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A napokban elsősegélyládát 
és defibrillátort helyeztek ki a 
Nagykállói Járási Hivatalba. Az 
eszközöket a megyei Kormány-
hivatal vásárolta meg több mint 
4 millió forintból a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyében műkö-
dő hivatalok és kormányablakok 
számára.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal járási hivatalaiban 
és a kormányablakokban naponta 
több száz ember fordul meg, ilyen 
ügyfélforgalomnál, sajnos, elke-
rülhetetlenek a kisebb–nagyobb 
rosszullétek, szívproblémák. A 
hirtelen szívmegállás ugyanis glo-

bálisan az egyik vezető halálok. 
Ezek kezelésére, elhárítására a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 21 darab elsőse-
gélyládát és 13 darab, kifejezetten 
nyilvános helyeken való használat-
ra tervezett defibrillátort vásárolt 
meg több mint 4 millió forintból. A 
13 darab defibrillátor a legnagyobb 
ügyfélforgalmat bonyolító, járási 
székhely szerinti kormányablakok-
ba kerültek kihelyezésre, emellett 
valamennyi megyei kormányablak 
egy elsősegélyládát kapott. Így a 
Nagykállói Járási Hivatalba is egy 
defibrillátor és egy elsősegélyláda 
került.

Folytatás a 3. oldalon

Életmentő eszközök kerültek Nagykállóba

Újra látogatható a harangodi kilátó Megújult a közvilágításMájusban felújították a tavaly 
életveszélyesnek nyilvánított és 
lezárt harangodi kilátót.

Nagykálló építészeti értékei között 
tartjuk számon az Ekler Dezső ter-
vei alapján épült kilátót a tóparti 
dombtetőn, ahonnan kiváló a rálátás 
a városra. A kilencvenes évek ele-
jén készült építmény tavalyi statikai 
vizsgálatakor a szakértő életveszé-
lyessé nyilvánította, és lebontásra 
javasolta amennyiben nem végeznek 
rajta jelentős felújításokat. A város 
vezetése és a Harangod üzemeltetője 
az elmúlt hónapokban próbált meg-
oldást találni a probléma orvoslásá-
ra, hiszen mindannyian kötődnek a 
település egyik jelképének számító, 
építészeti örökséghez. Év elején - 
több építőipari szakember bevonásá-
val - sikerült egy egyedi megoldást 
találni, az amúgy is kivételes megol-
dással készült létesítmény felújításá-
ra és újbóli használatba vételére.
- A vizsgálatokat követő szakértői ja-
vaslatban az állt, hogy a kilátó 19 fa 
tartóoszlopából 15-öt fel kell újítani, 
a korlátokat, lépcsőelemeket helyre 
kell állítani, illetve meg kell erősíte-
ni, a lépcsőtartó konzolokat pedig ki 
kell cserélni. Ez a kivitelezés során 
azt jelentette, hogy a tizenöt, beton-
ba ágyazott fa szerkezet, föld feletti 
részének 25-30 cm-ét eltávolították a 
szakemberek, mert a csapadék hatá-

sára korhadni kezdett. Első lépésben 
minden egyes oszlopot aládúcoltak, 
- hiszen magát a szerkezetet, a tar-
tóoszlopokat nem bonthatták ki a 
helyükről, hogy a hiányzó részeket 
kiváltsák -, majd a földben lévő részt 
kiszedték, s a helyét bebetonozták, 
az oszlopok alá pedig acélzsámo-
lyokat helyeztek. A munka során ez 
jelentette a legnagyobb kihívást – tá-
jékoztatott Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere - A további 
négy oszlopnál - a statikus vélemé-
nye szerint - nem volt szükség erre 
a műveletre, így ezek közvetlen föld 
feletti részét egy vízszigetelő, bitu-
menes réteggel, illetve egy beton hé-
zagtömítéssel látták el. 

Folytatás a 2. oldalon

Közel hetven millió forintból meg-
újult Nagykálló közvilágítása. A be-
ruházás során a régi lámpatesteket 
újakra cserélték, ami nemcsak a vi-
lágítás minőségét javítja, hanem je-
lentős energia-megtakarítást is ered-
ményez az önkormányzat számára. 
Nagykálló valamennyi utcájában 
- június közepén - a szakemberek 
emelőkosaras autók segítségével 
leszerelték a régi, elavult lámpa-
testeket és új, ledes technológiával 
szerelt, modern világítótestekre 
cserélték azokat. 

- Nagykállóban a közvilágítás meg-
újítása azért is volt időszerű, mert 
az elmúlt időszakban több lakossá-
gi bejelentés is érkezett, hogy egyes 
utcákban gyakran meghibásodik, 
illetve hiányos. Új karbantartó vál-
lalattal kötöttünk szerződést, de a 
probléma nem lett kevesebb. Ezért 
megvizsgáltuk annak lehetőségét, 
hogy komplex világítás-korszerű-
sítést hajtsunk végre a településen 
- mondta Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere.
- A fejlesztés célja elsősorban az 

volt, hogy javuljon a közvilágítás 
minősége, másrészt kevesebb prob-
lémával működő, ugyanakkor ener-
giatakarékos szolgáltatást biztosít-
sunk a lakosság számára, továbbá 
több helyen bővítéssel, új világító-
eszközök kerüljenek kihelyezésre. 
Így egy alapos előkészítő munka 
és egy hosszú közbeszerzési eljárás 
után sikerült a jelentkezők közül 
kiválasztani azt, amelyiknek nagy 
gyakorlata van a hasonló beruházá-
sok megvalósítása terén. 
 Folytatás 2. oldalon

Emlékezetes sörfesztivál volt az idei
A Kállai Kettős téren, június 16-
17-én tartották a V. Nagykállói 
Sörfesztivált. Az Élesztő Sörmű-
helynek köszönhetően a habzó 
ital kedvelői a kis sörfőzdék nagy 
márkáit kóstolhatták meg. A 
kétnapos rendezvényen több élő 
koncert is várta a látogatókat. 

Ízletes, unikális. Talán ezekkel 
a szavakkal lehetne jellemezni a 
Nagykállói Sörfesztivált, hiszen a 
rendezvényen kapható italok rend-
kívül ízletesek voltak, és unikális, 
mert a térségben egyedülálló mó-
don városunkban kínáltak kézmű-
ves söröket a fesztiválon, amelyek 
készítésére a manufakturális jelleg, 
azaz a sörfőző mester odafigyelése 
és az elkészült ital egyedisége jel-
lemző. 
- Igyekeztünk a V. Nagykállói Sör-
fesztivál zenei programját válto-
zatossá tenni, és nem csak rock 
együtteseket meghívni, mint a ko-
rábbi évben – mondta a Sörfeszti-

vált szervező Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Sveda Anita. – Az elmúlt években 
a fesztivál látogatóitól érkeztek 
olyan vélemények is, amelyek-
ben szóvá tették és hiányol-
ták, hogy a rendezvényen 
nem kapható hagyományos, 
bolti sör. Véleményünk 
szerint a nagykállói fesz-
tivál egyediségét éppen az 
adja, hogy itt a megszokot-
tól, jelen esetben a bolti sö-
röktől eltérő összetételű italok 
fogyaszthatók. Hiszen a nagy 
sörgyártó vállalatok üveges, 
vagy dobozos termékeit bármi-
kor beszerezhetik a vásárlók, 
kézműves kör fogyasztására 
pedig a térségben csak kevés 
helyen van lehetőség. Ezért ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy a mi 
fesztiválunkon kizárólag kéz-
műves termékeket kínáljon a 
budapesti Élesztő Sörműhely.

