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Befejeződött a plébánia felújítása
A közelmúltban befejeződött 
a nagykállói római katolikus 
plébánia felújítása. A munka a 
műemlékvédelmi előírásokat 
is figyelembe véve folyt a közel 
kétszáz éves épületen. 

A belvárosban szépen megújult a 
római katolikus templom és az azt 
övező park, a közelmúltban pedig 
befejeződtek a kivitelezési munká-
latokat a plébánia épületén. 
Az építmény statikailag ugyan 
megfelelő állapotban volt, komoly, 
műszaki problémát jelentő repe-
dések nem jelentkeztek rajta. Az 
utóbbi időben már lakhatatlanná 
vált épület szinte minden elemét 
érintette a rekonstrukció, hiszen 
a parókia tetőszerkezete beázott, 
múlt év tavaszán a kémény is leom-
lott, a víz és a fűtésrendszer elavult, 
a villanyvezetékek pedig életveszé-

lyessé váltak.  
A plébánia 187 éves épületét évtize-
dekkel ezelőtt tatarozták utoljára, de 
a szűkös pénzügyi lehetőségek mi-
att, ez nem volt mindenre kiterjedő. 
Mivel a parókia műemlékvédelem 

alatt áll, ezért a kivitelezési terveket 
az illetékes hivatal szakembereinek 
segítségével és az örökségvédelmi 
hatóság engedélyével készítették el.

Folytatás a 2. oldalon.

Ünnepi köszöntőt mond:
Juhász Zoltán,  
Nagykálló Város polgármestere

Városi kitüntető díjak átadása:
- Nagykálló Városért-díj,
- Korányi Frigyes-díj,
- Szilágyi István-díj 

Kenyérszentelés
Az új kenyeret megáldják a  
     történelmi egyházak  
      képviselői

20
Államalapítás és 
az új kenyér ünnepe

a Nagykállói Református Műemléktemplomban.

2017. augusztus 20-án
(vasárnap) 17 órától

augusztus

P R O G R A M :

Talán Teátrum produkció
Király vagyok, minden  
magyarok királya
Részletek az István,  
a király rockoperából

Ünnepi műsor:

Idén ötödik alkalommal rendezik 
meg a különleges és családias han-
gulatú, gasztronómiai élmény-ese-
ményt, a Nagykállói Lecsófeszti-
vált. 
A negyedik Lecsófesztiválon több 

mint harminc bográcsban, számos 
variációban rotyogott a híres ma-
gyar ételklasszikus a Kállai Kettős 
téren és több ezer vendég kóstolta, 
majd vitte jó hírét.

Folytatás a 3. oldalon!

V. Nagykállói  
Lecsófesztivál

Ismét új érzésekkel, új élményekkel gazda-
godtak a résztvevők, újra megtapasztalták 
az alkotás örömét Nagykálló-Harangodon, a 
33. Téka Népművészeti Táborban.

 Az énekszó, a hangszeres zene, a lábak dobban-
tása. Az üllőn peng a kalapács, az agyagozóban 
forog a kerek korong, kötik a kosarat, fonják a 
gyékényt. Mindez része a Téka Tábornak, a tá-
bor pedig már 33 éve része Nagykállónak. Adott 
a kérdés, hogy mi újat lehet még itt mutatni, 
minden évben megújuló rendezvényt megál-
modni, létrehozni? A Téka Táborban a változás 
az állandóságban van, a folytonos lüktetésében. 
Az ember csak kapkodja a fejét, egyik ámulat-
ból a másikba esik, ahogy a foglalkozások kü-
lönös kavalkádjában a tánccsűrbe, vagy éppen 
a sátrukba igyekvő emberek között sétál. 
Még a tábornyitón mondta Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármester, hogy mikor 
megérkezett a Harangodra, örömmel tapasztal-
ta, hogy tovább csökkent az átlagéletkor a tá-
borban. „Ez azt igazolja, hogy van jövője ennek 
a nagy múltú rendezvénynek. Ehhez viszont 
szükség van a szervezők kitartó munkájára, 
a foglalkozásvezetők, a népzene és a néptánc 
oktatók szakmai hozzáértésére, és nem utolsó 
sorban a lelkes tékásokra, akik az ország min-
den tájáról, illetve azon túlról érkeznek telepü-
lésünkre”.

Már a harmincharmadik  
tábort tartották

Kívül-belül megújult az épület
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Ilyen volt  Ilyen lett

Befejeződött a plébánia felújítása

Módosították a temetkezésről 
szóló rendeletet

Paktumszervezet jött létre

Folytatás az 1. oldalról!
-A múlt évben a Nagykállói Római 
Katolikus Plébánia rekonstrukciójá-
nak I. ütemére Balog Zoltán minisz-
ternek (Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma) köszönhetően pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatóságához (NKA) és 
nyertünk 20.000.000,-Ft támogatást. 
Ezt követően az NKA Igazgatóság 
Építőművészet és Örökségvéde-
lem Kollégiumának felhívására egy 
másik pályázatot is benyújtottunk a 
Nagykállói Római Katolikus Plébá-
nia rekonstrukciójának II. üteme cím-
mel, amiben az épület külső felújítá-
sára igényeltünk támogatást. Ezen 
másfélmillió forint célzott támoga-
tást kapott az egyházközség. Ehhez 
jött még a Debrecen-Nyíregyházi 
egyházmegye és a nagykállói hívek 
anyagi támogatása. Enélkül nem si-
került volna elvégezni a szükséges 
felújításokat – tájékoztatott Ruszki 
Gábor római katolikus plébános. – 

A több hónapon át tartó munkálatok 
során a szakemberek felújították a 
tetőszerkezetet, visszaépítették a ké-
ményt, kívül-belül szigetelték a fa-
lakat, kicserélték a nyílászárókat és 
a járólapokat. Ezen kívül korszerű-
sítették a fűtésrendszert, felújították 
az áram- és a vízvezeték hálózatot, 
egy plusz fürdőszobát alakítottak ki, 
visszaépítették a cserépkályhákat, 
illetve a Petőfi utca felől új kerítést, 
a plébánia északi oldalán pedig egy 
rámpát építettek, így akadálymente-
sített lett az építmény. 
Az erre járók láthatják, hogy a plé-
bánia udvarának rendezése, parkosí-
tása még hátra van, illetve az épület 
és a templom közötti oldalkerítés 
építése még tart. Ez utóbbi kivitele-
zését Nagykálló Város Önkormány-
zata vállalta át.
Arra a kérdésre, hogy befejeződtek-e 
az évek óta tartó, jelentős rekonst-
rukciós munkálatok a Nagykállói 
Római Katolikus Egyházközségen 

belül, melynek során - állami és 
egyházmegyei támogatásból, illetve 
a hívek adományából, - felújítot-
ták a templomot és környezetét, a 
kiskállói kápolnát, valamint a plé-
bániát és annak udvarát Gábor atya 
válaszában elmondta: -„Továbbra is 
keressük a lehetőségeket, a pályázati  
forrásokat, hogy a szinte teljesen le-
romlott közösségi ház-iroda épület-
részt és a káplánlakást is fel tudjuk 
majd újítani, illetve a templomban a 
padsorok alatti részt. A templomban 
amúgy jelenleg is tart az évtizedek 
óta nem működő orgona felújítása. 
Hálás vagyok azoknak a családok-
nak, akik az elmúlt időszakban 
kivették részüket a felújítási és az 
azutáni munkából, anyagi áldozatot 
hoztak azért, hogy befejeződjön a 
rekonstrukció.”

