tótá jékoz-
tatón, amelyet 
G i r ó - S z á s z 
András kor-
mányszóvivő 
és Tállai And-
rás, a Belügy-
minisztérium 
önkormányzati 
á l l a m t i t k á r a 
tartott  Buda-
pesten. Tál-
lai András a 
t á j é k o z t a t ó n 
elmondta: első ütemben azok kap-
hatt ak a támogatásból, akik április 
30-ig pályáztak. Az önkormányzati 
államtitkár arról is beszélt: a megjelölt 
határidőig 1345 önkormányzat pályá-
zott , az igényelt támogatások összege 
pedig meghaladta a 43 milliárd forin-
tot. Ebből az összegből közel 10 milli-

árd forintot osztott  szét a kormányzat 
országosan. Szabolcs megye is kiemel-
kedően szerepelt, hiszen több mint 1,5 
milliárd forintot kapott  89 szabolcsi 
település. Nagykálló 75 millió forintos 
kiegészítő támogatást igényelt, ebből 
az összegből a bíráló bizott ság közel 
50 millió forintot ítélt meg a város 
számára. Nagykálló nem először pá-
lyázott  az ún. önhikire, vagy szakmai 
nevén az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetbe került önkormányzatok ki-
egészítő költségvetési támogatására. 

Juhász Zoltán polgármestere ezzel 
kapcsolatban elmondta: a kiegészítő 
támogatás kötelező feladatellátásra 
fordítható, így a most megítélt pénz-
összeget az oktatás színvonalának fej-
lesztésére és a városban zajló fejlesz-
tések önerő fi nanszírozására fordítják 
majd.

Plusz forráshoz jutottak

”Magyar származású Forma-1-es ba-
rátnőnek magyaros viseletet a Hun-
garoringre!” - Ez a gondolat vezérelte 
a nagykállói divatt ervezőt, Szuromi 
Katalint, aki a Williams-es Pastor 
Maldonado párjának készített  egy 
különleges topot. 

A tervező saját városa, Nagykálló tra-
dicionális mintáját hímezte a teljes egé-
szében kézzel készített  topra, mintegy 
válaszul az utóbbi hónapokban a kalo-

csai minta körül kialakult hisztériára. 
Azért épp Maldonado párjára szabott  
ruhát, mert Gabriela Tárkányi – ez a 
venezuleai hölgy neve – magyar gyö-
kerekkel rendelkezik: nagyapja a II. 
világháború után emigrált hazánkból, 
s mivel Maldonado az utóbbi években 
rendszeresen versenyez hazánkban, 
Gabriela is egyre inkább kötődik a 
nagyapa honfi társaihoz
„Nagyon tetszik ez a ruhadarab, 
a nagykállói minta igazán szép” – 
mondta a pilótabarátnő, aki egyéb-
ként Venezuelában saját marketing-
ügynökségének vezetője. „Boldog 
vagyok, hogy megtiszteltek ezzel az 
ajándékkal és elismerem, hogy egyre 
inkább kötődöm nagyapám szülőha-
zájához, mert itt  rendkívül kedves em-
berek élnek. Csak azt sajnálom, hogy 
nem tudok magyarul…”
Szuromi Katalin elmondta: „Egy kis 
örömet akartam szerezni Gabrielának, 
mert tudom, hogy egyre szorosabb 
szálak fűzik hazánkhoz és úgy tűnik, 
hogy ez sikerült. Természetesen sze-
rett em volna a szűkebb környezete-
met is megjeleníteni, ezért választot-
tam a nagykállói mintát, amelyről bár 
kevesen tudják, de legalább akkora 
múltja van, mint a kalocsainak.

2012. július 25-i ülésén döntött  a kormány a járások székhelye-
iről és illetékességi területeikről: e szerint a fővárosban mind a 
23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen lesz járási hivatal 2013-
tól, amelyek az államigazgatási feladatokat veszik át a jegyzők-
től. A döntés értelmében január 1-től Nagykálló is járásközpont-
tá válik.

2013. január 1-jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egy-
kor szerves egységét képező járások és járási hivatalok, amelyek 
egykor elválaszthatatlan részei voltak a magyar közigazgatásnak. 
A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban 
szüntett ék meg, jövőre tehát harminc év után, de új szervezeti 
rendben és új céllal alakulnak meg ismét, a megyei kormányhi-
vatalok szervezeti egységeiként. A járási hivatalok elsősorban 
okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket, 
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi 
igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől. Ezen belül 
szakigazgatási szervként fog működni a járási gyámhivatal, a já-
rási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási föld-

hivatal, és a járási munkaügyi kirendeltség. Csak azok az ügyek 
maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete 
elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes sza-
bályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi 
adóval összefüggő igazgatási ügyek, az anyakönyvi és állampol-
gársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa-igazgatási 
feladatok, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás vagy az 

óvodáztatási támogatás. Az államigazgatási feladatokkal együtt  a 
járási hivatalok átveszik a polgármesteri hivataloktól a jelenleg e 
feladatokkal foglalkozó köztisztviselőket úgy, hogy azok jogviszo-
nya kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A járások nem-
csak a munkatársakat, hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó 
és ingatlan vagyont is átveszik, amelyek ingyenes állami hasz-
nálatba kerülnek, a vagyonkezelő pedig a kormányhivatal lesz. 
Szabolcs megyében 13 járást alakítanak ki, ezek Baktalórántháza, 
Csenger, Ibrány, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nagykálló, 
Nyírbátor, Nyíregyháza, Kemecse, Tiszavasvári, Vásárosnamény 
és Záhony központt al működnek majd. A Nagykálló számára 
kedvező döntésről Juhász Zoltán polgármestere a következőket 
mondta a Nagykállói Televízió kérdésére: „Örömmel fogadtuk és 
mindenképpen jót jelent, hogy járásközpontt á váltunk. Úgy gon-
dolom az elmúlt időszakban mutatott  humán-infrastruktúra fej-
lesztésünk eredményezte azt, hogy Nagykállónak szavazták meg 
a térségi vezető szerepet. Fel vagyunk készülve a változásokra, és 
arra is, hogy kiszolgáljuk a Nagykállóban és a járásban élőket.” – 
hangsúlyozta a város polgármestere.

Járásközpont lett Nagykálló

Nagykállói minta Venezuelában

További hatvanöt személy vált ma-
gyar állampolgárrá városunkban.

2012. augusztus 1-én hatvanöt fő ho-
nosítására került sor a Művelődési 
Központ kamaratermében, ahol negy-
vennyolc erdélyi és tizenhét kárpátal-
jai magyar tett e le az állampolgársági 
esküt. Nagykállóban összesen mint-
egy 472 főt honosított ak ezidáig, ahol 
gyakori a csoportos eskütétel. Nagyon 
nagy számban a határ mentéről nyújt-
ják be a kérelmet, hozzánk Erdélyből 
érkeznek a legtöbben.