 Folytatás a 6. oldalon

Somogyiné Marozsán Líviának dr. 
Polgári András adta át az életmentő 
műszereket Fotó: Szarka Lajos
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Megújult az egyik nagykállói jelkép

Folytatás az 1. oldalról.
Emellett a korlátok és a lépcső-
fokok elkorhadt részeit kicserélték 
és az egész építményt egy vízle-
pergető, gomba és egyéb kóroko-
zók elleni védőszerrel kezelték. A 
felújításnak köszönhetően olyan 
állapotba hozták a kilátót, hogy 
legalább 15-20 évig minden gond 
nélkül használható. 
Juhász Zoltán elmondta, hogy a 
rekonstrukciós munkák során el-
sősorban az apró praktikák, kivi-
telezési megoldások megtalálása 
jelentett kihívást a szakemberek 
számára, az egyedi építészeti meg-
oldással készült szerkezeten. A 
felújítási munkálatokat – egy hosz-
szabb tervezési időszak után - há-
rom hét alatt, május végére sikerült 
befejezniük.

Újra látogatható  
a harangodi kilátó

Megújult a közvilágítás
Folytatás az 1. oldalról.

Nagykálló Város Önkormányzata a 
korszerűsítési munkák elvégzésével 
a Watt-Eta Kft-t bízta meg, amely 
társaság 1996 óta az ország több 
mint 100 településén végzett hason-
ló beruházást, ún. „ledesítést”. 
- Nagykállóban három részből te-
vődött össze a korszerűsítési fel-
adat, egyrészt újakra cseréltük a 
meglévő lámpatesteket, másrészt 
egyes utcákban újakat építettünk ki 
az üresen álló oszlopokra, emellett 
több helyen lecseréltük modern, 
kisfogyasztású LED fényforrások-
ra. Ez azt jelenti, hogy a városban 
eddig kétféle – nátriumos (sárga 
fényű) és kompakt fénycsöves (fe-
hér fényű) – világítás működött. A 
korszerűsítési munka során a nát-
rium fényforrással szerelt lámpa-
testeket megszüntettük és helyükre 
új, LED lámpatesteket helyeztük, a 
kompakt fénycsöves lámpákat pe-
dig átszereltük ledes technológiára, 
mellyel növeltük a fényerőt és az 
üzembiztonságot, illetve jelentősen 
csökkentettük a beépített villamos 
teljesítményt – tájékoztatott Mes-
ter Gábor, a Watt-Eta Kft. ügyve-
zetője. - A város területén összesen 

1322 lámpatestet korszerűsítettünk, 
fejlesztettünk, amiből 117 darab 
az eddig meglévő, üres oszlopokra 
került. Büszkén mondhatom, hogy 
a munkát 20 szakemberünk, 5 ko-
saras autóval és néhány kiszolgáló 
gépkocsival, mindössze 4 nap alatt 
végezte el, remélhetőleg mindenki 
megelégedésére.
Az ügyvezető elmondta, hogy a 
korszerűsítésnek köszönhetően kon-
centráltabb, erősebb fény világítja 
meg a köztereket, utakat, járdákat. 
Ez a konstrukció ugyanakkor sokkal 
kevesebb karbantartást igényel majd, 
mint a korábbi, de ami még ennél is 
lényegesebb, hogy a ledesítés mint-
egy 56 százalékos energia-megta-
karítást eredményez, ami jelentős 
költségcsökkentést generál az ön-
kormányzat számára. 
-A jóval olcsóbb üzemeltetés mel-
lett, egy üzembiztos technológiával 
láttuk el a várost, hiszen a koráb-
bi, hagyományos izzók élettartama 
8000 üzemóra (1,5-2 év) volt, ezzel 
szemben a ledes eszközöké tervez-
hetően 50 000 óra (12-13 év) – tette 
hozzá Mester Gábor.
- A városban a közvilágítás korsze-
rűsítése közel 70 millió forintból 

valósult meg, amelyből 13 millió fo-
rintot az önkormányzat saját költség-
vetéséből finanszírozott, a további 
összeget pedig egy lízingszerződés 
alapján, a korszerűsítésnek köszön-
hető megtakarításból finanszírozzuk 
a következő 72 hónapban, amely 
időszak egyébként a kivitelezővel 
kötött garanciális javítások elvégzé-
sének időszaka is – mondta el Juhász 
Zoltán polgármester. A korszerűsítés 
befejeztével a garanciális időszak 
alatt a kivitelező vállalkozóval köt 
üzemeltetési szerződést az önkor-
mányzat, mely az előző időszakhoz 
képest szintén komoly megtakarítást 
eredményez a városnak.
A lakosság ezt követően az alábbi fe-
lületeken tud közvilágítási aktívelem 
hibát bejelenteni: 
Elektronikusan: a www.watt-eta.hu 
weboldalán a hibabejelentés menü 
pont alatt üzemelő ONLINE felületen 
(hiba felvételi lap kitöltésével), amely 
rögzítést követően a teljes javítási fo-
lyamatról e-mail-es tájékoztatást ad a 
bejelentőnek.
(link: http://watt-eta.hu/?page_
id=1434)
Telefonon: +36-72/511-599 (Munka-
időben, azon kívül üzenetrögzítő)

Az emberi kötelékek azok, 
amelyek megtestesítik Európát. 
Ennek motorjaként szolgálnak 
a testvérvárosi kapcsolatok. Ezt 
ünnepelték Metzingenben június 
23-26. között. 

Noyon-ból a franciák, Hexham-ból 
az angolok és Nagykállóból a ma-
gyarok mind együtt ünnepelték a 
metzingeni vendéglátókkal a test-
vérvárosi kapcsolataikat. 
A dallamok néha többet mondanak 
ezer szónál és látszólag könnyedén 
áthidalják a nyelvi akadályokat. Épp 
ezért a négy európai ország találko-
zójánál is a zene került előtérbe. 
A „Hét Présház” városának minden 
zugából és a város nagyterméből 
egyaránt áramlott a zene. Az ünnepi 
vacsorán több mint 300 vendég vett 
részt. A nagyteremben laza és köny-
nyed atmoszféra uralkodott, még 
akkor is, ha nem mindenki értette a 
másik nyelvét. 
A metzingeniek testvérvárosaikkal 
ápolt kapcsolatai már évtizedek 
óta mélyek és élettel teltek – hi-
szen ahogyan dr. Ulrich Fiedler, 
Metzingen főpolgármestere mond-
ta: „A nagy politika jelenleg azzal 
küzd, hogy ápolja az emberi kap-
csolatokat, építsen és barátságokat 
kössön. A testvérvárosok közötti 
évek óta tartó kötelék tovább növeli 
a reményünket abban, hogy Európa 
továbbra is a tartós béke menedéke 
legye.” 
-Olyan elkötelezettség ez, ami 
elismerésre lel.  Nagyon örülünk 
annak mi, noyoni polgárok, hogy 
Metzingenben viszontláthatjuk 
Hexhamból érkezett barátainkat 