Foglalkoztatási és képzési prog-
ramok megvalósítása, a helyi 
munkaerő minőségének és foglal-
koztatásának javítása, a gazdaság 
fellendítése, a lakosság életszínvo-
nalának növelése. 

Többek között ezekkel a célokkal jött 
létre a Dél-Nyírségi foglalkoztatási 
paktum. Az együttműködési meg-
állapodás aláírására a közelmúltban 
Nagykállóban került sor.
A Dél-Nyírségi foglalkoztatási 
paktumot Nagykálló Város Önkor-
mányzata, a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal konzorcium 
keretében kívánja megvalósítani. A 
konzorcium célja: a térségben az em-
beri erőforrások fejlesztése, a foglal-
koztatás ösztönzése és a társadalmi 
együttműködés támogatása. 
- A Nagykállói és Nyíregyházi Járás-
ban a paktum, vagyis a helyi foglal-
koztatási együttműködés létrehozása 
a foglalkoztatási és képzési progra-
mok megvalósítására, a helyi mun-
kaerő foglalkoztatásának javítására, 

a gazdaság fellendítésére, valamint 
a lakosság életszínvonalának növe-
lésére irányul – tájékoztatott Juhász 
Zoltán, Nagykálló Város polgármes-
tere. - A projekt további feladata: 
olyan komplex programok megva-
lósítása, amely növeli a térség ver-
senyképességét. 
A program céljainak elérése érdeké-
ben a megyei kormányhivatal képzé-
si programokat indít az álláskereső, 
hátrányos helyzetű személyek ré-
szére, hogy megfelelő munkát ta-
láljanak ott, ahol élnek és dolgozni 
szeretnének. 
A program megvalósítása során be-
vonják a köz- és a versenyszférát, 
így többek között a megyei önkor-
mányzatot, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarát és a vállalkozások 
érdekképviseleteit. A Dél-Nyírségi 
foglalkoztatási paktum tizennyolc 
tagot számlál. 
A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap-
ból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból, vissza nem térítendő 
támogatás formájában kerül finan-
szírozásra.

Nagykálló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a közel-
múltban módosította a temetőkről 
és a temetkezési tevékenységről 
szóló 12/2001. (VI.18.) önkormány-
zati rendeletét. A korábbi rendelke-
zés felülvizsgálatakor annak több 
pontja is módosításra került, ami 
- többek között - az urnaváltási sza-
bályokat, illetve a különböző díjté-
telek megállapítását érintette.
A temetőkről és temetkezési tevé-
kenységről szóló, módosított ren-
delet 2017. szeptember 2. napján 
lép hatályba. A képviselők által el-

fogadott rendelet szövege a www.
teszoval.hu oldalon található.
Az ülésen a képviselő-testület és 
a temetőt üzemeltető TESZOVÁL 
Kft. vezetése között megegyezés 
született arról, hogy a társaság még 
az idei évben körbekeríti a sírkert 
teljes területét. Az intézkedés vég-
rehajtásától több probléma meg-
oldását várja a város vezetése. A 
kerítés például megakadályozza a 
kóbor kutyák bejutását, a sírok és 
síremlékek rongálását, valamint – 
remélhetőleg - visszaszorítja a te-
metőben elkövetett lopásokat. 

Együttműködési megállapodást kötöttek

Spanyolországban, a projekttalálkozón a kilenc ország képviselői

Nagykálló Város Önkormányza-
tának képviselői az URBACT III 
keretében megvalósuló Procure 
– Creating Good Local Economy 
through Procurement (Hatékony 
Helyi Gazdaság Létrehozása a 
Közbeszerzés által) elnevezésű 
projekt partnertalálkozóján vet-
tek részt 2017. június 27-28-án a 
program egyik partnervárosában, 
Candelaria-ban. A konferencia fő 
témája a különböző közbeszerzé-
si folyamatok során alkalmazható 
környezeti fenntarthatóságot előse-
gítő kritériumok voltak. 
A találkozó Candelaria munkaügyi 
központjában zajlott, ahol a résztve-
vők és a vezető szakértő, Matthew 
Jackson és az ICLEI meghívott 
szakembere, John Watt -  környeze-
ti kritériumokról és azok alkalma-
zásáról a közbeszerzési folyamatok 
során, gyakorlati alkalmazásáról 
Európa szerte, jogi hátteréről, elő-
nyeiről szóló - előadásán vehettek 
részt.  A program keretében továb-
bá lehetőségük nyílt interaktív for-
mában megosztani a témával kap-

csolatos saját tapasztalataikat, majd 
ezzel összefüggő feladatokat kellett 
megoldaniuk, ahol egy képzeletbeli 
város közbeszerzésének környezeti 
hatékonyságát kellett mérniük.
A kilenc európai országot (Ma-
gyarország, Csehország, Hollan-
dia, Horvátország, Lengyelország, 
Olaszország, Románia, Spanyolor-
szág és Anglia) összekötő program 
2015 szeptemberében vette kezde-
tét és 2018. május 3-án zárul.

Papp Bence

Hatékony közbeszerzés

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

NAgyKÁllÓi POlgÁrmesTeri HivATAl 
a Képviselő-testület 3/2017 (II.23.) Önk. rendelete alapján

AuguSzTuS 7-Től AuguSzTuS 18-Ig 
igAZgATÁsi sZüNeT elreNdelÉse miATT 

ZÁrvA TArT. 
Szociális igazgatás-, közfoglalkoztatás- és adó ügyekben ügyelet 

az alábbiak szerint alakul:
hétfő, szerda: 08.00-12.00 és 12.30-16.00

Kedd, csütörtök: 08.00-12.00
péntek: az ügyfélfogadás szünetel.

Bereczki Mária jegyző  

Tisztelt Lakosok!

A hulladékszállítási díj besze-
dését, az NHKV zrt. megbí-
zásából, díjbeszedők végzik 

Nagykállóban.
 

A díjbeszedők otthonukban 
keresik fel az ügyfeleket.

Ha ebben az időpontban Ön 
nem tartózkodik otthon, akkor 
a díjbefizetésére 30 nap áll ren-
delkezésére. Ezen időszak alatt 
keresse a díjbeszedőket a meg-
adott címen és időpontban: 

Nagykálló,  
Zrínyi m. u. 20. szám
augusztus 11. (péntek)  

8.00 – 11.00 óra,  
augusztus 18. (péntek)  

8.00 – 11.00 óra,  
augusztus 23. (szerda)  

13.00 – 17.00 óra,
augusztus 25. (péntek)  
8.00 – 11.00 óra között.

Az I. és II. számú körzet díjbe-
szedőinek elérhetősége:

Takács Andor, telefon:  
+36 70 215 0489;  
+36 70 237 1974

Csordás Ferencné, telefon: 
+36 20 359 0935



nagyKállói hírmondó Közélet3

A Nagykállói Hírmondó korábbi 
számában Jónás Sándor fiát, ifj. 
Jónás Sándort kérte, hogy me-
séljen a trópusi országokban tett 
orchideagyűjtő útjairól. 

Mindezek előtt mi volt ezeknek az 
utaknak az előzménye?
Tíz éves korom óta gyűjtök orchide-
ákat. Ma már közel 1500 faj van az 
üvegházamban.

A virágaival több alkalommal 
szerepelt eredményesen különböző 
orchidea kiállításokon.
A budapesti kiállításoknak állandó 
vendége vagyok, illetve a Debreceni 
Virágkarneválon is besegítettem nö-
vényeimmel annak gazdagításában. 
Emellett Európa több országában is 
állandó résztvevője vagyok a külön-
böző bemutatóknak. A növények szá-
mára ez olyan, mint egy Európa Baj-
nokság, s ezeken a helyeken számos 
díjat sikerült szereznem.