Kovács Krisztina Judit 20 éves egyete-
mista is részt vett  az eskütételen, aki 
Romániából, a Szilágy megyei Sarma-
ságból érkezett . A fi atal lány a kolozs-
vári egyetemen tanul, angol-német 
szakon. Krisztina elmondta, hogy na-
gyon örült annak, amikor meghallot-
ta, hogy magyar lehet, hiszen ez egyik 
gyermekkori álma. Úgy gondolja, 
nemcsak neki, hanem minden külföldi 
magyarnak is ez az álma.

Az ügyintézés a Polgármesteri Hi-
vatalban gyakorlott an zajlik, szinte 
minden hónapban van eskütétel. A 
kérvények elbírálására viszont elég 
hosszadalmas folyamat, 4-5 hónapot 
is igénybe vehet, mivel nagyon sok 
kérelem érkezik be a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalhoz.

Borsy Adrienn

Újabb honosítás volt 
Nagykállóban

Gabriela Tárkányi



3.NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ MESÉL A TÉKA

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” 
Immár 28. alkalommal rendezték meg a Téka Népművészeti Tábort

Tánccal, énekszóval és zászlóbontással immár 28. alkalommal nyitotta meg kapuit a harangodi dombok között a Téka Népművészeti Tábor.

„Jöjjön már, legyen már!” - Ilyen és ehhez hasonló hozzászólásokból számtalan érkezett a nyár folyamán a Téka tábor legnagyobb közösségi oldalon elhe-
lyezett üzenő falára. Majd elérkezett július 21-e, amikor a hivatalos megnyitóünnepséggel kezdetét vette a régió legnagyobb hagyományőrző tábora. „Hát 
eljött ez a nap is, itt vagyunk, a visszaszámlálás befejeződött. … A „nyertes csapaton ne változtass!” elve alapján mindenki maradt a régi: a vezetőség, a 
foglalkozásvezetők, a táncosok és a zenészek. Érezzék jól magukat, jó munkát, jó pihenést, kinek-kinek kedve szerint, és vigyék ismét jó hírét a tábornak, 
hogy jövőre is együtt lehessünk!” – fogalmazott megnyitóbeszédében városunk alpolgármester asszonya, Oroszné dr. Nagy Matild. Szavait vastaps fogad-
ta, majd a zenekarok és a tánc vették át a főszerepet. A Bürkös Kamara Együttes műsora után pedig elkezdődött a körtánc, ahol hagyományosan moldvai 
dallamokra táncoltak fel a résztvevők a harangodi dombokra. A tábor háziasszonya, Borsiné Sveda Anita felvonta a Téka tábor zászlaját, amely egészen egy 
héten át hirdetette a dombtetőn: ismét a népművészeté a főszerep Nagykálló-Harangodon.

8 nap, 12 féle kézműves mesterség, 4 féle táncanyag és több száz résztvevő. Röviden így lehetne 
jellemezni a Téka Népművészeti Tábort. Azok, akik jegyet váltottak az eseményre, megismerkedhet-
tek a hagyományos kézműves foglalkozásokkal, az agyagozással, bőrművességgel, csipkeveréssel, 
csuhézással, fafaragással, gyékényezéssel, gyöngyfűzéssel, kemencézéssel, kosárkötéssel, kovács-
mesterséggel, nemezeléssel valamint a szövéssel, emellett természetesen nem maradhattak el a tánc-
tanítások sem. Idén a Búzai (mezőségi), a Mérai (kalotaszegi), a Szilágysági román és a Rimóci tán-
canyagokat sajátíthatták el a táncos lábú táborozók. A tanításhoz és a hajnalig tartó táncházak vidám 
közönségének a Bürkös Zenekar, a Moldvai Zenekar, és Pál István „Szalonna” vezetésével a Galga 
Zenekar húzták a talpalávalót.
„A mögöttünk álló években megtapasztalhattuk mennyire nem egyszerű vállalkozás az, hogy minél 
több emberhez eljuttassuk őseink hagyományait, mind a kézművesség, mind a népzene és a nép-
tánc tekintetében. Az elmúlt 27 év során az ország minden szegletéből, sőt a határainkon túlról is 
érkeztek hozzánk vendégek. Nagy öröm számomra, hogy egyre több külföldön élő magyarhoz eljut 
a táborunk híre, pl. Koreából három éve van folyamatosan vendégünk, idén pedig Borsi testvértele-
pülésünkről egy csoport és egy amerikai cserkészcsapat is megtisztelt minket jelenlétükkel. Mellettük 
érkeztek még Svájcból és Franciaországból is vendégek, akik – elmondásuk szerint – azért jöttek, 
hogy minél több tánclépést, kézműves fortélyt, népszokást sajátítsanak el, amit majd át tudnak adni 
a kint élő magyar közösségnek. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb elismerésre, nincs is szükség.” 
– mondta el kérdésünkre Borsiné Sveda Anita, a tábor háziasszonya.

2009-ben elindult egy kezdeményezés, miszerint van egy nap, amelyet egy szokás, munkafolya-
mat, vagy ünnepnap köré építenek fel a Téka táborban. Idén ez a gasztronómia köré szervező-
dött, hiszen Krumplis Napot tartottak. Zeneszóra ébredtek július 25-én a táborlakók, hiszen a 
vincellér (Márton Attila) már korán reggel elindult, hogy összegyűjtse a krumpliszedő munká-
sokat. A népes számú csoportot a gazda (Vajda László) fogadta, aki megegyezett a napszámosok-
kal: a felásott krumpli 1/3-át kapják szolgálataikért. Ezután a résztvevők villákkal, kapákkal és 
kosarakkal felszerelkezve indultak el a krumpliföldre, ahol Horváth György református lelkész 
áldása után kezdődött csak el az érdemi munka. Ennek végeztével kúpba rakták a betakarított 
termést, majd mindenki delelni indult, hiszen hosszú volt a délelőtt. A pihenő hatására azonban 
új erőre kaptak a tábor lakói, így a krumpli válogatásával folytatódott a program. Ennek jelentő-
ségéről Mártonné Julikától megtudtuk: őseink is így csinálták, hiszen a krumpli felhasználását 
meghatározta annak mérete. Így az apró krumplival libát vagy pulykát tömtek, valamint pá-
linkát is főztek belőle, a közepes krumplit vető krumpliként, míg a nagyokat étkezési célokra 
használták. A válogatás után vette kezdetét a főzőverseny, ezzel párhuzamosan pedig elkez-
dődtek az ügyességi – krumplis – vetélkedők, ahol 3 kategóriában versenyezhettek a gyerekek, 
a lányok és a fiúk. A tét nagy volt, hiszen közülük került ki a 2012. év Pityóka királya, Krumpli 
királya illetve királynője. És hogy kik bizonyultak a legjobbnak? A Krumpli királya megtisztelő 
címet Szabolcsi Attila kapta, a Krumpli királynője Csobán Kata lett, míg a Pityóka király(lány) 
csuhékoronája Girhiny Liza fejére került.