és megismerhetjük új, magyar 
barátainkat - nyilatkozta Patrick 
Deguise, a francia testvérváros 
polgármestere. – Ez az intenzív és 
erős kötelék legyen az alapja egy 
még szolidárisabb, megújulásra 
képes, bátor Európának. Köszö-
net a hétvége számos pillanatáért, 
az itt lévőket összekötő kalandért, 
mely által ápolhatjuk a nemzetek 
barátságát. 
Juhász Zoltán beszédét is a testvér-
városok találkozójának öröme járta 
át. „Az a vendégszeretet, amivel itt 
Metzingenben fogadnak bennün-
ket, viszonzást érdemel” – mondta 
Nagykálló Város polgármestere. - 
„A két település között létrejött egy 
olyan megbízható híd, ami élettel 
teli, tartós és harmonikus kapcso-
latokon nyugszik. Rájöttünk arra, 
hogy több minden van, ami a pol-
gárokat közelebb hozza egymás-

hoz, mint ami elválasztja. A testvér-
városi kapcsolatok nem egyszerű 
cserekapcsolatok, hiszen közelebb 
hozzák egymáshoz az embereket és 
gondoskodnak a különböző kultúrák 
közötti jobb megértésről”- mondta 
Juhász Zoltán. Ezeket a gondolato-
kat Trevor Crassford, Hexham egy-
kori polgármestere is így látja. „A 
megélt partnervárosi kapcsolatok 
lehetővé teszik a nyelv, a nemzeti-
ség és a világszemlélet által létrejött 
határok áthidalását, a saját identitás 
megőrzése mellett. Nagy-Britannia 
bár elhagyja az európai közösséget, 
Európát azonban nem. Úgy gondo-
lom, hogy a testvérvárosi kapcsola-
tunk még sok éven át fennmarad” 
– mondta Trevor Crassford. 
Az írás teljes szövege Metzingen 
Város lapjában jelent meg

Szerzője: Kirsten Oechsner
Fordította: Janics Ibolya

Juhász Zoltán polgármester, Gotthard Herzig, Metzingen korábbi főpolgár-
mestere, Trevor Crassford, Hexam egykori polgármestere, Patrick Deguise, 
Noyon polgármestere és dr. Ulrich Fiedler, Metzingen főpolgármestere

Kaland és népek barátsága
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A Nagykállói Hírmondó májusi 
számában Keresztúry Sándor fes-
tőművész Jónás Sándort kérdezte, 
aki már kétszer is megjárta az El 
Camino-t (a Szent Jakab utat), 
hogy mit adott neki a zarándoklat? 
Milyen indíttatással vágott neki, 
illetve készül-e újra megtenni ezt a 
több mint 800 kilométeres utat?
Először is pontosítanám, ugyanis nem 
kétszer, hanem már nyolcszor tettem 
meg az utat, utoljára tavaly szeptem-
berben. Minden alkalommal más és 
más útvonalon mentem, s nagyon sok 
élményt szereztem, de többet nem ké-
szülök. 2008-ban volt az első utam és 
azóta, 1-2 év kihagyásával, minden 
évben végigjártam az El Camino kü-
lönböző változatait.

Hogyan írná le ezt az utat? 
Spanyolország északnyuga-
ti részén fekszik Santiago de 
Compostela városa. Itt található az 
egyik legnagyobb spanyolországi 
katedrális, amelyben Szent Jakab 
apostol (Keresztelő Szent János test-
vérének) a megtalált földi maradvá-
nyait helyezték el. Mikor ennek híre 
ment, a zarándokok a világ minden 

pontjáról özönleni kezdtek ide, hogy 
megtekintsék az ereklyét. Az évszá-
zadok folyamán pedig zarándokutak 
alakultak ki, s ezek mentén zarándok-
szállások épültek. Évente kb. 30-40 
ezer ember teszi meg az utat, sokan 
gyalogosan. 

Minek, vagy kinek a hatására tette 
meg az első utat?
A megyei napilapban olvastam 2007-
ben, hogy Baktalórántházán élmény-
beszámolót tart erről 2 zarándok, s 
az ott átélt impresszió olyan hatással 
volt rám, hogy attól kezdve szinte 
rabja lettem ennek az útnak. De az 
erről szóló könyvek és filmek is ins-
piráltak 

De valamilyen spirituális alapja 
is volt annak, hogy Ön elinduljon 
ezen az úton. 
Hívő ember vagyok, s nyílván szá-
momra az út megtételének elsősorban 
vallási alapja volt. 

Mi vitte rá, hogy a harmadik, a 
negyedik (és így tovább…) után 
megtegye a következőt?
Mikor fáradtan, elesetten, 7-8 kg test-
súlycsökkenéssel hazatértem a közel 
800 kilométer hosszú gyalogos útról, 
melynek során naponta átlagosan 
20-30 kilométert tettem meg, akkor 
egy kis pihenés után mindig az járt 

a fejemben, hogy legközelebb mikor 
indulhatok újra. Ugyanakkor nehéz 
megválaszolni, hogy miért vonzza 
mágnesként az embereket minden 
irányból az út. Szerintem mindegyik 
vallási zarándoklatnak valamilyen 
természetfeletti erő lehet a titka. De 
említhetném még az elcsendesedést, 
a lelki megtisztulást, hogy sok min-
dent átértékeltem az életemben, hi-
szen a 25-30 napos gyalogos út nagy 
részét egyedül tettem meg, még ha 
néhány órára hozzám csapódtak is 
zarándoktársak. Sőt, igazán akkor 
van értelme, ha az ember egyedül 
járja végig a Szent Jakab utat. 

Hogyan zajlik a zarándoklat, már 
itthonról gyalogosan indul el?
Nem, Budapestről Madridba repülő-
vel mentem, s onnan tovább utaztam 
Lisszabonba, Fatimába, vagy pedig 
Pamplonába, s ezekről a helyekről in-
dult a gyalogos zarándoklatom.

Mi volt az, ami a legnehezebb volt 
egy-egy útja során?
Az egy hónapig tartó magány. A ta-
valyi, levantei út mentén (amely 
Toledóból indult) ki is van írva, 
hogy ez „a végtelenség és a magány 
útja…”

Melyik volt a legizgalmasabb 
zarándoklata?

A legérdekesebb a portugál út volt, 
amelyiknek 100 kilométeres szakasza 
az Atlanti-óceán partján át vezetett. 
Csodálatos volt, mert elbűvölő kis fal-
vakon, fehér, homokos parton át ha-
ladtam, ahol napozó, fürdőruhás em-
bereket kerülgettem nagy bakancsban, 
hátizsákkal, trópusi kalapban. Eléggé 
szürreális volt a kép.

Hány túrabakancs kellett egy-egy 
útra?
Egy márkás cipő kibírja az utat, akár-
csak egy jó esőkabát, vagy egy minő-
ségi hátizsák.

Mi volt a hátizsákjában?
Legalább három váltás fehérnemű, egy 
jó hálózsák, esőruha, egy zuhanyzópa-
pucs, egy adag hideg élelem, egy liter 
víz, tisztálkodó szerek és fényképező-
gép. Az én hátizsákom közel 8 kg volt, 
de nem is ajánlott ennél nehezebb. 

Minden alkalommal egyedül vágott 
neki?
Első alkalommal Galambos Tibor ba-
rátommal tettük meg a francia utat, aki 
sajnos azóta elhunyt. Indulás előtt úgy 
edzettünk, hogy plédbe csomagolt tég-
lát raktunk a hátizsákba és így túráz-
tunk a környéken. Vele évtizedeken át 
jártuk a Kárpátokat és Erdély hegyeit 
is. Összesen 60 hegyen jártunk, s ezek 
közül húsz, kétezer méter feletti csú-
csot másztunk meg.

Említette, hogy kiknek a hatására 
indult el ezen az úton, Önnek sike-
rült másokat erre ösztönöznie?
Igen, többeket is, például egyik test-
vérem fiát, aki már kétszer tette meg 
az utat.

Saját pénzből finanszírozta ezeket 
az utakat?
Igen. Nekem nem volt szponzorom, 
mint ahogyan Tibor barátomnak 
sem, akivel annak idején több alka-
lommal, saját pénzünkből vásárolt 
adományokat vittünk a rászorulók-
nak Erdélybe és a moldvai csángó 
magyaroknak. 