Számszerűsíthető, hogy mégis 
mennyit?
Ma már az orchideáim után járó díjak 
zsákokban hevernek, de az egyik leg-
nagyobb elismerésem az Európai Or-
chidea Kongresszuson saját standra 
kapott bronzérem, illetve a növénye-
imért járó ezüstérem. 

A megyében úgy tudom egyedüli 
gyűjtő, de mi a helyzet az országban?

Az országban kb. negyven gyűjtő 
van, akik rendszeresen részt vesznek 
kiállításokon, és közülük 3-4-en va-
gyunk, akik versengünk egymással, 
hogy mikor kinek van szebb, díjra ér-
demes növénye. 
Az orchidea egy nagyon fajgazdag 
nemzetség, körülbelül 30 000 féle él a 
természetben, amihez jön még a sok-
százezer hibrid, mint például a közis-
mert lepkeorchideák (Phalaenopsis). 

Édesapja arra kérte, hogy meséljen 
az olvasóknak az orchideagyűjtő 
útjairól.
Gyerekkori vágyam teljesült, mikor 
eljutottam oda, ahol természetes élő-
helyükön láthattam az orchideákat. 
Ezeknek a növényeknek a Távol-
Kelet, Dél-Kelet-Ázsia a hazájuk, s 
ott többségük a fák kérgén telepszik 
meg. 2005-ben jártam először Tájföl-
dön. Ekkor csak a botanikus kertek, 
növénygyűjtemények virágait néztem 
meg. 2014-ben újabb felfedezőutat 
tettem, melynek során már az élőhe-
lyükön is láttam a növényeket. 
Hazatérésem után is kerestem a lehe-
tőségeket, hogy újra visszamehessek 
a trópusi országba. Szerencsére ekkor 
találkoztam egy Budapesten élő, viet-
námi származású orchideagyűjtővel, 
aki épp a családját készült megláto-
gatni, így - egy debreceni gyűjtőtár-
sammal - csatlakoztuk hozzá. Viet-
námban szintén rengetek az orchidea, 
és viszonylag sok a felfedezetlen terü-
let, az ismeretlen faj.

Milyen volt ez a - sokak számára 
ismeretlen – ország?
A család szeretettel fogadott min-

ket. Megérkezésünk után Hanoiból, 
Északnyugat-Vietnamba utaztunk ún. 
éjszakai buszokkal, nagyon hosszú – 
10-12 órás - menetidővel. A buszon 
kényelmes, emeletes, egyszemélyes, 
illetve franciaágyak voltak, s így ju-
tottunk el Dien Bien Phu-ba, ahol 
szintén örömmel vártak minket. Itt 
kevés a turista, így első nap az étte-
remben mindenki koccintani akart ve-
lünk. Mivel ez egy szocialista ország, 
így jött a párttitkár, a tanácselnök, 
az étterem vezetője, majd a helyi tsz 
irányítója… Tizenhatig számoltam a 
köszöntőket. Másnap indult a túránk, 
amihez többen is csatlakoztak. Ketten 
machete-val vágták előttünk a dzsun-
gelt, s így jutottuk fel az 1500-2000 
méteres hegyekre. Vietnám szinte 
minden hegycsúcsán van orchidea, de 
olyan mennyiségben, hogy már lépni 
sem lehet, hogy el ne tapossuk a vi-
rágokat. 
Hegymászásnál nagyon észnél kellett 
lenni, mert biztosítókötél nélkül men-
tünk, s a veszélyes sziklákra tényleg 
csak az orchideák szeretete vitt fel 
bennünket. Itt néhány 5-6 cm nagy-
ságú darázscsípéstől öt napig lázas 
voltam. Mivel az orvosi ellátás ott 
egyenlő a nullával, így kénytelen vol-
tam napokig feküdni és várni, hogy 
jobban legyek. 
A hegyekben olyan törzsekkel talál-
koztunk, akik még életükben nem lát-
tak fehér embert, mert ezek a helyek a 
turisták előtt ismeretlenek. Visítottak 
örömükben, mikor megláttak minket.
A következő évben szintén nem ha-
gyott nyugodni a gondolat, hogy na-
gyon keveset láttam Vietnámból. A 
debreceni barátommal ezért elhatá-

roztunk, hogy visszamegyünk. A viet-
námi ismerősünk időközben Svájcba 
költözött, így nekünk kellett megszer-
vezni a túrát. Erről több ismerősünk is 
tudomást szerzett, köztük édesapám, 
unokatestvérem, orchideagyűjtő tár-
sak és csatlakoztak hozzánk, végül 
heten indultunk el oda, ahol előző év-
ben jártunk.

Milyenek ott az életkörülmények?
Az étkezésük megdöbbentő volt szá-
munkra. Itt ugyanis a patkányokat 
megsütik és az út mentén árulják. Az 
utcákon kóbor kutyát, vagy macskát 
nem lehet látni, mert azokat is elkap-
ják. A kutyát ugyanúgy leperzselik 
és füstölik, mint nálunk a disznót. 
Vietnámban ami él és mozog, azt 
megeszik, legyen az kukac, vagy gi-
liszta. 

Mit kóstoltak meg ezek közül?
Előző évben sokan vendégül láttak 
minket, és nem mindig tudtuk mit 
eszünk, (nem is volt túl jó a gyom-
runk). Következő évben ezért szinte 
csak azt ettük, amit magunkkal vit-
tünk. 
A higiéniás körülmények is borzal-
masak, például a legjobb, legdrágább 
éttermekben is az utcán mosogatnak, 
kirakják a járdára az edényeket és ott 
dörzsölgetik, slagozzák.

Indulás előtt gondolom tucat vé-
dőoltást kellett beszerezni?
Nekem nem volt egy sem.

Ez igen nagy bátorságra vall.
Talán, de ahhoz nagyobb bátorság 
kellett, hogy vezető nélkül jussunk 
be a dzsungelbe, ami nagyon veszé-
lyes volt. A szállásunktól mintegy 
50 kilométerre voltak a hegyek és 
nem volt egyszerű megértetni a ta-
xissal, hogy hová vigyen minket a 
szerpentines, kis hegyi utakon. De 
sikerült, mi pedig elindultunk felfelé 
a vadállatokkal – tigrisekkel, örvös 

medvékkel, - kígyókkal, darazsakkal 
veszélyeztetett terepen. De nem csak 
a dzsungelek veszélyesek. Egyik 
alkalommal a virágkertészetben ke-
resgéltem, és a lecsüngő orchideák 
közül egy kígyó bújt ki, máskor va-
csora közben az étteremből küldtek 
ki, mert ott is megbújt a kígyó.

De minden veszélyt vállalt, csak-
hogy lássa az orchideákat.
Igen! Emellett nagy élmény látni az 
országot is, az ott élő emberek, beles-
ni a hétköznapjaikba.

Következő útja merre vezetett?
Szintén Vietnámban, északra, a la-
oszi határ közelébe. Ez szintén na-
gyon veszélyes volt, mert állítólag ez 
a világ második leginkább elaknásí-
tott vidéke. Később még északabbra 
mentünk, Sa Pa-ba, a kínai határához. 
Fantasztikus volt a hely. Itt található 
Vietnam legmagasabb, 3140 méteres 
hegye, melyre a világ legmagasabb 
felvonójával jutottunk fel.  

Egy-egy útjáról hoz haza újabb 
fajokat?
Orchideát a dzsungelekből nem 
szabad hozni, kizárólag a kertésze-
tekből - egy nemzetközi behozatali 
engedéllyel. Ilyenkor próbálok kis-
méretű, de különleges példányokat 
behozni.