Egyszercsak elérkezett július 29-e, amikor „végét vették a zenének és hazamentek a legények.” És persze nemcsak a legények, a leányok is haza indultak, hiszen 8 nap után utoljára hozta a Csűr 
felől az ismerős népi dallamokat a szél, még délelőtt a kovácsolás hangjától volt hangos az Információs épület környéke, azonban az esti gálaműsorral hivatalosan is véget ért Kelet-Magyaror-
szág legnagyobb hagyományőrző tábora. A színes műsorkavalkád után, ahonnan természetesen nem hiányozhattak a népdalok, a néptánc, a Harangodi asszonykórus, a móka és a kacagás, a 
résztvevők a tábortűz fényénél táncoltak fel a dombra és vonták le a zászlót, ami egyértelmű jele annak: véget ért a Téka tábor. Borsiné Sveda Anita a táborzárás után így összegezte gondolatait: 
„Az idei év mottójának Thomas More gondolatait választottuk, miszerint: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” Úgy gondolom, nekünk is sikerült továbbadni ezt a 
lángot, hiszen nagyon sok gyermek jött hozzánk idén, akik továbbvihetik, idővel talán pedig tovább is adhatják az itt szerzett ismereteiket, benyomásaikat. Élményekkel gazdag héten vagyunk 
túl. Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy mindenki, akit vonz a népművészet, megtalálja itt a neki tetsző elfoglaltságot. Remélem, hogy jövőre ismét, ugyanitt üdvözölhetjük majd egymást.”

Hagyományos kézműves foglalkozások – táncházak

Krumplis Nap
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20 éve ballagtunk

20 évvel ezelőtt  ballagtunk el a nagykállói 2. számú Általános Iskolából. Az általános iskolás évek felidézésére 
2012. július 7-én osztálytalálkozóra gyűltünk össze a szép környezetű Harangodon.

Jóleső érzés volt ismét együtt  lenni a régi osztálytársakkal, osztályfőnökeinkkel, Klániczáné Erdőhegyi Karolina és 
Szim Jánosné tanárnőkkel. Emlékeztünk a szép diákévekre, a vidám kirándulásokra. Mindenki beszámolt eddigi 
életéről. Felemelő érzés volt hallani a sikeres élett örténeteket. Jó hangulatban töltött ük a délutánt, ahol a családtag-
jaink is részt vett ek, a gyerekeink pedig vidáman játszott ak. Majd jóízűen elfogyasztott uk az ott  készült fi nom és 
bőséges vacsorát. Sokáig vissza fogunk még emlékezni erre a szép napra. Úgy döntött ünk, hogy 5 év múlva ismét 
találkozunk.

Péter Csilla, Sulomán Krisztián, Tóbiás László, Vislóczki Zsolt
szervezők

Immár tizedik alkalommal gyűltek össze az 1960-ban érett ségizett  diákok 
találkozóra. Igen, 52 éve hangzott  fel a „Ballag már a vén diák…” a nagy-
kállói Budai Nagy Antal Gimnázium IV. HUMÁN és REÁL tagozatának. 
Az akkori 57 diákból 21-en jelentünk meg, van, aki nem jött , és vannak, akik 
már nem jöhett ek! Jó hangulatban töltött ük 2012. június 30-át volt iskolánk-
ban, melynek udvarán még ott  áll az öreg tölgyfa. Igaz testben megváltoz-
tunk, de lélekben ifj ak maradtunk, egymás iránt érdeklődők, egymást ér-
tékelők, odafi gyelők, együtt  érzők. Mindemellett  vidámak, nótás kedvűek, 
pozitív gondolkodású, reménykedő 70 évesek. 3 év múlva újra találkozunk. 
Viszontlátásra!

Pető Gáborné

1960-ban érett ségiztek...

A Nagykállói Szent Kristóf Karitász 
támogatásával érkeztünk közétek 
Déváról. Azért jött ünk ide, hogy ve-
letek töltsünk néhány napot.
Amikor kihirdett ék, hogy Nagykál-
lóba jövünk, azt gondoltam, biztos 
unalmas lesz minden. De amikor 
ideértünk és a fogadószülők vár-
tak, annyira jó érzés volt látni, hogy 
tényleg értünk vannak ott , és azért, 
hogy boldogan töltsünk néhány 
napot. Minden nap program várt 
bennünket:voltunk Mérk-Vállajon, 
strandoltunk, volt szalonna sütés, 
voltunk szentmisén, részt vett ünk 
a hitt an táborban, ahol sok barátság 
szövődött  a nagykállói gyerekekkel, 
és volt szabadidő is amit a családok-
kal tölthett ünk.

Köszönetet mondunk Hekmanné 
Erzsike néninek az értünk való fá-
radozásáért, és köszönet a fogadó 
családoknak, hogy nagyon széppé 
tett ék ezt a néhány napot. Befejezés-
ként azt szeretném még mondani, 
hogy nagyon jól éreztük magunkat 
itt  köztetek!

Att ila, Gyuszi, Noemi, Ott ilia, Flo-
rina, Joana, és Ancsa nevelő nevé-
ben:

Moldován Júlia és Veres Florentina

Levél a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány 

gyermekeitől  

10. évfolyam elvégzése után (bármely 
iskolatípusból) 2 éves képzések:

• Számítógép-szerelő, -karbantartó
• Irodai asszisztens
• Bolti eladó
• Karosszérialakatos
• Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító

12. évfolyam elvégzése után, érett sé-
gi nem szükséges:

• Autószerelő (2 év)

Érett ségi bizonyítványhoz kötött  
szakképesítések:

• Informatikus (2 év)
• Informatikai rendszergazda (2 év)

• Idegen nyelvi titkár, Ügyintéző 
titkár (2 év)
• Kereskedő (2 év)
• Logisztikai ügyintéző (2 év)
• Marketing és reklámügyintéző (1 év) 
• Pénzügyi számviteli ügyintéző (1,5 év)
• Vám, jövedéki és termékdíj üi. (1 év)
• Családpedagógiai mentor (1 év)
• Pedagógiai asszisztens (1 év)
• Színházi és fi lmszínész (3 év)
• Idegenvezető (2 év)
• Utazásügyintéző (1 év)
• Sportedző 16 sportágban (1 év)
• Fitness-wellness asszisztens (1 év)

School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola
4320 Nagykálló, Nagybalkányi u 3.
Tel.: 06-42/563-077, 06-30/9039-387

e-mail cím: titkarsag@sobu.sulinet.hu
www.sobu.sulinet.hu

www.sob.hu

Igény szerint kollégiumi elhelyezést is biztosítunk.