A túrák alkalmával kihívást is 
keresett?
Igen, mindig szerettem kipróbálni, 
hogy mennyit bírok. Ebben az évben 
például Vietnámban jártam a fiam-
mal és az orchideatársaság tagjaival. 
Nemrég jöttem vissza Görögország-
ból, Athos-ról, az 1000 éves hegyi 
ortodox kolostor köztársaságból.  
Itt negyedik alkalommal jártam, 
és most is csodálatos élményeket 
szereztem. A húsz kolostorból álló 
félszigeten kb. 2000 szerzetes él, 
akik naponta több órát imádkoznak, 
teljesen önellátóak, maguknak ter-
melik meg az élelmet és szinte még 
Görögországtól és az EU-tól is füg-
getlenek.

A felesége hozzászokott ehhez az 
életformához, hogy gondol egyet 
és bakancsot húz?
Megszokta, de mostanra már meg-
sokallta.

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által megfogalmazott 
kérdésre?
Fiamnak, ifj. Jónás Sándornak ad-
nám tovább a lehetőséget, hogy 
meséljen a trópusi országokban tett 
orchideagyűjtő útjairól. 

Július 22. és 30. között ismét táborlakók, zenészek, tánco-
sok és kézművesek töltik meg vidám élettel a Harangodot, 
hiszen ekkor kerül megrendezésre a Téka Népművészeti 
Tábor.

A harangodi csoda, a „Téka életérzés”, a nyüzsgő forgatag, 
a zene lüktető ritmusa, a tánccsűr padlóján a lábak dobba-
nása, a kézműves foglalkozások…,  és még hosszan sorol-
hatnánk, hogy miért annyira vonzó a széles nagyvilágban a 
Téka Népművészeti Tábor.  
Az idei évben július 22. és 30. között már harmincharma-
dik alkalommal népesítik be kicsik és nagyok a Magyaror-
szág legnagyobb hagyományőrző fesztiváljának helyet adó 
Nagykálló-Harangodot, hogy újra átéljék a csodát, hogy 
ismerkedjenek a magyar néphagyományokkal. 
A táborozók 8 nap alatt 12 féle kézműves mesterséget pró-
bálhatnak ki, emellett délutánonként 14 órától 16 óráig cite-
ra- és énekoktatáson is részt vehetnek.
A táncos lábúak a bukovinai és somogyi táncdialektus 
megismerése után szeghalmi és györgyfalvi tánclépéseket 
sajátíthatnak el, 10.30 és 15 órától, a gyerekeknek pedig 
minden nap 9.30 órától tartanak táncoktatás. A tánchoz a 
zenét egész héten a Bürkös Zenekar, a Zöldsátor Zenekar és 
a Juhász Zenekar szolgáltatja.
A rendezvény szervezői az elmúlt tíz év során ún. temati-
kus napot is beiktattak a kézműves mesterségek gyakorlása, 
vagy a néptánc és népdalismeret bővítése mellé. Így szer-
veztek már nyírségi lakodalmat, tartottak várást, aratónapot, 
vagy építettek játszóteret a Harangodon. Az idei évben a 

Téka Páratlan Napján, július 26-án 21 órától, a méltán híres 
és népszerű Tükrös Zenekar koncertje mellett, a nagyecsedi 
adatközlők mutatkoznak be a tánccsűrben.
A táborban idén is lehetőség van napi- és hetijegy váltásá-
ra.

Téka Népművészeti 
Tábor részvételi díja: Napi díj:

5 éves korig: 1000 Ft/fő 200 Ft/fő
6-10 éves korig: 10 000 Ft/fő 1000 Ft/fő
11-14 éves korig: 20 000 Ft/fő 4000 Ft/fő
15 éves kortól: 25 000 Ft/fő 6000 Ft/fő

Napközis jelleggel gyermekfelügyeletet biztosítanak 8-18.30 
óra között 5-14 éves korig. A gyermekfelügyelet díja (ame-
lyet a tábor részvételi díja nem tartalmaz):
• 500 Ft/ fő/ nap 
Esti jegy: (18.30-tól a táncházakban való részvételre jogosít)
• 5 éves korig: ingyenes
• 6-14 éves korig: 500 Ft/fő/nap
• 15 éves kortól: 1 000 Ft/fő/nap
2017. július 26-án (szerdán) a Tükrös Zenekar koncertje 
mellett bemutatkoznak a nagyecsedi adatközlők. A program 
részvételi díja:
• 5 éves korig ingyenes
• 6-14 éves korig: 1000 Ft/fő
• 15 éves kortól: 2000 Ft/ fő
A feltüntetett hetijegy árakból a nagycsaládosok 10 %, a 
nagykállóiak pedig (lakcímkártya felmutatása mellett) 50% 
kedvezményben részesülnek.
A megadott részvételi díj az étkezési költséget nem tartalmaz-
za. 
A táborról további információt: a 42/563-067-es és a 30/257-
7065-ös telefonszámon, vagy a https://www.facebook.com/
tekatabor/ oldalán kaphatnak, személyesen pedig a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. irodájában (Jókai u. 28. alatt). 

Hamarosan kezdődik  
a 33. Téka Népművészeti Tábor Folytatás az 1. oldalról.

Az eszközöket a Miniszterelnök-
ségtől kapott hazai forrásból, a 
megyénkben kialakított Kormány-
ablakok fejlesztési programjából 
finanszírozta a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal. Az 
életmentő műszereket június 22-én 
dr. Polgári András, a Kormányhiva-
tal főigazgatója adta át a járási hi-
vatalok képviselőinek.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal

Életmentő eszközök kerültek 
Nagykállóba

FELHÍVÁS
A Kiskállói Közösségi Ház munkatársai  

KIáLLíTáST SZErVEZNEK
Volt egyszer egy kiskállói iskolánk címmel,

melyhez a nagykállói lakosok segítségét kérik.
Aki ebbe az iskolába járt és van olyan emléktárgya 

(bizonyítvány, ellenőrző könyv, oklevél, fénykép, stb.), 
azt a Kiskállói Közösségi Házba (Nagykálló, Bátori út 91.)  

szíveskedjenek eljuttatni 2017. augusztus 31-ig.
Az iskolatörténeti kiállítás 2017 szeptemberében kerülne megrendezésre.

A szervezők várják a lakosság segítségét!
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A Leskó család tagjai a római katolikus templomban

Családi nap  
a harangodi tó partján

2017. június 2-án a Szivárvány Tag-
óvoda Maci csoport részére felejthe-
tetlen családi napot szerveztünk, 28 
gyerekkel, óvó nénikkel, dajka néni-
vel, megannyi szülővel, és nagyszü-
lővel.
Míg a gyerekek a jókedvű gyalog-
túra keretében megtették az 5,5 km 
hosszú távot, addig a szülők és nagy-
szülők az ebédet készítették. A finom 
étel elfogyasztása után lehetőség 
nyílt, hogy a gyerekek megtapasz-
talják milyen is kenuzni. A bátor kis 
„felfedezők" örömmel indultak neki 
a kalandnak. A kenuzás a legizgal-
masabb vízi sportok egyike, vagány 
nyári szabadidős tevékenység.