Hová lesz a következő útja?
Nagyon szeretnék Kambodzsába el-
jutni, mert ott is sok az orchidea.

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által megfogalmazott 
kérdésre?
Mészáros Sándor pingpongos társa-
mat kérném, hogy meséljen a szá-
momra nem annyira ismert, Ikarus 
együttesük múltjáról, illetve azt kér-
dezném, hogy össze áll-e még a ban-
da egy koncert erejéig?

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!

A nagykállói rendezvény látogatott-
sága évről-évre növekszik. Szeptem-
ber 2-án immár ötödik alkalommal 
tartják meg a lecsófőző fesztivált 
és főzőversenyt, ahol a rendezvény 
színpadán több, ismert előadó szó-
rakoztatja majd a résztvevőket. 
-A lecsófőző versenyre az idei év-
ben is csapatok jelentkezését várjuk, 
ahol nevezési díjat, 2 000 forintot 
kell fizetni, aminek mértékéből lát-
ható, hogy nem a profit a fő célunk. A 
rendezvény teljes bevételét ugyanis 
az óvoda javára, a Nagykállói Nap-
sugár Alapítványnak utaljuk, ezért 
akinek lehetősége van rá, nagyobb 
pénzösszeget is felajánlhat erre a 
célra – tájékoztatott Sveda Anita, a 
rendezvény főszervezője. - Az étel 
elkészítéséhez szükséges alapanya-
got idén is mi biztosítjuk a verseny-
zőknek! A rendezvény napján, szep-

tember 2-án, a Kállai Kettős téren, a 
déli óráktól a versenyre jelentkezők 
átvehetik a főzéshez szükséges esz-
közöket. Ezen kívül minden csapat 
kap egy tűzteret, tűzifát, bográcsot 
állvánnyal, valamint egy sörpad 
szettet. Természetesen további ki-
egészítőkről, például evőeszközről, 
konyhai felszerelésekről, különle-
ges ízesítőkről, fűszerekről, ki-ki 
maga gondoskodik.
Sveda Anita elmondta, hogy a csa-
patok által készített lecsót zsűri érté-
keli majd a helyszínen és kiválasztja 
a legízletesebbet. 
Az V. Nagykállói Lecsófesztivál 
főzőversenyére a nevezési lap a 
Városháza földszintjén és a Híd Kö-
zösségi Házban is megtalálható, ill. 
letölthető a nagykallo.hu oldalról. 
Ezt kell kitölteni és 2017. augusz-
tus 28-ig eljuttatni a Híd Közösségi 
Házba (Jókai M. u. 28.), vagy el-
küldeni a nkszolgaltatokft@gmail.
com e-mail címre. Itt feldolgozzák 
a jelentkezéseket, és a megadott el-
érhetőségeken keresztül mindenkit 
tájékoztatatnak majd a további rész-
letekről.

V. Nagykállói  
Lecsófesztivál
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FElNőTT SzÉpIroDAloM
Apró csodák / Jodi Picoult
Briliáns barátnőm : gyermekkor, kamaszkor / 
Elena Ferrante
Célia / Rakovszky Zsuzsa
Enshadowed : árnyék mélyén / Kelly Creagh
Fekete lapok / George R. R. Martin
Fény az óceán felett / M. L. Stedman
Foglyul ejtett csillag : Mitrász csillagai / Nora 
Roberts
A harminckét bolond / Kácsor Zsolt
Ház a Naplemente-tónál / Tasmina Perry
Kő hull apadó kútba / Szilágyi István
Egy makró emlékiratai : regény / Végel László
Omerta : hallgatások könyve / Tompa Andrea
Örökké, holnapig / Graeme Simsion
Szálkák / Ignacy Karpowicz
Szeress jobban! / Lakatos Levente
Párducpompa / Tóth Krisztina

FElNőTT SzAKIroDAloM
Civilizációs betegségek : a leggyakoribb nép-
betegségek megelőzése / Hidvégi Tibor

Ha felfal egy fekete lyuk : és egyéb kozmikus 
komplikációk / Neil de Grasse Tyson
Hasznos tanácsok hazai gyógynövényekhez / 
Boruzs János
Hegymenet : társadalmi és politikai kihívások 
Magyarországon / szerk. Jakab András
Az Iszlám Állam : terrorizmus 2.0 : történet, 
ideológia, propaganda / Besenyő János

gyermeKirOdAlOm
Holdas Hanna iskolás lesz / Harriet Muncaster
Holdas Hanna nyaralni megy / Harriet 
Muncaster
Todó kitálal a suliról / Vig Balázs
Kalle nyomozni kezd / Astrid Lindgren
Bella Donna : vajákos út / Ruth Symes
Bella Donna : varázsözön / Ruth Symes
Bella Donna : a mágikus macska / Ruth Symes
Bella Donna : boszitábor / Ruth Symes
Belle és Sébastien / Nicolas Vanier
Lángra lobbant nyár / Jennifer Salvato 
Doktorski
Cinder és Ella / Kelly Oram

A ratkó József Városi Könyvtár augusztusi könyvajánlója 

Pápai áldást kaptak

Körbekerítették az udvart

Ferenc pápa áldását tanúsító 
okleveleket adtak át a közelmúlt-
ban Nagykállóban.

A Karitász-, a Kamilliánus, a 
Kolping- és a Karizmatikus Közös-
ségek Találkozóját tartották július 
14-én a kiskállói kápolna udvarán 
a hívek, ahol Ruszki Gábor plébá-
nos és Vitai László apát mutatott be 
szentmisét. Az igehirdetést követő-
en két egyháztag - özv. Metercsik 
Andrásné és Cseh Árpádné – részé-
re pápai áldást tanúsító oklevelet 
adtak át, amelyet Vitai László apát 
úr kért a Szentszék Apostoli Ala-
mizsnahivatalától (Elemosineria 
Apostolica). 
Kiváltság, hogy magyar nyelven 
is kaphatnak áldást, ugyanis a ma-
gyarral együtt csak tíz nyelven van 
erre lehetőség. Az elmúlt években 
Nagykállóban többen kértek és 
kaptak pápai áldást a római katoli-
kus egyház vezetőjétől.
A Ferenc pápa apostoli áldását tar-
talmazó emléklapon magyar nyel-
ven az olvasható, hogy: „Őszentsége 
Ferenc pápa szívből adja Apostoli 
Áldását 80. születésnapja alkalmá-
ból özv. Metercsik Andrásné szül. 
Bartók Katalin életére, családtag-
jaira és barátaira, kérve számukra 

a bőséges mennyei kegyelmek és 
vigasztalások kiáradását, és a Bol-
dogságos Szűz Mária állandó segít-
ségét.” Illetve „Őszentsége Ferenc 
pápa szívből adja Apostoli Áldását 
70. születésnapja alkalmából Cseh 
Árpádné szül. Lőrincz Erzsébet 
életére, családtagjaira és barátaira, 
kérve számukra a bőséges mennyei 
kegyelmek és vigasztalások kiára-
dását, és a Boldogságos Szűz Mária 
állandó segítségét.”
-A pápai áldást az emberek mun-
kájukért, illetve áldozataikért kap-
ják az egyháztól. Általa a segítő 
kegyelmet birtokolhatják, és ők is 
segítségére lehetnek a többi ember-
nek – mondta Ruszki Gábor római 
katolikus plébános az eseményen. A 
pápai áldás feltétele, hogy a Krisz-
tusi erények valamelyikében – hit, 
kegyelem, szeretet – tűnjön ki az il-
lető a többi ember előtt. Bármilyen 
alakalomból, bárki kérheti, s ugyan 
egy papírlap hordozza, de ennél 
sokkal többet jelent, mert monda-
nivalójában, szellemiségében, az 
egyházzal való közösséget szimbo-
lizálja.
Ruszki Gábor plébános úr a talál-
kozón elmondta, hogy Metercsik 
Andrásné a rendszerváltást követő-
en kapcsolódott be aktívan az egy-