TANDÍJMENTES NAPPALI ÉS 
ESTI RENDSZERŰ 

SZAKKÉPZÉS NYÍREGYHÁZÁN 
ÉS NAGYKÁLLÓBAN 

A 2012/2013-AS TANÉVBEN

Pályázati felhívás
Nagykálló Város Önkormányzata bérbeadás útján történő hasznosításra 
meghirdeti a tulajdonában lévő Korányi Frigyes út 1. szám alatt  található 
ingatlanának étt ermi részét.
Pályázati határidő:  folyamatos
További információ: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján
4320 Nagykálló, Somogyi Béla út 5-7. szám
Telefon: 42/263-101

Tisztelt Ügyfeleink!
Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala 2012. augusztus 6. napjától 
2012. augusztus 17. napjáig igazgatási szünetet tart. Ügyfélszolgálat ezen 
idő alatt  a megszokott  rend szerint működik.

dr. Török László, jegyző

Tájékoztatás Nagykálló Város Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélfogadási rendjéről

Ismét találkoztak

52 éve ballagtak
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Cél: a sportág népszerűsítése. Így nyi-
latkoztak a szervezők az idei Nagy-
kállói Amatőr Strandröplabda Baj-
nokságról, ahová nyolc csapat adta le 
előzetesen a nevezését. A Nagykállói 
Röplabda Egyesület életében már 
hagyomány a nyári strandröplabda 
bajnokság szervezése, idén azonban 
rögtön háromszor is megrendezik 
majd a sporteseményt. Barcsik Nor-
bert főszervező ezzel kapcsolatban el-
mondta: „Az elmúlt években mindig 
csak egy tornát szerveztünk, azonban 
a nyári szabadságolások idején na-
gyon nehéz volt olyan időpontot ta-
lálni, amikor mindenki ráért, amikor 
mindenki el tudott  jönni. Így arra az 
elhatározásra jutott unk, hogy idén 

háromszor rendezünk amatőr strand-
röplabda tornát.”
A szervezők 3 fős, legalább egy lány-
nyal felálló csapatoknak hirdett ék 
meg az idei bajnokságot, akik két cso-
portban négy-négy csapatt al, körmér-
kőzéses lebonyolításban küzdött ek a 
tornagyőzelemért. Bár a tornát ama-
tőröknek hirdett ék meg, több profi  
versenyző is pályára lépett . Így szinte 
az összes résztvevő azt mondta: meg-
lepte őket, milyen jó színvonalú, izgal-
mas mérkőzések kerekedtek a nap fo-
lyamán. A szervezők azt mondják: egy 
ilyen eseményen elsődleges a játék és 
a jó hangulat, így remélik, a következő 
két tornán még több csapat kapcsoló-
dik majd be a megmérett etésekbe.

Cél a sportág népszerűsítése
Amatőr strandröplabda tornát rendezett  a Nagykállói Röplabda Egyesület a 
közelmúltban. A Nap Strandon megrendezett  egy napos viadalon körmérkő-
zéses rendszerben, nyolc csapat mérkőzött  meg az elsőségért. Az amatőr tor-
nát immár 11. alkalommal hívták életre a szervezők.

Horgász alapis-
meretek a Nagy-
kállói Kis Tavon

Első alkalommal került megrendezés-
re horgász alapismeretek gyerekek 
számára a Nagykállói Kis Tavon. Az 
ismeretek július 23-július 27-ig tar-
tott , minden nap 9-12 óráig. A gyere-
kek minden nap tanultak valami újat. 
Megismerkedtek a Nagykállói Kis 
Tóval, a horgászat szabályaival, hal-
fajtákat képekben és videókban, ma-
guknak készített ék el az etetőanyagot, 
kipróbálták a sneci botos horgászatot, 
saját horgászbotjukkal horgászhatt ak, 
közben sok-sok információt gyűjthet-
tek és tanulhatt ak a horgászmódsze-
rekről, eszközökről, csalizásról. 
A gyerekek nagyon ügyesen alkal-
mazták a megtanult technikákat, he-
lyesen használták az eszközöket, a 
halakkal kíméletesen bántak, mert 
megtanulták, hogyan és miért kell 
pontymatracot használni, fertőtlení-
tő spray-vel lekezelték a halak száját, 
ügyesen kiszedték a halak szájából a 
horgokat, mérlegeltek. Igazi kis hor-
gászok lett ek.

Az utolsó napon, gyermek horgász-
versenyen mutathatt ák meg tudásu-
kat és újabb élménnyel gazdagodhat-
tak.  Minden kis horgász emléklapot 
és horgászkellékekből álló kis csoma-
got kapott  útravalóként... 

A versenyen az I.helyet: Kiss Ádám, 
a II.helyet: Márczi Csaba, a III.helyet 
Ilóczki István szerezte meg. Gratulá-
lunk, és öröm volt számunkra, hogy 
mennyire érdekli a gyerekeket a hor-
gászat.

Kissné Széplaki Nikolett a

Soma, a nagy ho, ho, HO!...

A Haldorádó internetes horgászportál 
országos pályázatán a három nyertes 
között  volt Nagy Soma nagykállói kis-
fi ú is, akinek nyereménye egy közös 
horgászat volt Döme Gábor többszö-
rös bajnok mesterhorgásszal, a sport-
ág legnevesebb hazai képviselőjével. 
Az egész napos programra 2012.07.30-
án került sor az Izsáki Horgásztavon. 
A nyertes fi úk meglepetést is kaptak 
Döme úrtól: egy-egy sapkát, pólót, és 
horgászvödröt, tele jobbnál jobb csali 
és etető anyagokkal, illetve egyéb, a 
horgászok számára értékes aprósá-
gokkal. A napi horgászathoz valókat 

is ő biztosított a, így a fi úknak tényleg 
csak a horgászbotjukra és tudásukra 
volt szükségük. A közös etetőanyag 
bekeverés és beetetés után bevetett ék 
szereléküket, és feederbotos techniká-
val horgászva várták a kapást, amiből 
bőven volt a nap folyamán. Nem ver-
senyről volt szó, a cél az volt, hogy a 
gyerekek érezzék jól magukat, és sok 
hasznos horgásztanáccsal térhessenek 
haza.
Csodálatos nap, és hatalmas élmény 
volt a gyerekek mellett  az őket kísérő 
felnőtt ek számára is. Az utánpótlás 
biztosítva!

Szeretném kérni Önöket és tehetséges 
labdarúgó palántáinkat, azaz gyerme-
keiket, hogy a 2012/13. évi szezonnal 
kapcsolatban jöjjenek el a Fogarasi 
Zoltán utánpótlás koordinátor és dr. 
Török László elnökségi tag tájékozta-
tójára, melyet 2012. augusztus 27-én 
(hétfő) 17:00 órai kezdett el a Nagykál-
lói Sportpályán tartunk.

Az utánpótlás rendszerünk átalaku-
láson ment keresztül, a következő 
szezonban egyes utánpótlás csapata-
inknál változások állnak be az edzők 
személyére vonatkozóan.

Utánpótlás vezetőink, edzőink:
Utánpótlásért felelős elnökségi tag: 
Győrfi  Gergő
Utánpótlás koordinátor: Fogarasi Zol-
tán 
U7, U9, U11 edző: Kovács József 

U13 edző: Kiss Tamás 
U16 edző: Piskóti Zsolt 
U19 edző: Kaszab István 

A megbeszélésre várunk olyan gye-
rekeket is és szüleiket, akik még nin-
csenek leigazolva az egyesületnél, de 
szeretnének szervezett  keretek között  
nálunk sportolni.

Ha kérdésük van, vagy információra 
van szükségük, kérem forduljanak 
hozzánk bizalommal.