Kenuzás közben gyönyörködhettek 
a természet káprázatos szépségé-
ben.
A víz, a napfény, a friss levegő, az 
elbűvölő táj, az egészséges mozgás, 
a jó társaság, a szabadban való önfe-
ledt játék, ezek adták meg e csodá-
latos családi nap varázsát.
Ezúton szeretnénk hálás köszö-
netünket kifejezni a nagykállói 
Szabadidősport és Természetbarát 
Egyesületnek (SZATE), hogy té-
rítés nélkül rendelkezésünkre bo-
csátották a területet, és a gyerekek 
kipróbálhatták a kenuzást, s ezzel 
maradandó élményt szereztek. 
 Brinkusz Bernadett

A Maci csoportos gyerekek kenuba is szálltak

Nevezetes esemény helyszíne volt Nagykálló június 24-én. A Leskó csa-
lád leszármazottai jöttek össze, szerte az országból családi találkozóra, 
immár negyedik alkalommal, kb. 70 fővel. 
A találkozó a római katolikus templomban kezdődött, ahol Ruszki Gábor 
plébános úr szentmisét mutatott be a család élő és elhunyt tagjaiért. Meg-
ható szavakkal méltatta a rokonság összetartó erejét. A Leskó házaspár 
ebben a templomban kötött házasságot 1897-ben. Kilenc gyermekükön 
keresztül a leszármazottak száma mostanra kb. 200 fő. 
A találkozó a temetőben folytatódott, ahol felkeresték a család elhunyt 
tagjainak a sírját. Ezt követően a Nagykálló-Harangodon bográcsgulyás 
ebéddel egybekötött, felszabadult szórakozásra került sor, amely az esti 
órákban ért véget.
A család tagjai megegyeztek abban, hogy az összejövetelt hamarosan 
megismétlik majd. Jónás Sándor

OLVASÓI LEVELEK

ÓVODAI BALLAGÁS 2017
NAGyKáLLÓI BrUNSZVIK TErÉZ ÓVODA

SZIVárVáNy TAGÓVODA

Százlábú csoport: Borsi Bence, 
Pál Ferenc József, Oláh Sára Bog-
lárka, Nacsa Emma Nóra, Gelsi 
Balázs, Illés Kristóf, Néző Niko-
letta, Szűcs Dániel Bertalan

Huncutka csoport: Mák Krisz-
tián, rása György, Szamosszegi 
Máté, Orsó Dávid György, Tóth 
István

Süni csoport: rézműves László 
richárd, Szilágyi Levente, Szil-
ágyi Amina Kinga, Zajdáczki 
Tünde Anita, Földi Levente Ben-
ce, Szabó Salamon Antal

Katica csoport: Hete 
áron, Barnucz Lili, Tóth 
Kása Tibor Noel, réz-
műves Gabriella And-
rea, Dobó Tímea Vanda, 
Fazekas Gergő, Kakuk 
Nelli, Tóth Bence Noel

Pillangó csoport: Mol-
nár Marica, Kerekes 
Alexandra, Veres Hunor, 
Bakk Zalán, Tóth Csaba 
Krisztián, Szabó Lili, 
Kovács Kincső Kira, 
ruha Arabella, rézmű-
ves Ilona Flóra 

Csillagocska csoport: 
Törő László Tamás, 
Tóth Fruzsina, Koklács 
Márkó, Burján Eszter, 
Balogh Angéla, Bolemán 
Sándor

Bóbita csoport: Tóth 
Izabella, Zilahi Krisz-
tina, Balázs regina, 
Martocsány Szabolcs 
József, Kertész Máté, 
rozsnyai Lili Krisztina, 
Vajda Krisztián, Jónás 
Viola, Lakatos Dzsenifer, 
Kocsán Alexandra

Maci csoport: 
Papp László Ta-
más, Éberhardt 
Tar Emma Zsó-
fia, Pénzes Márk, 
Stoppen Lili, Ko-
vács róbert Sán-
dor, Vince Alexa

Nyuszi csoport: 
Hacsa Dominik, 
Kópis József Vin-
ce, Gyerák Lóránt, 
Csonka roland

Miki Egér csoport: 
Széplaki Gréta, 
Fazekas Tünde Ka-
milla, Orha Krisz-
tina

Manócska csoport: 
Fejes Levente, Fe-
jes István, Jakab 
Melodi, rózsa 
Eszter Fruzsina, 
Bogdán Dóra, Sza-
bó Péter, Kocsány 
Erik, Kovács Tí-
mea

Családtalálkozó Nagykállóban
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FELNőTT SZÉPIrODALOM
Csontfuvola / Vavyan Fable
A varázslat tava / Sarah Addison Allen
Vörös lázadás / Pierce Brown
Nem vagyok sorozatgyilkos / Dan 
Wells
Júlialepke / Egressy Zoltán
Nagy Károly nyomában / Steve Berry
A fagyöngy alatt / Debbie Macomber
40 ősz : egy család a berlini fal két olda-
lán / Nina Willner
Az ámbrafa / Katherine Allred
Bitó és borostyán / Böszörményi Gyu-
la
A dachaui varrónő / Mary Chamberlain
Felejtett álom / Patrick Modiano
Halál a tóparton / Elizabeth Adler
Hamvaimból / Szentesi Éva
Három nővér, három királyné / Philippa 
Gregory
A lány, akit elvesztettél / Kathryn Croft
Miss Jane Milne titokzatos élete és kü-
lönös halála / Andrew Nicoll
Rablás uzsonnára / Catharina Ingelman-
Sundberg
Tengerbe veszett könnyek / Ruta 
Sepetys
Az utolsó reggel Párizsban / Náray Ta-
más

FELNőTT SZAKIrODALOM
Csokoládémánia / Dom Ramsey
Egy hét anyánál, egy hét apánál / Ina 
Kiesewetter, Petra Wagner
A megtalált tragédia : Rejtő Jenő emlé-
kére / Thuróczy Gergely
Mérgező munkahelyek / Gary Chapman, 
Paul White, Harold Myra
A szervezet tisztítása lépésről lépésre 
: egy természetgyógyász feljegyzései / 
Kovács József
A varázsbolt : egy idegsebész lebilin-
cselő története az agy rejtelmeiről és a 
szív titkairól / James R. Doty

GyErMEKIrODALOM
Bogyó és Babóca világot lát / Bartos 
Erika
Boribon, a bajnok / Marék Veronika
Cidrimókus barátot szerez / Mélanie 
Watt
Érzed az erőt? : varázslatos fizika / 
Richard Hammond
A holló gyűrűje / Berg Judit
Ilyen az élet : vérpezsdítő biológia / 
Robert Winston
Trollvadászok / Guillermo del Toro és 
Daniel Kraus
Kémsuli / Stuart Gibbs

A ratkó József Városi Könyvtár júliusi könyvajánlója 

Jól telik a nyári szünet

A NAGYKÁLLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA
BALLAGÓ DIÁKJAI - 2017 Már javában tart a nyári szünidő. 

A gyerekek megérdemelt pihené-
süket töltik ezekben a napokban, a 
felnőttek pedig próbálnak mindent 
megtenni annak érdekében, hogy 
tartalmasan teljen ez a két és fél 
hónap számukra. Az új, izgalmas 
élmények gyűjtését idén a Dél-
Nyírségi Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgáltató Központ is szeretné 
elősegíteni. Sikeresen pályáztak az 
„Erzsébet a Kárpát-medencei Gyer-
mekekért Alapítvány” kiírására, s 
ennek köszönhetően általános isko-
lás gyermekek napközis táborozta-
tására nyertek támogatást.

Június 26-30. és július 17-21. között 
várták/várják a gyerekeket, 8 és 16 
óra között a Nagykállói Általános 
Iskola alsó tagozatának épületébe, 
ahol kézműveskednek, sportolnak, 
vagy közös játékban vesznek részt, 
jó idő esetén pedig különböző kirán-
dulási helyszínekre indulnak, többek 
között Nyíregyházára a Múzeum-
faluba, Debrecenbe az Agóra Tu-
dományos Élményközpontba, Po-
roszlóra az Ökocentrumba. A napi 
négyszeri étkezés mellett tartalmas 
kikapcsolódást, érdekes és hasznos 
szabadidős programokat biztosíta-
nak számukra. 

Szívből, szeretetből muzsikáltak 
Nagykállóban, a református 
templomban a Magonc Együttes 
tagjai.