házközség munkájába, ahol többek 
között a Rózsafüzér Társulat veze-
tőjévé lett, illetve a kórházkápol-
na gondozását vállalta fel. Cseh 
Árpádné szintén a rendszerváltást 
követően az óvodai és iskolai hit-
oktatás bevezetésében segédkezett, 
emellett családjával támogatója az 
egyházközségnek, illetve jelentős 
a szerepe az egyházközségen belül, 
részt vesz minden munkában.
Kertész Imréné szül. Benke Margi-
tot szintén születésnapja alkalmából 
köszöntötték a rendezvényen. 
- Magdika az egyházközségünk 
egyik legaktívabb tagja – mond-
ta Gábor atya. -  Fáradságot és 
energiát nem kímélve dolgozik az 
egyházközségért, minden mun-
kában aktívan részt vállal. Hogy 
egyházközségünk „életképes”, 
azt részben neki köszönhető. Sok 
emberhez ugyanis el sem jutnánk, 
hiszen a katolikusoknak csak egy 
része jár templomba, a többiek 
pedig Magdikának köszönhető-
en kapcsolódnak az egyházhoz. 
De emellett a hitéletben is aktívan 
részt vesz, több éve temetői kántor 
Nagykállóban, Balkányban, illetve 
besegít Geszteréden is – tette hozzá 
a nagykállói római katolikus plébá-
nos. 

Az egyháztagok meghatódva fogadták a köszöntést

A MSzC Budai Nagy Antal 
szakgimnáziumban még feb-
ruárban bált szerveztek azzal 
a céllal, hogy kialakítsanak egy 
kerítéssel körbevett udvart. 

A jótékonysági estélyen a Mátészal-
kai Szakképzési Centrum főigaz-
gatója, Rostás János bejelentette, 
hogy a fenntartó biztosítja a kerítés 
építésének költségeit. A tanév végén 

pedig megjelentek a kivitelezők és 
rövid időn belül elkészítették.
-Régóta dédelgetett álmunk való-
sult meg, mikor elkészült a kerítés 
– mondta Szabóné Lipkovics Ildikó, 
az MSZC Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium igazgatója. – Az intéz-
ménynek nem volt egy olyan kör-
bekerített területe, ahová a gyerekek 
a szünetben kimehettek volna, így 
több mint 400 tanuló a folyosón és 

az osztálytermekben töltötte az óra-
közi szüneteket. Hiányzott egy hely, 
ahol a padokon leülhetnek, progra-
mokat szervezhetnek, s csak az is-
kola diákjai és tanárai tartózkodhat-
nak, és nem mennek át a területen 
a városlakók.  A kerítés építését az 
is indokolta, hogy a karbantartó és 
takarító személyzet szinte minden 
napját azzal kezdte, hogy a bejárat-
októl a szemetet, főleg italos üve-
geket és egyéb, egyszer használatos 
tárgyakat összeszedje, a piszkot fel-
takarítsa. 
Szabóné Lipkovics Ildikó hozzátet-
te, hogy a fenntartó részéről a ke-
rítés megépítése csak az első lépés 
volt, a munka nagy része most rájuk 
vár, hogy fákat, bokrokat ültesse-
nek, lámpákat, padokat helyezze-
nek el; mindezt a jótékonysági, Ke-
rítés-kerítők báljának bevételéből 
finanszírozzák majd.Szeptembertől már itt tölthetik az óraközi szünetet a budais diákok

A hőséget enyhítendő az önkor-
mányzat vízpermetet szóró kaput 
állíttatott fel a Kállai Kettős téren. A 
párakapu alatt áthaladva enyhülést 
ad a hűsölni vágyó járókelőknek. 
Szükség is van rá, hiszen idén nyá-
ron - több napon is megdőlt - a me-
legrekord Magyarországon.

A párakapuk lényege, hogy a víz-
permet, egészen finom vízcsep-
pekből áll, a vízköd másodpercek 
alatt elpárolog, így csak a folyamat 
„mellékhatása”, a levegő drasztikus 
lehűlése érzékelhető, így lényege-
sen hatásosabban csökkentik a hő-
érzetet.

Nagykállóban is  
üzemel a párakapu

A rekordhőség idején jól jön a frissítő permet

A Bátori úton, a Napstrand köze-
lében a napokban, eddig ismeret-
len elkövetők 5 fát kitörtek. 

Gyalázatos és felháborító! Elsőre 
mindenkinek ez a két jelző ugrik 
be az eset kapcsán, ami sajnos nem 
egyedi. Két évvel ezelőtt ugyanis 
szintén a Bátori úton több facsemetét 

tört derékba egy vandál helyi lakos. 
Most ismét ezzel a garázda, emberte-
len magatartással kellett szembesül-
niük a nagykállóiaknak.
Az öt darab ezüsthársfát még 
2015-ben ültették az útmentére. A 
Nagykállói Rendőrőrs munkatársai 
azonnal megkezdték a nyomozást az 
ügyben.

Ismét vandálok jártak  
a Bátori úton

Cseh Árpádné Kertész imréné özv. Metercsik Andrásné
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Ismét visszatért a Tükrös zenekar a Tékába

Folytatás az 1. oldalról
Az egy hétig tartó összművészeti 
rendezvényt a zászlóbontás előtt 
már hónapokkal elkezdik szer-

vezni, hogy 
minden alka-
lommal sike-
res tábort tud-
janak tartani. 
A több szálon 
futó szervező-
munkát Sveda 
Anita, a Téka 
Népművészeti 

Táborok főszervezője fogja össze, 
irányítja. Örömmel mesélte, hogy 
évről-évre több tíz emberrel nőtt 
a résztvevők száma, idén azonban 
már százas nagyságrendű létszám-
növekedést tapasztaltak.  
- Az ország szinte minden pontjá-
ról érkeztek táborozók Harangod-
ra. A határon- és tengeren túlról 
pedig az Egyesült Államokból, 
Kanadából, Németországból, 
Svájcból, Írországból, Dániából 

és Hollandiából jöttek a Tékások. 
Idén néptánccsoportok – a Viga-
nó, a Belencéres és a Debreceni 
Népi Együttes csoportjai - is itt 
tartották éves tánctáborukat, akik 
olyan jól érzeték magukat, hogy 
megígérték: jövőre még több 
néptáncos gyermeket hoznak ma-
gukkal - mondta Sveda Anita, aki 
osztja azt a véleményt, miszerint 
a fesztivál jellegű rendezvények 
javarészt elanyagiasodtak. - „A 
Téka Népművészeti Táborok nép-
szerűségének titka, hogy meg-
őrizte azt a szellemiséget, amelyet 
még az elődök fogalmaztak meg, 
ami nem más, mint a hagyomány-
őrzés. Mi nem kívánunk feszti-
váljelleget társítani mellé, annak 
ellenére sem, hogy egyre több a 
fiatal táborozó. Sajnos éppen ve-
lük kapcsolatban merülnek fel vi-
selkedési problémák, melyeket a 
táborlakókkal közösen próbálunk 
megoldani.”