Megjelenésükre számítva, mert a szár-
ba szökkenés palántálás és nevelés 
nélkül elképzelhetetlen, üdvözlett el:

Juhász Zoltán elnök megbízásából:

Győrfi  Gergő
NVSE elnökségi tagja

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Beőszült a salak
A városi amatőr salakbajnokság 
résztvevői számára véget ért a nyári 
szünet, jön az őszi szezon.

III. forduló
aug. 21. 18.00 Ifi  - Galeri 
aug. 21. 19.00 Cápák - Kálló-Éptek
aug. 22. 18.00 Bi-fa - Sza-pa 
aug. 22. 19.00 Sulomán - Platán
 
IV. forduló 
aug. 27. 18.00 Galeri - Kiskálló 
aug. 27. 19.00 Kálló-éptek - Ifi  
aug. 28. 18.00 Sza-pa - Cápák
aug. 28. 19.00  Platán - Bi-fa

V. forduló 
szept. 03. 17.45 Ifi  - Sza-pa 
szept. 03. 18.45 Kiskálló - Kálló-éptek 
szept. 04. 17.45 Bi-fa - Sulomán 
szept. 04. 17.45 Cápák - Platán

VI. forduló
szept. 10. 17.45  Sza-pa - Kiskálló
szept. 10. 17.45  Kálló-Éptek - Galeri 
szept. 11. 17.45 Platán - Ifi  
szept. 11. 17.45 Sulomán - Cápák 

Ismét itthon maradt a Kálló Kupa 
Megkezdte a felkészülést a követ-
kező bajnoki szezonra a megyei I. 
osztályban szereplő labdarúgó csa-
patunk.

Az évenként megrendezett  Kálló 
Kupa mindig nagyon fontos helyet 
foglal el a felkészülésben, amelyet 
egy alaposan átalakult kerett el kez-
dett  meg a Borza legénység. Távozott  
a csapatt ól mindkét kapus Pekk és 
Hegyes, ezen kívül Hogya és Sárga 
munkahelyi elfoglaltság miatt  mon-
dott  búcsút, Dobó és Csáki József pe-
dig másik csapatnál kezdte meg az új 
idényt. Az érkezők névsora azonban 
arra engedi következtetni a megyei 
futball életet nyomon követőket, hogy 
igencsak erősödött  az állomány. Két 
remek kapuvédő érkezett  Kanócz 
Béla és Tóth Krisztián személyében, 
a mezőnyjátékosok sora pedig Matej-
kó Rolanddal, Kiss Tamással, Lucian 
Dascallal, Zsido Lórántt al, Kovács 
Mihállyal, Torma Tamással és Tóth 
Zoltánnal erősödött . Már az új keret 
lépett  pályára a Kálló Kupán, ahol a 
hazaiakon kívül két megye II-es ala-
kulat, Kállósemjén és Levelek, vala-
mint az NB III-as Nagyecsed gárdáját 
láthatt a a közönség. A torna első nap-
ján Nagyecsed 6-0 arányban múlta fe-
lül Levelek együtt esét, míg Nagykálló 
8-0 arányú sikert aratott  Kállósemjén 
felett . A vasárnapi bronzmeccsen a két 
osztálytárs csapott  össze, ahol Levelek 
4-0 győzelemmel szerezte meg a har-
madik helyet. A legnagyobb érdeklő-
déssel várt döntőn aztán volt minden 
mi szem szájnak ingere, sőt olyan is, 

amire senki sem számított . Rögtön az 
első pillanatokban büntetőhöz jutott  a 
hazai gárda: Karaff a állt a labda mögé, 
de a rúgás pillanatában megcsúszott , 
így Szabó kapus könnyedén hárítani 
tudott . Továbbra is Kálló támadott , 
és a félidő derekán meg is szerezték 
a vezetést Dascal révén. Erősített  el-
lenfelünk is, és hamarosan sikerült is 
egyenlítenie. Majd pár perc múlva egy 
játékvezetői ítélet miatt  (nyilvánvaló 
leshelyzetben állított a meg az asszisztens a 
vendégtámadást) a hazai drukkerek ál-
tal amúgy is „imádott ” Feczkó Tamás 
lehívta pályáról a csapatát. Pár per-
cig állt a játék, ment a színház, majd 
a vendégek kijött ek és folytatt ák az 
összecsapást. Az eredmény azonban 
már nem változott , az első játékrész 
döntetlennel zárult. A másodikban a 
mieink a pályán mutatt ák meg, hogy 
ki az úr a háznál. Előbb Matejkó Ro-
land tekert pazarul egy szabadrúgást 
a pipába, majd nem sokkal később 
Karaff a javított a meccs eleji hibáját. 
Aztán, ahogy lenni szokott  a követ-
kező vendégtámadásból megszüle-
tett  a szépítés. A vendégek mindent 
megtett ek az egyenlítésért, de nem 
jártak sikerrel így 3-2-es végeredmény-
nyel a Nagykálló lett  a kupagyőztes. 
A tornán az egyéni eredményeket is 
díjazták. A legjobb mezőnyjátékos 
Marozsán Mihály, a gólkirály Matejkó 
Roland lett , míg a legjobb kapusnak 
a nagyecsedi Szabó Att ila bizonyult. 
Jól indult tehát a felkészülési sorozat, 
reménykedünk a hasonlóan sikeres és 
eredményes folytatásban. 

Jánóczki József

A tornagyőztes keret

Harc az elsőségért
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Hálaadó aranymise

90 éves születésnapja alkalmából köszöntött e a város ve-
zetése Janik Ignácot. A jeles alkalomból Juhász Zoltán, 

a település polgár-
mestere és ifj . Béni 
Sándor, a városrész 
képviselője adta át 
a magyar állam és 
Nagykálló ajándéka-
it az ünnepeltnek.

Jókai úti ott honában 
kereste fel Juhász 
Zoltán polgármester 
Janik Ignácot, és mi-

niszterelnöki oklevéllel köszöntött e 90. születésnapja alkal-
mából. Ignác bácsi 1922-ben Újfehértón született , a háború 
után megnősült, és Balkányban telepedtek le. Feleségét 

már évekkel ezelőtt  elveszített e, de 4 gyermekkel, 8 unoká-
val és 7 dédunokával büszkélkedhet. Ignác bácsi szívesen 
mesélt fi atalkoráról, mint elmondta: huszárként szolgált 
a háborúban, majd családot alapított , és ett ől a pillanatt ól 
kezdve csak értük és a munkájának élt. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint azok az elismerések, amelyeket ma is szí-
vesen mutat meg az Őt meglátogatóknak. Ma már kedvenc 
időtöltése a tévénézés és olvasni is nagyon szeret, hiszen 
mint mondja: még mindig szemüveg nélkül olvas.
„Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tisz-
teletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a tár-
sadalom tagjai részéről.” - Ezt a gondolatot abban a kor-
mányrendeletben fogalmazták meg, melynek értelmében 
Ignác bácsi is átvehett e a miniszterelnök kézjegyével ellá-
tott  oklevelet. Ez azt is jelenti, hogy a hagyomány tovább 
folytatódik Nagykállóban, és a későbbiekben is köszönteni 
fogja a város vezetése a szépkorúakat.