A Lányi György népzenész (Téka 
Együttes) vezette zenekar tagjai 7 
és 12 éves korú gyerekek, az Óbu-
dai Waldorf Iskola növendékei, 
akik muzsikálás közben pompásan, 
hatalmas szívvel és tüdővel énekel-
nek is.
A Magonc Együttes tagjai és szüleik 
június közepén Nagykállóban, a Ha-
rangodon pihentek. Az ötnapos tábor 
ideje alatt folyamatosan zenéltek a 
gyerekek, illetve kézműveskedtek. 
Lányi György neve nem ismeret-
len a nagykállóiak előtt, hiszen ő 

a harangodi Téka Népművészeti 
Táborok alapító tagja. Városunkba 
idén második alkalommal érkeztek 
pihenni a fővárosból és környéké-
ről a gyermekek és szüleik, közel 
300-an. Látogatásuk alatt koncerttel 
kedveskedtek a város lakóinak.

Javában tart az új  
élmények gyűjtése

Szívből, szeretetből 

8. a osztály
Osztályfőnök: Soltészné Gyermán Adél
Balázs Bence, Bohács Barbara, Dallos Petra,  Doka Attila, Jávor Panna Dorina, Juhos Bálint, Klányi Szilvesz-
ter Arnold, Kurucz Dávid, Máté Arnold, Mihálszki Zalán,  Négyesi Bianka,  Óbert Szabolcs, rada Tamás,  
rézműves Csaba, rézmüves Edina, Szálkai ádám Gábor, Szegedi Diána, Szilágyi Viktória, Szűcs Ivett, Tar 
Ferenc, Vajda Zsanett, Vass Gábor

8. b osztály 
Osztályfőnök: Csányi ákos
Bakai Máté, Bezdán Nándor, Czérna Lili Anna, Csuka Patrik Marcell, Horváth Patrik, Horváth rinaldó, 
Jaczina Bence János, Jámbor Dorottya, Jónás Gergő, Kovács Márk József, Németh Gréta, Ónodi Petra, Or-
bán Nikoletta, rácz renáta, reszkető Zalán, Soltész Dorka, Sőrés Laura, Szilágyi Bianka Julianna, Szilágyi 
Ferenc, Várkonyi Bartos Belián, Vislóczki ádám

8. c osztály
Osztályfőnök: radó Éva
Balogh Tímea Anett, Balogh Vanessza, Bereczki Bence, Czimer Fanni Beatrix, Csonka Dénes, Csuka Milla 
Donatella, Erdei Dávid, Erdei Vivien, Gagna Vivien Julianna, Jávor Gréta, Juhász rajmund Tamás, Kocsán 
Tamás, Nagy Gergő, Perge Krisztina, rézműves roland, Sulomán Krisztián, Szabó Dóra Mária, Szabó Kris-
tóf, Szilágyi árpád, Szilágyi Dóra, Ujj Viktória Emese, Váradi Péter Fotók: Herczku László

A Magonc Együttes Lányi György 
vezetésével adott koncertet a refor-
mátus templomban
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Mint minden évben, idén is 
megtartotta Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei szemináriumát 
Nyíregyházán az Öt Elem Wing 
Tsun Kung Fu Egyesület. 

Szerencsére ezen is nagy számban 
vettek részt a diákok, a megyénk-
ben működő klubokból. Az edzések 
és a vizsgák természetesen ezúttal 
is az egyesületet vezető Sikung Tö-
rök Róbert nagymester irányítása 
alatt folytak.
A diákok három tudásszintű csoport-
ra bontva tanulhattak a nagymester-
től a két nap folyamán. A magasabb 
fokozatokban lévő haladó diákok a 
szintjük tetején lévő Chum Kiu és 
Biu Jee sorozatokon és szekciókon 
alapuló harci alkalmazásokat gyako-

rolhatták. Az alacsonyabb fokoza-
tokban lévők Siu Nim Tau és Chum 
Kiu technikákat kaptak, bár helyze-
tüket nehezítette, hogy a nagymester 
az ő feladataikba is belecsempészett 
már magasabb fokozatokban elsajá-
títható Biu Jee technikákat. Ez nem 
könnyű feladat a kezdő és gyakorló 
szintű diákok számára, de annál há-
lásabb tudván, hogy Sikung Török 
Róbert nagymester már őket is meg-
becsülve vonja be a magasabb szin-
teken lévő fogásokba.
Instruktoraik örömére megint nagy 
számú diák adta fejét a szemináriu-
mot záró vizsgákra. A kisvárdai is-
kola majd minden diákja vizsgázott 
és kapta meg újabb fokozatát. Sifu 
Gyetvai Attila oktató ismét büsz-
kén állhatott diákjai mellé, ami-

kor azok átvehették diplomáikat a 
nagymestertől, aki elismerően nyi-
latkozott a diákok teljesítményéről 
és tudásáról. Iskolánk jó néhány 
kezdő diákja most vehetett részt 
először egy ilyen szemináriumon 
és vizsgán, így külön öröm volt ez 
mindannyiuk számára.
Sikung Török Róbert nagymester 
örömmel nyugtázta, hogy ismét 
sokan edzettek vele a helyi sze-
mináriumon, különös tekintettel 
a nagykállói-kisvárdai iskolákra, 
ahova több harcolni vágyó is ér-
kezett az elmúlt hónapokban. A 
nagymester emlékeztetett a nyári 
edzőtáborok lehetőségére, mivel a 
több hónapos kihagyás visszaveti a 
fejlődést. 

Hegedűs Norbert

Zajlanak az események a szabolcsi 
kungfusoknál

Újabb karatés sikerekEmlékezetes sörfesztivál 
volt az idei

A múlt hónap elején rendezték meg a 
IV. Heves Kupa Karate Bajnokságot, 
ahol a Shotokan Karate-Do Egyesü-
let 10 versenyzővel vett részt, kép-
viselve az egyesületet és Nagykálló 
Városát. A bajnokságon 22 egyesület 
195 versenyzője mérte össze tudását 
66 egyéni és 14 csapat versenyszám-
ban. A Heves megyei városban sensei 
Ferencz Tibor és sensei Tímár Zoltán 
karate mesterek tanítványai összesí-
tésben 6 arany, 8 ezüst, 5 bronzérem 
és 3 negyedik helyezéssel gyarapítot-
ták idei éremtáblázatukat.
Eredmények:
Szuromi Marcell kata 2. hely, kumite 
2. hely, csapat kata 2. hely 
Katona Vanda kata 3. hely, csapat 
kata két 2. hely 
Barta Beáta kata 2. hely, csapat kata 
három 2. hely és egy 4. hely 
Barta Nikoletta kata 1. hely, csapat 

kata két 2. hely és egy 3. hely 
Lippai Bianka kata két 1. hely, csa-
pat kata két 1. hely és egy 3. hely 
Rácz Tamás kata 1. hely és egy 2. 
hely, csapat kata két 1. hely 
Kovács Benedikta kata két 3. hely, 
csapat kata egy 1. hely, egy 3. hely 
és egy 4. hely 
Kovács Benjamin kata 3. hely és egy 
4. hely, csapat kata 1. hely 
Pór Nikol kata 4. hely, csapat kata 4. 
hely 
Tímár Nóra csapat kata két 2. hely.

A Shotokan Karate-Do Egyesület 
Nagykálló számára a hevesi baj-
nokság a szezon utolsó versenye 
volt, amit egy balatoni edzőtábor és 
a nyári szünet követ, majd ősszel a 
Szerencsi Országos Versenyen ké-
szülnek fel az októberi világbajnok-
ságra.