Már a harmincharmadik tábort tartották

Kocziszky György feleségével, Urhegyi Máriával 
Miskolcról érkezett első alkalommal a Népművé-
szeti Táborba. Nagykálló-Harangodra ismerősük, 
a Téka Tábor állandó résztvevője, Barsi Csaba 
népzenész, néptáncos „csábította” el a családot. 
Unokáik Budapesten rendszeresen gyakorolják a 
néptáncot, ezért a nagyszülők őket is magukkal 
hozták. Később csatlakozott hozzájuk menyük, Ju-
dit is a legkisebb unokával.
„Egy első táborozónak nagyon kellemes csaló-
dás ez a tábor. Mindenkinek jó szívvel ajánlanám. 
Gyerekbarát” – így jellemezte a nagykállói ren-
dezvényt a családfő. – „Kiváló táncpedagógusokat 
ismerhettünk meg, akik szívvel-lélekkel oktatnak, 
a kézműves mesterek pedig hasonlóan vezetik a 
foglalkozásokat. Számomra szimpatikus, hogy fér-
fi tánctanárok is oktatnak, akik a gátlásos fiúknak 

példát mutatnak. Nagy előnye még, hogy családi 
tábor, ahol a generációk együtt lehetnek ebben a 
varázslatos környezetben. Szóval mi ragyogóan 
éreztük magunkat, de azt sajnálom, hogy annak 
idején a mi gyerekeinkkel nem jártunk itt.”

Táboroztak

A nagykállói 
Rohodi család éle-
tében mindig is 
meghatározó volt a 
Téka Népművésze-
ti Tábor. Az édes-
anya, Enikő, koráb-
ban néptáncolt, így 
már gyerekkorától 
sátorozott a Haran-
godon. Gyermeke-
ik – Márkó és Lia 
– születése után is 
minden alkalom-
mal kilátogattak, 
az ide évben pedig 
már sátrat állítot-
tak.

- Kislányunk négyéves lett, ezért úgy döntöttünk, 
hogy mi is kiköltözünk – mesélik a szülők, a tánc-
csűr mögött felállított hatalmas sátruk előtt, mi-
közben Enikő és Róbert épp a vacsora hozzávalóit 
rakja a kempingasztalra. A szükségesnél többet, 
mert gyakran meglátogatják őket a barátok, isme-
rősök, ők pedig mindenkit vendégül látnak, legyen 
az gyerek, vagy felnőtt. – Sokan meglepődtek 
azon, hogy ennyire aktívan részt veszünk az idei 
rendezvényen – mondja Enikő, - de nagykállói la-
kosként úgy gondoljuk, hogy ebből a programból 
nem szabad kimaradni! A hét során több kézmű-
ves foglalkozásba is bekapcsolódtunk, faragtunk, 
gyöngyöt fűztünk, agyagoztunk, és persze pihen-
tünk, jól éreztük magunkat. A gyerekek szintén. 
A sátorszomszédainkkal már megbeszéltük, hogy 
jövőre itt szeretnénk folytatni, ahol idén abbahagy-
tuk.

Szintén első alkalommal érkezett Nagykálló-
Harangodra Nógrád megyéből, Salgótarjánból a 
Viganó Gyermektáncegyüttes 22 tagja, és a csoport 
két művészeti vezetője, Horváth Judit és Húsvét 
Csaba. 
„Ugyan első alkalommal járunk a Téka Népmű-
vészeti Táborban, de hallomásból már ismertük, 
hiszen a néptáncmozgalomban ez egy népszerű 
rendezvény. Motivált minket a tánctanítást végző 
szakmai stáb is. Ők mindannyian azzal a szemlélet-
móddal alkotnak és állnak a néptáncpedagógiához, 
amellyel mi is szeretnénk saját csoportjainkat ve-
zetni” – mondták a fiatal szakemberek – „Mind 
emberileg, mind szakmailag olyan töltetett kaptak 

itt a gyermekek, amivel eddig nem találkoztak. 
Már az is óriási tapasztalat számukra, hogy három 
különböző táncanyagot ismerhettem meg, más és 
más táncoktató pártól.”

A rendezvény a Magyar  
Művészeti Akadémia  

támogatásával valósul meg

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg

Nyújtóverseny
A Téka Táborban idén második alkalom-
mal rendeztek „nyújtóversenyt” a kovács-
műhelyben. Ami azt jelentette, hogy adott 
idő alatt, leghosszabb vasrudat kellett el-
készíteni a versenyzőknek. A cseppet sem 
könnyű feladatra több mint 30-an jelent-
keztek és közülük a nagykállói Barta Gyula 
ütötte legjobban a vasat, és nyerte meg a 
versenyt.
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. szeptember 6. 16 óráig szíveskedjen leadni 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Napközi Erzsébet-tábor 2017

A „Hírös városban” jártunk

Közösség a gazdátlan állatokért

OlvAsÓi leveleK

A Nagykállói Általános Iskola idén 
második alkalommal pályázott 
Napközi erzsébet-tábor lebonyo-
lítására.

A két turnusban megvalósuló 5 napos 
táborok legfontosabb célja az volt, 
hogy lehetőséget biztosítsunk tanuló-
ink számára a szünidő első napjainak 
hasznos eltöltésére, valamint arra, 
hogy a programkínálat által a részt-
vevő gyermekek maradandó élmény-
nyel gazdagodjanak.
Komplex élménytábor megvalósítá-
sára vállalkoztunk. A tábor szakmai 
tartalmát úgy állítottuk össze, hogy 
abban a pályázati kiírásban szerep-
lő valamennyi témakör szerepeljen. 
A programokat a gyermekek érdek-
lődésének, életkori sajátosságainak 
megfelelően igyekeztünk megválasz-
tani.
A sport, egészséges életmód, a kör-
nyezettudatosság, a hagyományőr-
zés, kézművesség, az önismeret, kö-
zösségépítés témájához kapcsolódó 
színes programok és napi négyszeri 

étkezés várta iskolánk 165 tanulóját.
A szervező pedagógusok által ösz-
szeállított, szakmailag jóváhagyott 
program része volt egy buszos ki-
rándulás is, aminek köszönhetően 
ellátogattunk a debreceni Kerekerdő 
Élményparkba.
A legkedveltebbek - a kirándulás 
mellett - a kreatív foglalkozások vol-
tak. Az üvegfestés és gyöngyfűzés, 
az iskola aulájának, folyosóinak dí-
szítésére készült maradandó alkotás 
festése, a sok játék minden gyermek 

érdeklődését felkeltette. A tartalmas 
kikapcsolódást biztosító tábor zárá-
saként Harangodon töltöttünk egy 
napot. A Napközi Erzsébet-tábort 
felhőtlen jókedv, önfeledt vidámság 
jellemezte. A visszajelzések szerint 
tanulóink jól érezték magukat. Tet-
szett nekik a megszokottól eltérő, 
a kötetlen formában megvalósuló 
programnak köszönhetően más arcát 
mutató iskola.

Dubász Éva
intézményvezető

A Nagykállói Népművészeti Egye-
sület tagjai július elején tanulmá-
nyi kiránduláson jártak Szegeden 
és Ópusztaszeren.