Otthonában köszöntötték

Juhász Zoltán polgármester 90. születésnapja alkalmából 
köszöntött e Árvai Imrét. E neves napon családja, rokonai, 

közeli barátai gratu-
láltak, és további jó 
egészséget kívántak 
az ünnepeltnek. Ár-
vai bácsi ünnepélyes 
keretek között  vehet-
te át ott honában az 
ajándékokat és a kö-
szöntő emléklapot. 
A köszöntések után 
saját életútjáról, kar-
rierjéről és a család-
járól mesélt.

„1923-ban született em Nyíregyházán, általános iskolai ta-
nulmányaimat Nagykállóban végeztem. Gimnáziumba 
nem jelentkeztem, pedig nagyon akarták a szüleim. Ezt 
követően elmentem műszaki szakmát tanulni, ami nagyon 
vonzott . Nyíregyházára a Jókai Polgári Iskolába iratkoz-
tam be, tanulmányaim befejezése után viszont szakma 
nélkül maradtam. Egyszer látt am egy nagyon szép cipő-
kirakatot Nagykállóban, és innentől kezdve beleszerett em 
a cipőkészítő szakmába. Volt egy rokon fi ú, aki cipőfelső-
rész-készítő volt, és elcsalt magával a munkahelyére, itt  a 
modellezést, mintaszerkesztést tanultam meg, aztán mikor 
levizsgáztam, elmentem Budapestre, és a szakma minden 
csínját-bínját kitanultam. Debrecenben mestervizsgáztam, 
majd behívtak katonának Pestre. 1945-ben hazakerültem, 

és egy hatfős kisüzemet hoztam létre. Az üzlet szerencsére 
jól ment. 1948-ban jött  egy törvény, hogy a működési enge-
délyt megvonják, így csak szövetkezetben lehetett  dolgoz-
ni. 1948 decemberében 13 fővel megalakultunk, itt  műszak-
vezető lett em. 1956-ban elnöknek választott ak, én feleltem 
a külföldi kapcsolatokért. Ebben az időben modernizáltam 
a vállalatot, új embereket vett ünk fel, növeltük a termelést. 
Akkoriban csak felsőfokú végzett séggel lehett em vezető, 
ezért jelentkeztem a közigazgatási egyetem általános ipari 
karára. Ennek elvégzése után még következett  a könnyű-
ipari műszaki főiskola Budán. Amikor üzemünk, a Kallux 
Cipőipari Szövetkezet huszonöt éves lett , már egy modern 
üzem voltunk, korszerű gépekkel, jelen voltunk a világpi-
acon, a termelésünk mind exportra ment, például Oroszor-
szágba, Angliába, Kanadába, Amerikába, összekött etéseim 
voltak legalább tizennyolc országban. A nyugdíj után új 
vállalkozásokba kezdtem, egy közel hatszáz fős, világpiaci 
érdekeltségű üzemet hoztunk létre, illetve egy szőrmeüze-
met Debrecenben, két társammal. Az üzletek nagyon sike-
resek voltak. Feleségemet 1940-ben ismertem meg tizenhét 
évesen, ő akkor tizenöt éves volt. Hat évre rá házasodtunk 
össze, és két gyermekünk született . Sajnos első leányom 
szülés közben meghalt. Második lányomat, aki orvosi pá-
lyára ment, 1992-ben veszített em el, ekkor hagytam fel a 
kereskedelemmel. Feleségemmel ötvenkilenc évet éltünk 
együtt , ő hét éve távozott  el. Van egy lány unokám, aki Bu-
dapesten él. Szinte hihetetlen, hogy megértem a 90. szüle-
tésnapomat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Juhász 
Zoltán, városunk polgármestere megemlékezett  rólam.”

90. születésnapja alkalmából köszöntötték Árvai Imrét

MEGHÍVÓ

A Nagykállói Római Katolikus Egyházközség 2012. augusztus 26-án (va-
sárnap) Nagykálló-Harangodon kenyér, gyümölcs megáldással Hálaadó 

Istentiszteletet tart.

16.00: Előadás „Becsüljük meg Isten teremtett  világát” címmel
Előadó: dr. Vonza Andrásné környezet-fi zika tanár, 

a Városvédő Egyesület tagja
17.00: Hálaadó szentmise

Gépjárművek, kerékpárok megáldása
Tombolasorsolás

A nap tábortűzzel ér véget

Ezekben a napokban a különböző hírközlő eszközök szívesen számolnak be do-
bogós olimpiai helyekről, különösen az aranyérmekről. Az arany ilyenkor büsz-
kén csillogtatja győzelmét, és ha magyar 
győzelmet hirdetnek, együtt  ünneplünk 
velük. Gyurta Dániel világcsúccsal szerzett  
aranyérmet. Egyik fényképén így látható: a 
dobogó tetején emelt karral az ég felé mutat. 
Arra a kérdésre, miért tett e ezt, csak annyit 
mondott : hagy maradjon ez az Ő titka.
Ezekben a napokban egyházközségünkben 
aranymiséről beszéltünk. Igen! Isten kegyel-
méből 50 éves papi szolgálatomat megkö-
szöntem a jó Istennek. Ebben segített ek a 
kedves hívek is, hiszen a pásztor és a nyáj 
összetartozik. Ötven éves papi élet és szol-
gálat már aranyhegynek is mondható. Van 
ugyan magasabb is, vannak az országban 
olyanok, akik 60-65, sőt 70 évet ünnepelnek. Áldott am már meg 70 évet ünneplő 
házaspárt is. Ilyenkor azt mondjuk: fogom az üdvösség kelyhét, magasra eme-
lem és hálát adok az Úrnak, segítségül hívom nevét.
Az ötven évből negyven év ezen a környéken telt el. 1972-től Balkányban és 
Szakolyban hirdett em Isten igéjét, immár harminc éve pedig Nagykállóban és 
Biriben teljesítem a szolgálatomat. Nem akarom részletesen feltárni ezt az utat, 
hisz hosszú lenne, de azt mondom érdemes volt elindulni és végigjárni, amit 
nem mi papok választunk, hanem amit Isten kijelöl számunkra. Nagyon szeré-
nyen akartam ünnepelni ezt az alkalmat, de hogy ennyi időn át együtt  voltunk 
sokan eljött ek, köszöntött ek, segített ek, adományoztak, velem voltak. Isten után 
nekik is hálás vagyok, ezért is írtam a szentképre: „Kérjük ma is segítségét régi 
áldozatokból új áldozatokért!” – Nyerjük el ehhez Szűz Mária oltalmát is.
Szerett em volna elmélyíteni a papi áldásról a tanítást: Mindig Isten áld, vagyis 
„ember által jön, de nem az embertől!”. Ajánlom átolvasásra a templomban szét-
osztott  áldás szövegét átolvasásra, az Egyház hite szerint.
Lelkipásztori köszöntéssel:

Vitai László
aranymisés római katolikus áldozópap
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Fehér Zsófi a
2. osztályos tanuló

Frank Balázs
2. osztályos tanuló

Fésüs Glória
2. osztályos tanuló

Tar Ferenc
3. osztályos tanuló

Tóth Amina
4. osztályos tanuló

Jánóczki Renáta
6. osztályos tanuló

Kígyósi Petra
4. osztályos tanuló

Kiss Dóra
5. osztályos tanuló

Kocsán Emese
3. osztályos tanuló

Péter Kitt i
7. osztályos tanuló

Lelesz Hanna
4. osztályos tanuló

Szilágyi Vivien
5. osztályos tanuló

Tóth Ármin
2. osztályos tanuló

Valkovics Mónika
6. osztályos tanuló

Virágos Evelin
2. osztályos tanuló

Galambos Zoe és Galambos Ivett 
1. osztályos és 4. osztályos tanulók

Kedves Gyerekek!
Akinek a fotója kima-
radt az előző újságból, 
most viszontláthatja 
magát a Színötösök 
között . További kel-
lemes vakációt, az 
induló tanévre pedig 
hasonlóan jó eredmé-
nyeket kívánunk Nek-
tek!