Folytatás az 1. oldalról.
Sokak szerint az idei rendez-
vény zenei kínálata minden ed-
diginél jobb és színesebb volt. A 
fesztivál első napján a Real Man 
Band muzsikált, majd Balázs 
Pali (a Balázs Pali Live Band-el 
kiegészülve) 20 éves jubileumi 
koncertjére érkezők sokasága 
töltötte meg a Kállai Kettős te-
ret. Ugyan az érkező vihar mi-
att rövidebb lett az előadás, de a 
résztvevők biztonsága mindent 
felülírt. A rendezvény másnap 
ismét remek hangulatban foly-
tatódott. Ekkor a Kelet Brass 
Band alapozta a hangulatot. 
Kelet - Magyarország egyetlen, 
modern rézfúvós bandája sokak 

tetszését elnyerte Nagykállóban 
is. Az idei sörfesztivál nagy kö-
zönség kedvence volt Hevesi 
Tamás is, aki nem csak „le-
nyomta” a koncertet, hanem ak-
tívan bevonta a közönséget is. 
De minden bizonnyal a rendez-
vény szuperprodukciója a Bal-
kán Fanatik volt. A külföldön és 
ideahaza egyaránt népszerű ze-
nekar koncertjén pop alapokon 
szólaltak meg a magyar dalok, 
ennek ellenére súrolja a mula-
tós műfajt. A népzenét korszerű 
hangszereléssel, stíluselemek-
kel, magas színvonalon előa-
dott műsoruknak köszönhetően 
óriási buli hangulat kerekedett 
a Kállai Kettős téren.

Volt aki egy ízletes sört kóstolt meg, mások a zene 
miatt, de voltak olyanok is, akik csak a jó hangu-
lat miatt jöttek el az V. Nagykállói Sörfesztiválra.
Polák András:

Minden évben kijövök a sörfesz-
tiválra, mert nagykállói vagyok 
és ennek a rendezvénynek jó a 
hangulata, emellett rég nem lá-
tott ismerősökkel találkozom, és 

a kézműves sörök is finomak és kellemesek.

Pásztor Istvánné:
A Nagykállói Sörfesztiválra Hevesi Tamás 
miatt jöttem. Ő ízig-vérig művészember, 
nagy zenei tudással rendelkezik. A barát-
nőm, Borsy Paula invitált a koncertre, mert 

együtt járunk zenei műsorokra. 
Személy szerint nem kedvelem 
a sört, de ettől függetlenül jó 
ötletnek tartom ezt a rendez-
vényt.

Lászlóné Balogh Éva:
A kislányommal jöttünk a kon-
certre, mert mindketten ked-
veljük Hevesi Tamást. Mióta 
Nagykállóban megszervezik 
ezt a sörfesztivált, mindig eljö-

vünk, mert kell a városnak, az itt lakóknak 
egy ilyen program, ahol együtt lehetnek, be-
szélgethetnek, jól érezhetik magukat, vagy 
kikapcsolódnak egy-egy koncerten.

FESZTIVÁLOZÓK

Nagykálló Város 
honlapjaMegújult

www.nagykallo.hu

Ferencz Tibor és Tímár Zoltán eredményes tanítványaikkal

Az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu Egyesület szemináriumon részt vett tagjai
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A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Felhívás aláírásgyűjtésre
„Polgári kezdemé-
nyezés az állatvé-
delmi törvény szi-
gorításáért” - ezzel 
a címmel kezdtek 
a l á í r á s g y ű j t é s t 
Magyarországon 
állatbarátok. Az 
ok egyszerű. Nem 
múlik el hét anél-

kül, hogy a legkülönbözőbb módon 
megkínzott állatok halálának híré-
ről ne értesülnénk. Bár a törvényi 
szabályozás lehetővé tenné, a bírák 
mégsem szabnak ki letöltendő bör-
tönbüntetést az állatkínzókra. Nálunk 
– más európai országokkal ellentét-

ben – csupán némi behajthatatlan 
pénzbírságot, esetleg néhány hónap 
felfüggesztett börtönbüntetést kap-
nak a védtelen állatok halálát okozó 
bűnösök. Szakértői tapasztalatok 
szerint, akik állatok kínzására képe-
sek, azok gyakran nem állnak meg az 
állatoknál. Ezért lenne nagyon fon-
tos, hogy az állatkínzásért kiszabott 
büntetés elrettentő legyen. A mi fele-
lősségünk is jelentős abban, hogy ha 
állatkínzásról tudunk, ne menjünk el 
mellette szó nélkül, hanem tegyünk 
feljelentést. A petíció aláírása egyik 
módja annak, hogy már az állatkín-
zásnál megállítsuk az erőszakra haj-
lamos egyedeket a környezetünkben. 

Az országszerte gyűjtött aláírá-
sokkal az a célunk, hogy: “Kapjon 
tényleges szabadságvesztést az, aki 
gerinces állatot megkínoz, elpusztít, 
és ilyen esetekben a büntetési tétel 
alsó határa 1 év legyen. Valamint 
kerüljön bevezetésre a szabadság-
vesztés főbüntetés mellett azon 
mellékbüntetés, mely alkalmas arra, 
hogy 5 évre eltiltsa az elkövetőt az 
állattartástól.” Aláírásukkal Önök is 
segíthetnek abban, hogy környeze-
tünk biztonságosabb legyen ember-
re, állatra nézve egyaránt. A petíció 
nálam aláírható. Időpontot Facebook 
oldalamon lehet egyeztetni. 
 Dr. Bánkiné Vass Erika

Csoda a kertben 
Erdőhegyi Istvánné Zsuzsa közel 20 éves citromfája az odaadó gondosko-
dást idén is bő terméssel hálálta meg. A mediterrán növényen a virágból 
majd’ egy év alatt fejlődik ki az ízletes és egészséges termés.

Fejes Istvánné
A mi drága Nagymamánk,

sokat küzd és fárad értünk;
korán kel és későn fekszik:

nagy Istenünk, áldd meg, kérünk.
Töltsd be szívét türelemmel,

új erővel, ha elfáradt;
mert Nagymamánk minden napja

csupa szeretet-szolgálat!

Menü ára: 

850 Ft
Csak leves: 350 Ft 

Csak főétel: 650 Ft 

Elvitelre doboz: 50 Ft/db

Előzetes menürendelését minden hétköznap 14 óráig  
a 42/ 792-040- es telefonszámon adhatja le.

A z  é t l a p v á l t o z á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k !

M E n ü a j á n l at

Óbester Étterem és Kávézó • nagykálló, Korányi F. út 1.

2017. július 6. – július 7.
a menüleves B menü

CSütÖRtÖK Zöldborsóleves Marhapörkölt, galuska, kovászos uborka Carbonara spagetti

PÉntEK Húsleves Főtt hús, tört burgonya, sóskamártás
Rántott csirkemell, steak burgonya, friss vegyes 
saláta

HÉtFŐ Francia hagymaleves Dubarry sertésborda, burgonyapüré Édes-savanyú csirkemell, párolt rizs
KEDD Zöldségleves gazdagon ananászos pulykaragu, párolt rizs Pásztortarhonya, káposztasaláta
SZERDa jókai bableves Kakaós csiga Gránátos kocka

CSütÖRtÖK Savanyú tojásleves
Debreceni sertésszelet, rövidcső tészta, friss vegyes 
vitaminsaláta

tavaszi csirkecomb, főtt-sült burgonya, céklasaláta

PÉntEK Daragaluska leves töltött káposzta, tejföl
Gombás sertésborda, petrezselymes burgonya, 
csemegeuborka

HÉtFŐ tavaszi zöldségleves Bolognai spagetti, reszelt sajt Zöldbabfőzelék, sertésvagdalt

KEDD Fahéjas szilvaleves
Gödöllői töltött csirkecomb, burgonyapüré, vita-
minsaláta

Mézes-mustáros sertéskaraj, francia köret, jázmin-
rizs, vitaminsaláta

SZERDa Frankfurti leves túrótöltelékes gombóc Mákos metélt 

CSütÖRtÖK
Csontleves eperlevél 
tésztával

angyal szelet, sült burgonya, uborkasaláta
Szezámmagos rántott pulykamell, párolt rizs, 
uborkasaláta

PÉntEK Reszelt tésztaleves Székelykáposzta Rakott burgonya virslivel

HÉtFŐ Zöldborsóleves Paprikás csirkecomb, tészta Zöldséges fasírt, kelkáposzta főzelék

KEDD Májgaluskaleves
Debreceni sertéstokány, petrezselymes burgonya, 
csemegeuborka

Sajtos-brokkolis rakott penne

SZERDa tejfölös zöldbableves Sült tarja, párolt rizs, saláta Szilvás gombóc
CSütÖRtÖK Minestrone leves Marhapörkölt, tarhonya,  savanyúság Rántott karfiol,  kukoricás rizs, tartármártás

PÉntEK Csontleves, cérnametélt Zöldborsófőzelék, vagdalt juhtúrós sztrapacska, szalonna pörccel

HÉtFŐ Magyaros  gombaleves Piritott csirkemáj, párolt rizs, csemege uborka Milánói sertésborda

2017. július 10. – július 14.