Esőben indultunk, de napsütés fo-
gadott bennünket Szegeden, a rak-
parton, ahol találkoztunk  idegen-
vezetőnkkel. Három órán át mutatta 
nekünk Szeged látnivalóit, és me-
sélte az érdekes történeteket. Meg-
néztük a Nemzeti Színházat, vele 
szemben Sisi és Dankó Pista szobrát, 
a víztornyot, a Széchényi tér neveze-

tességeit, majd következett a Klau-
zál tér - ismert épületeivel és a híres 
Virág cukrászdával. Jártunk a Reök 
Palotánál, a Dugonics téren, az egye-
temeknél, a városházánál, de elmen-
tük a Sóhajok hídjához, a Hősök ka-
pujához és a Dóm térre, a fogadalmi 
templomhoz, illetve a Móra Ferenc 
Múzeumhoz.
A városnézés után a kollégiumba 
mentünk, ahol elfoglaltuk szállá-
sunkat és egy nagyon rövid pihenő 
után újabb csodás helyet fedeztünk 
fel, a Szegedi Füvészkertet. Aznap 

a Levendula Nap rendezvényre in-
vitálták az érdeklődőket. A több 
hektáros terület minden csodáját 
megtekinteni egy hét sem lenne elég. 
A napi program itt még nem ért vé-
get, mert este a Szegedi Szabadtéri 
játékokra mentünk, ahol Puccini: 
Tosca című darabja volt műsoron. 
Másnap Ópusztaszeren, a Nemzeti 
Emlékparkot jártuk be, de rá kellett 
jönnünk, hogy ezt sem lehet egy nap 
alatt végignézni. A Feszty-körkép 
lenyűgözött mindenkit. Az árvízi 
emlékházban egy terepasztalon fény 
és hangeffektusokkal kisérve lehet 
megnézni a nagy szegedi árvíz ese-
ményeit. A promenád, a panoptikum, 
az Árpád emlékmű, körülötte a ma-
gyar fejedelmek szobraival, a skan-
zen, a malom, a lovas bemutató, a 
régészeti és numizmatikai kiállítások 
stb., számtalan információval bővítik 
a látogatók ismereteit. 

Nagykállói Népművészeti  
Egyesület 

A közelmúltban létrejött a 
nagykállói állatbarátokat ösz-
szefogni szándékozó új Facebook 
oldal, „Nagykállói gazdátlan 
állatok” névvel. 

Az önkéntes állatmentőkből álló, 
maroknyi kis csapatunk azzal a céllal 
jött létre, hogy segítsünk a városunk 
utcáin kóborló kutyákon, cicákon, 
illetve terjesszünk környezetünkben 
egy fejlettebb állatbarát kultúrát. 
Nagykálló Város Önkormányzata a 
civil kezdeményezést egy telephely-
lyel, és kennelek építésével támogat-
ja, ahová ideiglenesen el lehet majd 
helyezni néhány állatot, míg végleges 

gazdájukhoz nem kerülnek. Ottlétük 
alatt az ellátásukról közmunkások és 
önkéntesek fognak gondoskodni. 
Az állatbarát oldalt jelenleg több 
mint 400-an követik nyomon 
Nagykállóban és környékén. Néhány 
önkéntes már elkezdte a segítségre 
szoruló kutyák, cicák befogását, gaz-
dásítását. Szeretnénk, ha egy aktív, 
önkéntesekből, állatbarátokból álló 
közösség kovácsolódna össze.
Ki-ki tudása és lehetősége szerint 
segítheti az állatokat, vagy csupán 
információk megosztásával köny-
nyítheti meg az állatvédők munkáját 
városunkban. Az új oldalra elveszett 
állatokról is lehet képet küldeni, így 

gyorsabban hazatalálhatnak elkóbo-
rolt kedvenceink. Szeretettel várjuk 
mindenki csatlakozását állatbarát 
oldalunkhoz (www.facebook.com/
Nagykállói-gazdátlan-állatok), ahol 
bővebben olvashatnak az elmúlt he-
tek eseményeiről. 

dr. Bánkiné vass erika

A táborozók egy csoportja

A Tisza-parton, a Móra Ferenc Múzeum lépcsői előtt

Néhány fotó az utóbbi hetekben utcáról 
mentett kutyákról, cicákról, akik több-
sége már szerető gazdánál él

Erdei Vivien: 

Augusztus 20-ára

szerető ország, ez a Magyarország 
Zengjen hát himnuszt, minden állampolgár. 
eme összetartás keltsen reménységet, 
ropogjon kenyér, minden kemencében. 
e jeles ünnep, hozzon összébb minket, 
Tiszteld hazád, és szeret majd az Isten.  
eső esik majd, mindenki fejére, 
mert meghaltál király, mindjárt ezer éve, 
Azért öltöztem, neked feketébe. 
Hiszem, hogy mindig, jó keresztények leszünk 
A hazánkért mi, ha kell bármit megteszünk.  
Zászlónk lobogjon és menjünk előre 
Általad értékesebb e világ, és tetőled, 
(most olvasd össze, a nagy kezdőbetűket!)
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Nagykállóban úszták át 

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.

a menüleves B menü

CSütÖRtÖK Paradicsomleves Bakonyi sertéstokány, párolt rizs
Sült csirkecomb, petrezselymes burgonya, cékla-
saláta

PÉntEK Olasz zöldségleves Csirkemellfilé tejszínesen, csőtészta Rizses hús, savanyú uborka

HÉtFŐ Sárgaborsó krémleves Milánói makaróni, sajttal Óvári sertésborda, petrezselymes rizs
KEDD Csontleves eperlevéllel  Sertés szelet párizsiasan, törtburgonya Paradicsomos káposztafőzelék, sült sertésoldalas
SZERDa Hamisgulyás leves Rakott karfiol Csirkepaprikás, szarvacska tészta

CSütÖRtÖK
Káposztás bableves füstölt 
csülökkel

Rántott halfilé, sült burgonya, fejes saláta Roston sült csirkemell, párolt rizs, fejes saláta

PÉntEK tavaszi zöldségleves Zúzapörkölt tarhonyával, savanyú uborka Mézes-mustáros csirkecomb, burgonyapüré

HÉtFŐ Fokhagymakrémleves
Sertésborda Budapest módra, sült burgonya, 
káposztasaláta

tavaszi csirkemellfilé, rizs, káposzta saláta

KEDD Zöldséges karfiolleves Chilisbab tökfőzelék stefánia sertésvagdalt
SZERDa Orjaleves csigatésztával Paprikás burgonya kolbásszal, csemege uborka tejszínes-sonkás penne
CSütÖRtÖK Babgulyás Káposztás kocka Szalagos fánk, barackíz
PÉntEK tárkonyos kertészleves Hentes tokány tésztakörettel, vitamin saláta natúr csirkemell, sajt mártás, mexikói rizs

HÉtFŐ Zöldséges bableves Csirkemáj rizottó tejfölös burgonyafőzelék, sertésvagdalt
KEDD Póréhagymás sajtkrémleves Marhapörkölt, galuska, uborkasaláta Hentes sertéstokány orsótésztával
SZERDa Mediterrán gyümölcsleves Brassói aprópecsenye, csemege uborka Párizsi csirkemell, kukoricás rizs, pritamin paprika
CSütÖRtÖK Palócleves Szilvalekváros derelye túrógombóc édestejföllel

PÉntEK Paradicsomleves
nyírségi göngyölt szűzpecsenye, hagymás tört 
burgonya, párolt káposzta

Gombás csirkemájas sertés szelet, párolt rizs,
káposztasaláta

HÉtFŐ Reszelt tésztaleves tejszínes csirkemellcsíkok, spagetti, reszelt sajt Paradicsomos káposztafőzelék, sült oldalas

KEDD Kelvirágkrém-leves
Szezámmagos rántott csirkemell, rizi-bizi, meggy-
befőtt

Makói sertéskaraj, petrezselymes burgonya, tavaszi 
saláta

SZERDa nyírségi gombócleves Sajtos-sonkás rakott penne
Grillezett csirkecombfilé, párolt rizs, vajas párolt-
zöldség

CSütÖRtÖK lebbencsleves töltött káposzta, tejföl temesvári sertésszelet, orsótészta
PÉntEK tejfölös gombaleves Hawaii pulykamell, jázminrizs, káposztasaláta Frankfurti sertéstokány, tarhonya, csemege uborka

2017. augusztus 10-11.