A Ratkó József Városi Könyvtár augusztusi könyvajánlója

F e l n ő t t e k n e k
Szakiroldalom:
Lesley Stanfi eld: 75 kötött  és horgolt 
pillangó, madár és egyéb apró állatka
Árvai Nóra: Amikor a méhem ellenem 
fordul: az endometriózis
Ranschburg Jenő: Én és a többiek...: 
kapcsolatok kisgyermekkortól a serdü-
lőkorig
Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete 
és munkássága
Magyar sportévkönyv: 2012
Paul Lendvai: Magyarok: győzelmek és 
kudarcok
Kádár Annamária: Mesepszichológia: 
az érzelmi intelligencia fejlesztése gyer-
mekkorban
Szendi Gábor: Napfényvitamin: ha-
zugságok, tévhitek és a tények
Régi szavak szótára: kihalt, elfeledett  és 
kiveszőben lévő szavak
Johannes F. Coy: Az új rákellenes táp-
lálkozás

Szépirodalom:
Johanna  Lindsey: Add meg magad, 
szerelem: [viking trilógia 3.]

Lőrincz L. László: Álmaim asszonya: 
Báthory Orsi történetei
Pusztai Anna: Anna választása
Baráth Katalin: A borostyán hárfa
Susan Wiggs: Daisy férjhez megy
Agatha Christie: Halál a Níluson
Whiting Charles: Halálos mérkőzés
Egy hulla kalandjai: a világirodalom 
humora
Johanna Lindsey: Lángoló szívek: [vi-
king trilógia 2.]
Lőrincz L. László: Mogyoróallergia: Bá-
thory Orsi történetei
Singer Magdolna: Nélküled
Vekerdy Tamás: Szeretők
Lázár Balázs: Szívucca: versek
Grendel Lajos: Távol a szerelem
Kathleen Grissom: Tölgyfa a dombte-
tőn
Danielle Steel: Vendôme Hotel
Markó Béla: A vörös kaptár, avagy a 
hiány mitikus régiója: esszék

G y e r e k i r o d a l o m
Szakirodalom: 
Az én világom: [Tudj meg mindent ró-
lam és az életemről!]

Az élet tudománya
Gerinctelenek, halak, hüllők és mada-
rak
Rosie Heywood: Fedezd fel a dinosza-
uruszok földjét
Kalandos múlt: [Tudj meg mindent ró-
lam és az életemről!]
A föld nevű bolygó
Korai kultúrák
A közlekedés története
Szorgos járművek
Tarka természet: [Tudj meg mindent 
rólunk és az életünkről!]
A technika világa

Szépirodalom: 
Bátky András: Bazsó és Borka
Elisabett a Gnone: Fairy Oak: az ikrek 
titka
Ali Sparkes: Légybeijedve
Luzsi Margó: Medvékről és vadakról
Luzsi Margó: Okosokról és balgákról
Ali Sparkes: Pókpánik
Ali Sparkes: Szöcskeszédület
Benedek Elek: A táltos kecske
Mannel Beatrix: Tengerparti kalandok
Maros Krisztina: Tücsök a Holdon

A német költő, Rilke egy időben Pá-
rizsban élt. Naponta bejárt az egye-
temre egy francia barátnője kíséret-
ében. Útja egy nagyon forgalmas 
útvonalon vezetett  át. A keresztező-
désnél állandóan egy koldusasszony 
tartózkodott . Alamizsnát kéregetett  a 
járókelőktől. Mindig ugyanazon a he-
lyen üldögélt. Mozdulatlan volt, akár 
egy szobor. Kezét előre nyújtott a, sze-
mét a földre szegezte. 
Rilke soha nem adott  neki egy fi llért 
sem. Barátnője ellenben gyakran be-
lecsúsztatott  a koldus  kezébe egy-egy 
pénzdarabot. Egyszer a fi atal francia 
nő csodálkozva meg is kérdezte a köl-
tőt: 
- Te miért nem adsz soha semmit en-
nek a szegénynek? 
- Olyasvalamit kellene adnunk neki, 
amit nem a kezének, hanem a szívé-
nek szánunk - válaszolta a költő. 
Másnap Rilke egy rózsabimbóval ér-
kezett . Egyenesen a koldusasszony-
hoz ment. A rózsát belehelyezte a 
kezébe és tovább akart menni. Ekkor 
azonban váratlan dolog történt: a kol-
dusasszony felemelte a tekintetét, rá-
nézett  a költőre, nagy nehezen felkelt 
a földről, megragadta a férfi  kezét és 
megcsókolta. Majd, a rózsát erősen a 
szívére szorítva, eltávozott . 
Egy héten át nem látt a. A másik héten 
ismét ott  ült az utcasarkon, a szokott  
módon: szótlanul, mozdulatlanul, 
mint korábban. 
- Miből élhetett  egész héten át, mikor 
semmit se kapott ? - kérdezte a francia 
barátnő. 
- A rózsából - válaszolta a költő.

A rózsa
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HIRDETÉSI SZELVÉNY

A hirdetés szövege: ..............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Név: .........................................................................................
Cím: .........................................................................................

Kérjük, a hirdetés szövegét szeptember 6. 16.00-
ig szíveskedjen leadni a Polgármesteri Hivatal - 
Somogyi Béla u. 5-7. szám alatt i - ügyfélszolgálati 
irodáján. A szelvényt nyomtatott  betűkkel töltsék 
ki, mert az olvashatatlan szövegeket nem áll mó-
dunkban közölni.