2017. július 17. – július 21.

2017. július 24. – július 28.

2017. július 31.

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

ÚjDOnSáG!
2017. jÚliuS 7-E (PÉntEKtŐl) aZ ÓBEStER ÉttEREM ÉS KávÉZÓ ajánlata 

a’la CaRtE Kínálattal BŐvül.
nyitvataRtáS: MinDEn naP 11.00 - 22.00 ÓRa KÖZÖtt

Dr. Bánkiné Vass 
Erika önkéntes 
állatvédő
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Szulyák Mihály (Dózsa Gy. u.)
Borsi László (Vasvári P. u.)
Kőhegyi Antalné (Kisharangodi út)
Nagy Jánosné (Krúdy Gy. u.)

Tóth Gézáné (Budai N. A. út)

Kocsán Jánosné (Korányi F. út)

Juhász Andrásné (Kossuth út)

ELHUNYTAK 2017. május–június

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

Szabolcs Takarék Nagykállói Fiók
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
email: nagykallo@szabolcs.tksz.hu

I N G A T L A N
Nagykálló-Birketanya, Orosi úton 1100 □-öl 
telken, felújítást igénylő 60 nm-es ház eladó. A 
kert lucernával van bevetve. Irányár: 2,5 MFt. 
Telefon: +36 20 525 7428
Nagykálló, Május 1. u. 16. sz. alatt 3 szo-
bás, összkomfortos, kettős fűtésrendszerű, 
gáz- és vegyes tüzelésű, cserépkályhás, nagy-
konyhás, ebédlős, 110 nm-es családi ház el-
adó. Gyalog 15 perc a központtól. Telefon:  
+36 20 315 4687
Nagykálló-Ludastó, Geszterédi út 31. 
sz. alatt 2 szobás, fürdőszobás, cserépkály-
ha fűtésű, családi ház 600 □ öl kerttel, nyári 
konyhával, pincével sürgősen eladó. Telefon:  
+36 30 453 3412
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázi-
um közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős 
fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), 
felújítást igénylő, régi típusú, kertes csa-
ládi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921
Nagykálló központjához közel, felújításra szo-
ruló, polgári típusú ház, valamint Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek 
eladó. Telefon: +36 20 253 8170
Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó álla-
potban lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagykony-
hás, összkomfortos családi ház, 2 garázzsal, 
pincével eladó. Irányár: 13,5 MFt. Telefon:  
+36 30 724 5056
Nagykálló, Napstrand mögött, 2 szobás, cse-
répkályhás ház, felújításra váró állapotban el-
adó. Irányár: 3 MFt. Telefon: +36 30 355 8277
Nagykálló, Széchenyi u. 77. sz. alatt három-
szobás, összkomfortos, cserépkályha-gázkon-
vektor fűtésű, kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Telefon: +36 30 284 5818, vagy 
+36 70 637 4424
Nagykállóban, csendes, nyugodt környe-
zetben, az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es 
közművesített (villany, víz), déli fekvésű, 
körbekerített, építési telek eladó. Telefon:  
+36 20 488 4690
Eladó 1360 nm építési telek. Telefon:  
+36 30 259 2700
Nagykállóban eladó családi házat és lakást 
keresek. Telefon: +36 30 318 9245
Érpatakon 10x10-es családi ház (2 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdőszoba) gáz-cse-
répkályha fűtésű, melléképülettel, pincével, 
kerttel eladó. Irányár: 3,2 MFt. Telefon:  
+36 30 293 1928

Biri központjában kívülről teljesen felújított 
(új csatorna), 2 szobás (külön nyíló), 70 nm-es 
családi ház (víz, villany, gáz), 750 □-öl telekkel 
tulajdonostól, - hitelre is - eladó. Polgármesteri 
hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt, piac 
5 percre.  Telefon: +36 30 320 7646
Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. sz. alatti 
ingatlan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, für-
dőszoba, garázs, melléképület, kert. Azonnal 
beköltözhető! Telefon: +36 20 495 9883

E L A D á S - V É T E L
Nagykállóban 13 méhcsalád, kaptárral, vagy 
anélkül, költözés miatt sürgősen eladó. Tele-
fon: +36 20 490 7630
Folyton termő málna frissen szedve eladó. Te-
lefon: +36 70 242 8386
Újszerű állapotban eladó Beko 120 l-es 
hűtőszekrény, centrifuga és ágyneműtar-
tós, kihúzható gyermekheverő. Telefon:  
+36 20 435 7096
Házinyúl, japán permetező, rotációs kapa, 
fűkasza, keménybőr varrógép (motor nélkül), 
új MTZ generátor, 2 db roller eladó. Telefon: 
(42) 797 042
Ifjúsági szekrénysor (kék) eladó. Ár: 16 000 
Ft. Telefon: +36 30 259 2700
Négyajtós, beépíthető (akasztós-polcos-
fiókos) sarokszekrény, új Zanussi szagelszívó, 
4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap rézkilincs-
csel, új 3/4-es szürke irhabunda, motoros, feke-
te bőrnadrág - 54-56-os méret - eladó. Telefon: 
+36 30 320 7646
Megkímélt állapotban, alig használt BOLVAR 
típusú robogó eladó - 240 km-t futott. Telefon: 
+36 20 219 0765 

régi Simson Star 50 cm³ motor, gázpalack, 
régi könyvek, motoros permetező, öntöttvas 
kályha eladó. Telefon: +36 20 253 8170
Eladó: elöltöltős, automata mosógép, kétke-
rekű kiskocsi, 20-as női kerékpár, 25 m vá-
szonbetétes gumislag, hurkatöltő, 200 literes 
műanyag hordó, színes televízió, 2 db antenna, 
koksz, 180x150-es ablak+teraszajtó. Telefon: 
+36 20 425 9797  
Olcsón eladó 1 db Lehel típusú, használt hűtő-
szekrény és egy nagyméretű, polírozott felületű 
íróasztal. Telefon: +36 30 724 5056
Diófa bútorok, ruhás-, könyves- és éjjeliszek-
rények, tálaló, rekamié, fotelek, székek, női- és 
férfi kerékpár eladó. Telefon: +36 20 253 8170
Eladó 2 db forgószék, női mountain 
bike kerékpár, gyerekheverő. Telefon:  
+36 20 492 0715
ruhanemű, ágynemű, szőnyegek, készletek, 
evőeszköz, pizza sütő, táska, papucs, fagyasz-
tóláda eladó. Telefon: +36 70 278 4264

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén

Üvegre festett szentképek, festmények, képek 

eladók. Telefon: +36 20 253 8170

Tűzifa eladó. Telefon: +36 20 490 7630

M U N K á T  K E r E S
Megbízható hölgy idősek, betegek gondo-
zását, éjszakai felügyeletét vállalja. Telefon:  
+36 20 377 8646