2017. augusztus 14–18.

2017. augusztus 21–25.

2017. augusztus 28–31.

2017. szeptember 4–8.

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

Nagykálló Város 
honlapjaMegújult

www.nagykallo.hu

Összevont futball-bajnokságot 
tartottak Nagykállóban. A már 
hagyománynak számító Sulomán 
kupát, illetve a Szabadidősport 
és Természetbarát Egyesület 
(SzATE) nyári strandkupájának 
futballrendezvényét közösen ren-
dezték meg a városi sportpályáján. 
Az eseményen, a dobogósokon 
kívül, az egyéni teljesítményeket is 
jutalmazták.

A Sulomán kupára közel egy évtize-
de számítanak minden nyáron a helyi 
sportkedvelők. Az esemény főszer-
vezője, Sulomán Krisztián elmondta: 
annak idején egy olyan program létre-
hozása volt a céljuk, amely közösség-
építő a település sportkedvelői szá-

mára. A nagykállói Szabadidősport 
és Természetbarát Egyesület strand-
kupája pedig nemcsak a futballból 
áll. A nyár folyamán számos sportág 
kedvelői megtalálhatják kedvencüket 
az egyesület rendezvényei között, le-
gyen az egyéni, vagy csapatsport.
A futball-bajnokságon a döntőt a Li-
bavadász és az Ifi csapata játszotta, 
közülük az utóbbi került ki győzte-

sen. A képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára a Zöldfa csapata állhatott, ne-
gyedik helyen pedig a Nagypályások 
végeztek. A szervezők különdíjakat 
is kiosztottak: a legjobb kapus Nagy 
András (Ifi csapat) lett, a legjobb 
játékos Róka Richárd (Libavadász 
csapat), míg a legreményteljesebb já-
tékosnak Kertész Martint (Ifi csapat) 
választották.

A torna résztvevői

Gólöröm az Ifiknél

A múlt hónap elején, több ezer 
résztvevővel megtartották a 
35. Balaton-átúszást. Az 5200 
méteres távot több nagykállói is 
leúszta, de más formában. ők 
ugyanis nem a helyszínen telje-
sítettek, hanem Nagykállóban, a 
Napstrandon. 

Mivel a természetes vízben nehe-
zebb úszni, mint medencében, ezért 
a fair play szellemében 6000 métert 
úsztak. A különleges versenyfelhí-
vást Gazda Zsuzsanna hirdette meg, 
aki a Debreceni Senior Úszóklub 
tagja, és csapattársaival az Élmény-
különítmény színeiben teljesítette 
ezt a távot. Az Élménykülönítmény 
sportközössége a Bátor Tábor Ala-
pítványát támogatja. A közhasznú 
szervezet a súlyos beteg gyermekek 
táboroztatását végzi és kizárólag 
jótékonysági felajánlásokból tart-

ja fent magát. Az úszóklub tagjai 
évek óta segítik az alapítványt, így 
a Balaton-átúszás helyszínére törté-
nő utazásra és a nevezési díjra szánt 
összeget a Bátor Tábornak ajánlot-
ták fel. 
A csapathoz 19 úszás- és sportked-
velő nagykállói városlakó is csatla-
kozott.  Gazda Zsuzsanna mellett dr. 
Rentka László, Rozsosné Bodrogi 
Éva, Legoza Éva,Takácsné Kancsár 
Katalin, Balázsné Jaczkó Márta, 
Török Tímea, Szöllősi László, dr. 
Tőzsér Zoltán,Takács Szabolcs, 
Bölcskei György, Szöllősi Tamás, 
Szabó Dániel, Orosz Gyula, Rabatin 
János, Ferenc Viktor, Kecskés Éva, 
Tudlik Tibor, Vati Norbert, Séber 
Áron, Nagy Norbert, Berki Gábor, 
Balla Csaba úszott. Ők összesen 114 
kilométert tempóztak a Napstrand 
medencéjében, amit a helyszínen 
jegyzőkönyvezetők hitelesítettek.

Az Élménykülönítmény tagjai
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Szulyák Mihály (Dózsa Gy. út)
Borsi László (Vasvári P. u.)
Kőhegyi Antalné (Kisharangodi út)
Nagy Jánosné (Krúdy Gy. u.)

Tóth Gézáné (Budai N. A. u.)

Kocsán Jánosné (Korányi F. út)

Juhász Andrásné (Kossuth út)

ELHUNYTAK 2017. Július-augusztus

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

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

i N g A T l A N
Nagykálló, Biriszőlő úton 3 szobás, 2 für-
dőszobás ház, gáz- és vegyes tüzelésű kazán 
fűtéssel eladó. Ugyanitt bútorok, szőnyegek, 
gáztűzhely palackkal, televízió, tárcsás mosó-
gép olcsón eladó. Telefon: +36 70 219 9026
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-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 központjában családi ház eladó, 
mellette lévő családi ház kiadó. Telefon:  
+36 30 965 7094
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, Táncsics u. 26. sz. alatti 3 szobás, 
összkomfortos, kettős fűtésrendszerű, kertes 
ház eladó. A telek két utcára nyílik. Irányár: 
7,9 MFt. Telefon: +36 70 662 7839
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
Nagykállóban eladó családi házat és lakást 
keresek. Telefon: +36 30 318 9245
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

Biri központjában kívülről teljesen felújított 
(új csatorna), 2 szobás (külön nyíló), 70 nm-es 
családi ház (víz, villany, gáz), 750 □-öl telek-
kel tulajdonostól, - hitelre is - eladó. Polgár-
mesteri hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, 
bolt, piac 5 percre.  Telefon: +36 30 320 7646
Érpatakon 10x10-es családi ház (2 szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba) gáz-cserép-
kályha fűtésű, melléképülettel, pincével, 
kerttel eladó. Irányár: 3,2 MFt. Telefon:  
+36 30 293 1928

A l B É r l e T
Albérletet keresek, üresen álló kisebb la-
kást, Nagykálló központjához közel. Telefon:  
+36 30 533 1963

e l A d Á s - v É T e l
Folyton termő málna frissen szedve eladó. 
Telefon: +36 70 242 8386
Nagykállóban 13 méhcsalád, kaptárral, vagy 
anélkül, költözés miatt sürgősen eladó. Tele-
fon: +36 20 490 7630
Eladó házinyúl, rotációs kapa, elektromos és 
benzinmotoros fűnyíró, üstház, MTZ gene-
rátor, 2 db roller, keménybőr varrógép (mo-
tor nélkül), japán táskapermetező. Telefon:  
(42) 797 042
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, fe-
kete bőrnadrág - 54-56-os méret - eladó. Tele-
fon: +36 30 320 7646

megkímélt állapotban, alig használt BOLVAR 
típusú robogó eladó - 240 km-t futott. Telefon: 
+36 20 219 0765 

Eladó: elöltöltős, automata mosógép, kétke-
rekű kiskocsi, 20-as női kerékpár, 39 m vá-
szonbetétes gumislag, hurkatöltő, 200 literes 
műanyag hordó, színes televízió, 2 db antenna, 
koksz, 180x150-es ablak+teraszajtó. Telefon: 
+36 20 425 9797  

diófa bútorok, ruhás-, könyves- és éjjeliszek-
rények, tálaló, rekamié, fotelek, székek, női- és 
férfi kerékpár eladó. Telefon: +36 20 253 8170

Eladó fűrészporos kazán, 3 db hordóval, 
kocsival (50 000 Ft), Bonanza étkező gar-
nitúra (80 000 Ft), autóra, zárt csomagtartó  
(70 000 Ft). Telefon: +36 30 876 8538

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