Tisztelett el: a Szerkesztőség

INGATLAN

Nagykállóban 2+2 szobás, gázfű-
téses, központi fűtéses, hitelmentes 
családi ház, beépíthető tetőtérrel, 
csendes helyen sürgősen eladó.
Tel: 20/851-2146

Nagykálló Rákóczi u. 2. szám alat-
ti kertes ház (kis értékű) eladó. Érd: 
42/281-239 vagy 70/639-1874 

Nagykálló Zalka Máté út 22. szám 
alatt  2 szobás, nappalis, nagy kony-
hás, kett ős fűtéses ház, sok mellék-
épülett el, kis kertt el sürgősen eladó. 
Érdeklődni: 20/3959-877

Nagykálló Kossuth u. 86. szám alatt  
2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. 
Irányár: 5,4 millió forint. Ugyanitt  
400 db bontott  tetőléc 60 Ft-os da-
rabáron és 400 db tetőpala 40 Ft/db.
Tel: 70/629-6195

Albérletbe kiadó Nagykálló köz-
pontjában lévő nagyméretű ház, be-
rendezett  konyhával.
Tel: 20/562-4130

Nagykálló, Nagybalkányi út 68. sz. 
alatt  2 szobás, gázfűtéses ház, nagy 
kertt el eladó. Irányár: 4,9 M Ft
Érd: 20/370-3205

Széchenyi út 46. szám alatt  torná-

cos parasztház melléképületekkel 
eladó. Tel: 20/436-4874

Nagykálló Korányi úton vállalko-
zásra is alkalmas családi ház építési 
telekkel eladó. Tel: 30/623-8699

Nagykállóban 3 szobás, gázfűtéses, 
konvektoros, cserépkályhás össz-
komfortos ház melléképületekkel 
és pincével eladó. Érd: 20/490-7630 
vagy 20/510-4800

Strand focipályához közel 2 szobás, 
étkezős, fürdőszobás, cserépkályha 
tüzelésű lakás eladó.
17 éve épült, 3,2 M Ft
Érd: Farkas Lajos, Kállai Éva út 34.

Nagykálló főtéren most felújított  
emeletes, 2x10 nm-es üzlet 3 fázissal 
mellékhelyiséggel saját parkolóval 
eladó vagy kiadó.
06-30/503-4464

Nagykállóban a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, 
fürdőszobás, kett ős fűtésrendszerű, 
régi típusú, felújítandó kertes csalá-
di  ház eladó. Tel: 42/264-400

Nagykálló központi helyén 2 szo-
bás, összkomfortos, gázkonvektoros 
családi ház eladó.
Irányár: 6,6 M Ft
Érd: 30/551-5181

Nagykállóban a központhoz közel 
padlásteres, 3 szobás, összkomfor-
tos, kett ős fűtésrendszerű családi 
ház eladó vagy nyíregyházira cse-
rélhető. Tel: 30/616-1260

Belvárosi két szobás, nagy kony-
hás, fürdőszobás, konvektoros és 
cserépkályha fűtésű, régi típusú 
nagy teraszos ház, nyári konyhával, 
szerelőaknás garázzsal, műhellyel, 
az Internátus úton eladó. Irányár: 
5,2 M Ft  Tel: 20/232-6161

Nagykálló, Ady E. út 34. sz. alatt  
teljesen közművesített , felújítandó 
lakás, áron alul, olcsón eladó. 
Tel: 20/540-2362

Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, 
kett ős fűtésrendszerű, felújítandó

RÓZSAKERT APARTMANHÁZ
(HAJDÚSZOBOSZLÓN, A STRAND BEJÁRATÁTÓL 300 MÉTERRE)

Az apartmanház 2 ágyas szobákkal van felszerelve, ami igény szerint 
pótágyazható is. A szobákhoz fürdőszoba, hűtő és tv társul, valamint 6 
szoba konyhával, mosogatóval és villanytűzhellyel is rendelkezik. Az 

udvaron bográcsozási, sütési lehetőség va-
lamint fedett , árnyékos pihenő és ingyenes 
parkolás áll a pihenni vágyók rendelkezésé-
re.

Tel: 06/30-852-41-55
Tel: 06/30-433-35-01

rozsakertapartman.hsz@gmail.com

TEMETKEZÉS
4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

A nap 24 órájában 
áll

a lakosság
rendelkezésére

Veres János temetkezési vállalkozó
Telefon: 42/263-149, 06-30/361-5480, 

06-30/276-9302

A TESZOVÁL Kft. minden nap 
0-24 h-ig áll a lakosság 

rendelkezésére az alábbi 
szolgáltatásaival

ÁLLANDÓ ÜGYELET

VÍZKÖZMŰ:
hibabejelenté-

sések
Telefon:
42/263-404

06-20/399-1251
TESZOVÁL Kft.

Nagykálló,
Bercsenyi u. 6.

TEMET-
KEZÉS:

Éjjel-nappal
hívható 

telefonszámok:
42/263-267,
20/399-1240, 
20/324-5288

50. házassági évfordulója alkal-
mából köszönti Gargya Bálintot és 
Gargya Bálintnét gyermekei: Anikó, 
István és Csaba valamint két menye, 
veje és hét unokája.

ház eladó! Irányár: 4.8 M Ft
Tel.: 30/259-2700

Miskolcon egyetemhez közel búto-
rozott , gépesített  lakásba joghallgató 
fi ú albérlőtársakat keres.
06-30/503-4464

Nagykálló Ludastón két és fél szo-
bás, fürdőszobás családi ház kertt el, 
melléképülett el eladó. Ár: 2,6 millió 
forint; Tel: 20/-943-1487

Nagykállóban 86 nm-es, 8 éves, 2 
szobás+nappalis, amerikai konyhás, 
gázfűtéses, pihenőkertes ház, beépí-
tett  konyhával, garázzsal eladó. 
Érd: 30/202-8026

Nagykálló központjában magán 
orvosi rendelőnek vagy irodának 
helyiség kiadó. Várószoba és mel-
lékhelyiség van, valamint 3 fázis és 
saját parkolók. Tel: 30/503-4464

EGYÉB

Kerti tóba különböző vízinövények 
eladók! Érd: 42-263-831 

Kiskerekű babett a segédmotor ke-
rékpár eladó. Érd: Nagykálló, Kis-
harangodi út 22.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
laminált parkett ázás, kültéri-beltéri 
felújítás, hungarocell díszítés, ro-
zett a, kerítésfestés, stb. szép, tiszta, 
olcsó munka, referenciák, garancia.
Érd: Szabó Csaba, 30-906-1615

Eladó étkezőasztal székekkel, 
Quadriga gázkazán, újszerű állapo-
tú szőnyeg 3x3,5 m-es, csillárok.
Érd.: 70/409-7549

Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, 
aljazás, alakítás, stb.) Rövid határ-
dővel! Érd.: 20-536-1981

Egyedi bútorok, ágyak, puff ok ké-
szítését, ill. heverők, franciaágyak, 

fotelek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását, rövid határidővel, ol-
csón vállalok. Érd.: 06-20/39-63-561

5 db rövid fehér szőrű, 1 db barna 
szőrű, 1 db ragyogó fekete szőrű 8 
hetes kiskutyák ingyen elvihetők. 
Érd: 20/9440-105

Telephelyek őrzését vállalom. 
Érd: 30/534-3345

Fürjtojás van eladó, folyamatosan 
kapható. Érd: 70/312-2888

Szemes kukorica eladó. 
Ár: 6000 Ft/q. Nagykálló, Biriszőlő 
u. 18. Tel: 264-396

Vásárhelyi Krisztinának nagyon sok 
boldog névnapot és születésnapot 
kíván: Anya, Apa, testvérei, Mária, 
Zsuzsanna és Róbert


